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ค ำอธิบำยข้อมูล ค ำนิยำม ค ำจ ำกัดควำม ข้อมูลรำยบุคคลบุคลำกร 
(UOC_STAFF) 

1. ข้อมูลรายบุคคลของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

2. ก าหนดการจัดส่งข้อมูล 2 ครั้ง คือ 

ข้อมูลของภาคการศึกษา ที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ส่งภายในวันที่ 21 กันยายน  2561 
ข้อมูลของภาคการศึกษา ที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 ส่งภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 

3. รูปแบบไฟล์ในการจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ .CSV (Comma-Separated Value) โดยก าหนดให้ใช้ 
double quote ( " " ) คร่อมข้อมูลใน field ใช้เครื่องหมาย comma ( , ) เป็นตัวแบ่ง fields/columns    
และ ใช้การข้ึนบรรทัดใหม่เป็นการแบ่ง record/rows 

รำยกำรข้อมูลรำยบุคคลบุคลำกร 

1. YEAR : ปีการศึกษา หมายถึง ปีการศึกษาตามการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยทั่วไป เช่น ปีการศึกษา 2561 ในรายการข้อมูล YEAR ให้ลงเป็น 2561 

2. UNIV_ID : รหัสสถานศึกษา หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายสถานศึกษาต้นสังกัดของบุคลากร
โดยใช้รหัสที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษาในการลงรหัสข้อมูล
โ ด ย ใ ช้ ต า ร า ง ข้ อ มู ล ส ถ า น ศึ ก ษ า  ( REF_UNIV)   โ ด ย ห า ก ส ถ า บั น ต้ น สั ง กั ด มี วิ ท ย า เ ข ต  
ให้ลงรหัสตามวิทยาเขตที่รายช่ือบุคลากรสังกัดอยู่ 

เช่น  00601 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
02201 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

3. CITIZEN_ID : รหัสประจ าตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทางล่าสุด หมายถึง รหัสที่ให้แทน
ความหมายของเลขประจ าตัวประชาชน ส าหรับคนไทยใช้เลข 13 หลัก ตามเลขประจ าตัวประชาชน          
และส าหรับชาวต่างชาติให้ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport) ล่าสุดตามที่กระทรวงการต่างประเทศของแตล่ะ
ประเทศออกให้  

4. PREFIX_NAME_ID : รหัสค าน าหน้าช่ือ หมายถึงรหัสที่ให้แทนค าน าหน้าช่ือตามที่ปรากฏใน   
บัตรประจ าตัวประชาชน ก าหนดไว้ในตารางอ้างอิงข้อมูลค าน าหน้าช่ือ (REF_ PREFIX_NAME) 

5. STF_FNAME : ช่ือบุคลากร  

6. STF_MNAME : ช่ือกลาง หรือฉายาของพระสงฆ์ (ถ้ามี) (หากไม่มีข้อมูลให้กรอกเป็น - ) 

7. STF_LNAME : ช่ือสกุลบุคลากร  

8. GENDER_ID : รหัสเพศ หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของเพศที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดไว้ในตารางอ้างอิงข้อมูลเพศ (REF_GENDER) ได้แก่ รหัส 1 คือ ชาย และ รหัส 2 คือ หญิง 
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9. BIRTHDAY : วันเดือนปีเกิด ของบุคลากร โดยให้กรอกข้อมูลในรูปแบบ ปี เดือน วัน พ.ศ.        
ตามรูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น บุคคลที่เกิดวันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2522 ให้กรอกข้อมูลเป็น 2522-01-02 
เป็นต้น  

10. HOMEADD : เลขที่บ้าน หมายถึง เลขที่บ้านที่บุคคลากรมีช่ืออยู่ตามทะเบียนบ้าน ในกรณีที่ไม่มี
เลขที่บ้านสามารถใส่เป็นช่ือสถานที่แทน  

11. MOO : หมู่ที่ หมายถึง เลขที่ของหมู่ที่บุคคลากรมีช่ืออยู่ตามทะเบียนบ้าน 

12. STREET : ถนน หมายถึง ช่ือของถนนที่บุคคลากรมีช่ืออยู่ตามทะเบียนบ้าน 

13. SUB_DISTRICT_ID : รหัสจังหวัดอ าเภอต าบล หมายถึง รหัสจังหวัดอ าเภอต าบลตามที ่
กรมการปกครองก าหนด ในตารางอ้างอิงข้อมูลจังหวัดอ าเภอต าบล (REF_SUB_DISTRICT)   

ตัวอย่างเช่น รหัส 103701 คือ ทุ่งพญาไท 
ประกอบไปด้วย 
หลักที่ 1 และ 2 คือรหัสจังหวัด เช่น 10 คือ กรุงเทพมหานคร   อ้างอิงข้อมูลจากตารางจังหวัด 

(REF_PROVINCE) 
หลักที่ 3 และ 4 คือรหัสอ าเภอ/เขต เช่น 37 คือ เขตราชเทวี  อ้างอิงข้อมูลจากตารางจังหวัดอ าเภอ 

(REF_DISTRICT) 
หลักที่ 5 และ 6 คือรหัสต าบล/แขวง เช่น 01 คือ ทุ่งพญาไท 

14. TELEPHONE : หมายเลขโทรศัพท์ หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างานที่สามารถติดต่อได้สะดวก       
เช่น  02-3545500 ต่อ 738 

15. ZIPCODE : รหัสไปรษณีย์ หมายถึง รหัสไปรษณีย์ตามบุคลากรมีช่ืออยู่ตามทะเบียนบ้าน  

16. NATION_ID : รหัสสัญชาติ หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของสัญชาติของบุคลากร ให้ใช้
รหัสสัญชาติตามตารางอ้างอิงข้อมูลสัญชาติ (REF_NATION) เช่น ไทย จะใช้รหัส NATION_ID เป็น TH          
กรณีไม่มีสัญชาติให้ใส่เป็น XX 

17. STAFFTYPE_ID : รหัสประเภทของบุคลากร หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของการจ าแนก
ประเภทของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้พิจารณาตามระเบียบการบริหารจัดการบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นรหัสประเภท
บุคลากรตามตารางอ้างอิงข้อมูลประเภทบุคลากร (REF_ STAFFTYPE) ได้แก่  

รหัส 1 ข้าราชการ      รหัส 4 จ้างช่ัวคราว 
รหัส 2 พนักงานมหาวิทยาลัย  รหัส 5 พนักงานราชการ
รหัส 3 จ้างประจ า  

เช่น ถ้าบุคลากรได้รับการจ้างให้ท างานโดยไม่ระบุระยะเวลาในสัญญาจ้าง รายการ STAFFTYPE_ID 
มีรหัสเป็น 3 เป็นต้น 
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18. TIME_CONTACT_ID : รหัสระยะเวลาการจ้างงาน หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของ
ระยะเวลาที่สถาบันอุดมศึกษามีสัญญาจ้างบุคลากรให้ปฏิบัติงาน โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้เป็นก าหนดรหัสในตารางอ้างอิงข้อมูลระยะเวลาการจ้างงาน (REF_TIME_CONTACT) ได้แก่  

รหัส 0 ส าหรับข้าราชการหรือไม่ระบุเวลาในสัญญาจ้าง     
รหัส 1 สัญญาจ้าง 1 ปี   
รหัส 2 สัญญาจ้าง 2 ปี    
รหัส 3 สัญญาจ้าง 3 ปี   
รหัส 4 สัญญาจ้าง 4 ปี   
รหัส 5 สัญญาจ้าง 5 ปี  
รหัส 6 สัญญาจ้าง 6 ปี  
รหัส 7 สัญญาจ้าง 7 ป ี
รหัส 8 สัญญาจ้าง 8 ป ี
รหัส 9 สัญญาจ้าง 9 ป ี
รหัส 10 สัญญาจ้างมากกว่า 10 ปี 
รหัส 11 สัญญาจ้างเฉพาะเทอม / 6 เดือน 

19. BUDGET_ID : รหัสเงินจ้างงาน หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของประเภท ของงบประมาณ
ที่ใช้เพื่อการจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดรหัสในตารางอ้างอิง
ข้อมูลเงินที่จ้างงาน (REF_BUDGET) ได้แก่

รหัส 1 งบประมาณแผ่นดิน   
รหัส 2 เงินรายได้  
รหัส 3 เงินกู้ 
รหัส 4 เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น 

20. SUBSTAFFTYPE_ID : รหัสประเภทบุคลากรย่อย หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายการท า
หน้าที่ในการสอน โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดเป็นรหัสประเภทบุคลากรย่อยใน
ตารางอ้างอิงข้อมูลประเภทบุคลากรย่อย (REF_ SUBSTAFFTYPE) ได้แก่  

รหัส 1 มีช่ัวโมงสอน 
รหัส 2 ไม่มีช่ัวโมงสอน 
รหัส 3 มีช่ัวโมงช่วยสอน 

21. ADMIN_POSITION_ID : รหัสต าแหน่งทางบริหาร หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของการ
จ าแนกประเภทของต าแหน่งของบุคลากรตามภารกิจที่ปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ก าหนดรหัสต าแหน่งทางบริหาร ในตารางอ้างอิงข้อมูลต าแหน่งทางบริหาร (REF_ADMIN) ได้แก่ 
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รหัส 00 ไม่มีต าแหน่งทางบริหาร  
รหัส 01 อธิการบดี  
รหัส 02 รองอธิการบดี  
รหัส 03 คณบดี  
รหัส 04 หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
รหัส 05 ผู้ช่วยอธิการบดี  
รหัส 06 รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
รหัส 07 ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
รหัส 08 ต าแหน่งอื่น ๆ  

ถ้าบุคลากรไม่มีต าแหน่งทางบริหาร รายการ ADMIN_POSITION _ID มีรหัสเป็น 00  

22. POSITION_ID : รหัสระดับต าแหน่ง หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของระดับต าแหน่งของ
บุคลากรจ าแนกตามประเภท โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดรหัสในตารางอ้างอิงข้อมูล
ระดับต าแหน่ง (REF_POSITION) ได้แก่  

สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน 
รหสั 00 ไม่มีต าแหน่ง 

รหัส 01 อาจารย ์ รหัส 10 ปฏิบัติการ 
รหัส 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รหัส 11 ช านาญการ 
รหัส 03 รองศาสตราจารย์ รหัส 12 เช่ียวชาญ 
รหัส 04 ศาสตราจารย์ รหัส 13 เช่ียวชาญพิเศษ 
 รหัส 14 บริหารระดับต้น 
 รหัส 15 บริหารระดับสูง 
 รหัส 16 อ านวยการระดับต้น 
 รหัส 17 อ านวยการระดับสูง 
 รหัส 18 ช านาญการพิเศษ 
 รหัส 19 ทรงคุณวุฒิ 
 รหัส 20 ปฏิบัติงาน 
 รหัส 21 ช านาญงาน 
 รหัส 22 อาวุโส 
 รหัส 23 ทักษะพิเศษ 
 รหัส 24 ช านาญงานพิเศษ 

 
*หมายเหตุ ในกรณีที่มีต าแหน่งทางการบริหารและมีต าแหน่งทางวิชาการ ให้เลือก ADMIN_POSITION_ID ตามรหัส

ตารางอ้างอิงที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและเลือก POSITION_ID รหัส 01 ถึง 04 
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23. POSITION_WORK : ช่ือต าแหน่งบรรจุแต่งตั้ง หมายถึง ช่ือของต าแหน่งที่บุคลากรนั้นได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามสายงานที่บรรจุ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

24. DEPARTMENT_ID : รหัสคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่บุคลากรสังกัดอยู่ หมายถึง รหัสที่ให้
แทนความหมายของการจ าแนกคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุ ดม ศึกษาได้ ก าหนดรหัสคณะในตารางอ้ า งอิ ง ข้อมูลคณะ (REF_FAC)  เ ช่น  คณะ เกษตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร DEPARTMENT_ID มีรหัสเป็น 00005 เป็นต้น กรณีท่ีสถำบันอุดมศึกษำใด ได้จัดตั้ง
คณะหรือหน่วยงำนท่ีเทียบเท่ำคณะเพ่ิมเติม สำมำรถแจ้งเพ่ิมชื่อคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะใน
ตำรำงอ้ำงอิงข้อมูลคณะ (REF_FAC) ได้โดยจัดส่งเอกสำรประกอบกำรจัดตั้งใหม่ของคณะน้ันส่งให้กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

25. DATE_INWORK : วันเดือนปี ที่ท างานครั้งแรก     
 กรณีข้ำรำชกำร วันเดือนปี ที่เข้าท างานครั้งแรก หมายถึง วันที่บุคลากรได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
ครั้งแรก โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ก าลังท างานอยู่ ให้ลงวันที่ในรูปแบบ ปี เดือน วัน พ.ศ.   
ตามรูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น บุคคลเข้าท างานวันที่  02 มกราคม พ.ศ. 2560 ให้กรอกข้อมูลเป็น       
2560-01-02 เป็นต้น   

กรณีพนักงำนรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย วันเดือนปี ที่เริ่มสัญญาครั้งแรก หมายถึง ระบุวันที่
บุคลากรเริ่มท าสัญญาครั้งแรก ให้ลงวันที่ในรูปแบบ ปี เดือน วัน พ.ศ. ตามรูปแบบ YYYY-MM-DD            
เช่น บุคคลเริ่มท าสัญญาวันที่ 02 มกราคม พ.ศ.2560 ให้กรอกข้อมูลเป็น 2560-01-02  เป็นต้น   
 กรณีจ้ำงประจ ำ วันเดือนปี ที่บรรจุเข้ารับราชการ/เข้าท างานครั้งแรก หมายถึง ระบุวันที่บุคลากร
ได้รับการบรรจุเข้าท างานในหน่วยงานครั้งแรก ให้ลงวันที่ในรูปแบบ ปี เดือน วัน พ.ศ. ตามรูปแบบ  
YYYY-MM-DD เช่น บุคคลเข้าท างานวันที่ 02มกราคม พ.ศ. 2560 ให้กรอกข้อมูลเป็น 2560-01-02 เป็นต้น 
(นับเฉพาะจ้างประจ าที่เป็นอาจารย์ต าแหน่งประจ าในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่นับรวมจ้างประจ า 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

26. DATE_START_THIS_U : วันเดือนปี ที่เข้าท างานในสถาบันปัจจุบัน  
 กรณีข้ำรำชกำร วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าท างาน ณ สถาบันปัจจุบัน หมายถึง วันที่บุคลากรเริ่มเข้าท างาน 
ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ โดยให้ลงวันที่ในรูปแบบ ปี เดือน วัน พ.ศ. ตามรูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น บุคคล
เริ่มเข้าท างาน ณ สถาบันปัจจุบัน วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2560 ให้กรอกข้อมูลเป็น 2560-01-02     เป็นต้น  

กรณีพนักงำนรำชกำร วันเดือนปี ที่เริ่มสัญญาปัจจุบัน หมายถึง ระบุวันที่เริ่มสัญญาปัจจุบัน ให้ลง
วันที่ในรูปแบบ ปี เดือน วัน พ.ศ. ตามรูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น บุคคลเริ่มท าสัญญา ที่สถาบันปัจจุบัน  
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2560 ให้กรอกข้อมูลเป็น 2560-01-02 เป็นต้น    
 กรณีจ้ำงประจ ำ วันเดือนปี ที่เริ่มสัญญาปัจจุบัน หมายถึง ระบุวันที่เริ่มสัญญาปัจจุบัน ให้ลงวันที่ใน
รูปแบบ ปี เดือน วัน พ.ศ. ตามรูปแบบ YYYY-MM-DD  เช่น บุคคลเริ่มท าสัญญา ที่สถาบันปัจจุบัน           
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2560 ให้กรอกข้อมูลเป็น 2560-01-02 เป็นต้น 



ห น้ า  | 6 

 

 ค านิยาม ค าจ ากัดความ รายการข้อมูลและข้อมูลอ้างอิง ข้อมลูรายบคุคลด้านบุคลากร 

27. SPECIAL_NAME_ID : รหัสสาขางานที่เช่ียวชาญ หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของการ
จ าแนกความเช่ียวชาญ ความสามารถพิเศษหรือผลงานทางวิชาการของบุคลากร โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดรหัสสาขางานที่เช่ียวชาญ ตามตารางอ้างอิง (REF_SPECIAL_2013) เช่น Education 
science มีรหัสเป็น 01-011-0111 กรณีที่ไม่มีสาขางานที่เช่ียวชาญให้ใส่เป็น ----------- (เครื่องหมำย -       
11 ตัวอักษร) 

* โดยสำมำรถเทียบร หัส  ISCED รูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ ท่ีมีอยู่ ในตำรำง อ้ำงอิง
REF_ISCED_2013 ได้จำกตำรำงเทียบรหัส MAP_ISCED1997_TO_ISCED2013 

28. TEACH_ISCED_ID : รหัสกลุ่มสาขาวิชาที่สอน หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของการ
จ าแนกความสามารถหรือความรู้ของบุคลากรที่มีช่ัวโมงสอนและบุคลากรมีช่ัวโมงช่วยสอน ตามสาขาวิชา 
ISCED โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดกลุ่มสาขาวิชาที่สอนในตารางอ้างอิงข้อมูลกลุ่ม
สาขาวิชาที่สอนช่ือตารางอ้างอิง REF_ISCED_2013 ฟิลด ์ISCED_DETAILED_FIELD_ID ส ำหรับบุคลำกรท่ีมี
ชั่วโมงสอนและบุคลำกรมีชั่วโมงช่วยสอน (SUBSTAFFTYPE_ID มีรหัสเป็น 1 และ 3) ส่วนบุคลำกรท่ีไม่มี
ชั่วโมงสอน (SUBSTAFFTYPE_ID มีรหัส  เป็น 2) ให้ใส่  ----------- (เครื่องหมำย - 11 ตัวอักษร)  
เช่น Education science ในรายการข้อมูล TEACH_ISCED_ID จะมีรหัสเป็น 01-011-0111   

* โดยสำมำรถเทียบร หัส  ISCED รูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ ท่ีมีอยู่ ในตำรำง อ้ำงอิง
REF_ISCED_2013 ได้จำกตำรำงเทียบรหัส MAP_ISCED1997_TO_ISCED2013 

29. TEACH_SUBJECTGROUP_ID : รหัสหมวดวิชาที่สอน หมายถึง รหัสที่ใช้แทนความหมายของ
หมวดวิชาที่สอน โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดรหัสหมวดวิชาที่สอน ตามตารางอ้างอิง 
(REF_TEACH _SUBJECT) ได้แก่ 

รหัส 01 หมวดศึกษาทั่วไป 
รหัส 02 หมวดวิชาเฉพาะ 
รหัส 03 หมวดวิชาเลือก 

ส ำหรับบุคลำกรท่ีไม่มีชั่วโมงสอน  SUBSTAFFTYPE_ID มีรหัสเป็น 2  (ให้กรอกเป็น - ) 

30. DEFORM_ID : รหัสความพิการ หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของความพิการของบุคลากร 
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดรหัสความพิการในตารางอ้างอิงข้อมูลความพิการ 
(REF_DEFORM) ได้แก่  

รหัส 00 ไม่พิการ 
รหัส 01 ความบกพร่องทางการเห็น  
รหัส 02 ความบกพร่องทางการได้ยิน  
รหัส 03 ความบกพร่องทางสติปัญญา  
รหัส 04 ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
รหัส 05 มีปัญหาทางการเรียนรู้  
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รหัส 06 ความบกพร่องทางการพูดและภาษา  
รหัส 07 มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์  
รหัส 08 ออทิสติก  
รหัส 09 พิการซ้อน  

ถ้าบุคลากรไม่มีความพิการ DEFORM_ID มีรหัสเป็น 00 

รหัส 01 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท อาจแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้  

(1) คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเหน็มากจนต้องสอนให้อ่านอักษรเบรลล์
หรือใช้วิธีการฟังเทปหรือแถบเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 6 ส่วน 60 
เมตร (6/60) หรือ20 ส่วน 200 ฟุต (20/200) ลงมาจนถึงบอดสนิท (หมายถึงคนตาบอดสามารถมองเห็นวัตถุ
ได้ในระยะห่างน้อยกว่า 6 เมตร หรือ 20 ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถมองเห็นวัตถุเดียวกันได้ในระยะห่าง 60 
เมตรหรือ 200 ฟุต) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 20 องศา (หมายถึงมองเห็นได้กว้างน้อยกว่า 20 องศา)  

(2) คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นแต่ยังสามารถอ่านอักษร
ตัวพิมพ์ที่ขยายใหญ่ได้ หรือต้องใช้แว่นขยายอ่าน หากตรวจวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่
ในระดับระหว่าง 6 ส่วน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) ถึง 6 ส่วน 60 เมตร (6/60) หรือ 20 
ส่วน 200 ฟุต (20/200) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา  
  รหัส 02 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับ
รุนแรงจนถึงระดับน้อย อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ  

(1) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่าน
ทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ตามโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะสูญเสียการได้ยิน
ประมาณ 60 เดซิเบล ข้ึนไป (เดซิเบลเป็นหน่วยวัดความดังของเสียง) หมายถึง คนปกติเริ่มได้ยินเสียง เมื่อ
เสียงดังไม่เกิน 25 เดซิเบล แต่คนหูหนวกจะเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดังมากกว่า 90 เดซิเบล  

(2) คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่พอเพียงที่จะรับข้อมูลผ่านทางการ
ได้ยินโดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟังหากตรวจวัดการได้ยินจะพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 50 เดซิเบล
ลงมาจนถึง 26 เดซิเบล หมายถึง คนปกติเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดังไม่เกิน 25 เดซิเบล แต่คนหูตึงจะเริ่มได้ยิน
เสียงที่ดังมากกว่า 26 เดซิเบล จนถึง 90 เดซิเบล        
 รหัส 03 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนทั่วไป
เมื่อวัดระดับเชาว์ปัญญา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว มีระดับเชาว์ปัญญาต่ ากว่าคนทั่วไป และ
ความสามารถ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ ากว่าเกณฑ์ทั่วไปอย่างน้อย 2 ทักษะหรือมากกว่า เช่น ทักษะการ
สื่อความหมายทักษะทางสังคม ทักษะการใช้สาธารณสมบัติ การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน การควบคุม
ตนเอง สุขอนามัย และความปลอดภัย การเรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่าง และการท างาน ซึ่ง
ลักษณะความบกพร่องทางสติปัญญา พบตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุก่อน 18 ปี 
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รหัส 04 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หมายถึง บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วน
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการเจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง มีความ
พิการของระบบประสาท มีความล าบากในการเคลื่อนไหว จึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติทั้งนี้ไม่
รวมคนที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ตาบอด หูหนวก  

รหัส 05 บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษาอาจเป็นภาษาพูด /หรือ
ภาษาเขียน ซึ่งจะมีผลท าให้มีปัญหาในการฟัง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน และการสะกด หรือ การคิด 
ค านวณ รวมทั้งสภาพความบกพร่องในการรับรู้สมองได้รับบาดเจ็บ การปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป ซึ่งอาจ
ท าให้มีปัญหา ในการอ่าน และปัญหาในการเข้าใจภาษาทั้งนี้ไม่รวมคนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เนื่องจากความ
บกพร่องทางการเห็น การได้ยิน หรือการเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ปัญหาทาง อารมณ์ หรือความด้อยโอกาส 
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ        
 รหัส 06 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่อง
การเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็ว และจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มีความบกพร่องในค า
นิยาม ค าจ ากัดความ รายการข้อมูลและข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษาเรื่องความเข้าใจ และหรือ
การใช้ภาษาพูด การเขียน และหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของ
ภาษา เนื้อหาของภาษาและหน้าที่ของภาษา        
 รหัส 07 บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ หมายถึง บุคคลที่มีพฤตกรรมเบี่ยงเบนไป
จากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคมหรือ
วัฒนธรรม             
 รหัส 08 บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการทางสังคม ภาษาและ
การสื่อความหมาย พฤติกรรม อารมณ์ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากการท างานในหน้าที่บางส่วนของ
สมองที่ผิดปกติไป และความผิดปกติน้ันพบได้ก่อนวัย 30 เดือน      
 รหัส 09 บุคคลพิการซ้อน หมายถึง บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน เช่น คนปัญญาอ่อนสูญเสียการได้ยิน เป็นต้น  

 31. INCOME_ ID : รหัสช่วงรายได้ หมายถึง รหัสแทนช่วงรายได้ของบุคลากรรวมเงินประจ า
ต าแหน่งและเงินตอบแทนพิเศษที่ได้รับ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดรหัสช่วงรายได้ตาม
ตารางอ้างอิง (REF_INCOME) ได้แก่ 

 รหสั 01  ≤ 15,000 บาทต่อเดือน 
 รหสั 02  15,001 - 30,000 บาทต่อเดือน  
 รหสั 03  30,001 - 45,000 บาทต่อเดือน 
 รหสั 04  45,001 - 60,000 บาทต่อเดือน 
 รหสั 05  > 60,000 บาทต่อเดือน    
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32. RELIGION_ID : รหัสศาสนา หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของศาสนาที่บุคลากรนับถือ                        
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดรหัสศาสนา ในตารางอ้างอิงข้อมูลรหัสศาสนา                  
(REF_RELIGION) 

 33.  MOVEMENT_TYPE_ID :  รหัสประเภทการเคลื่อนไหวของการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน          
ตามตารางอ้างอิง (REF_MOVEMENT_TYPE)        
       กรณีข้ำรำชกำร  หมายถึง รหัสที่ ใ ช้แทนความหมายประเภทการเคลื่อนไหวของการ             
ด ารงต าแหน่งปัจจุบันของบุคลากรที่เป็นข้าราชการ เช่น เลื่อนต าแหน่ง บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน เกษียณ 
เป็นต้น 

      กรณีพนักงำนรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย หมายถึง รหัสที่ใช้แทนความหมายประเภทการ
เคลื่อนไหวล่าสุดของบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย เช่น ท าสัญญาครั้งแรก เป็นต้น 
                กรณีจ้ำงประจ ำ/จ้ำงชั่วครำว เช่น บรรจุใหม่ ต่อสัญญา ลาออก เป็นต้น 

 34. MOVEMENT_DATE : วันที่ค าสั่งมีผลบังคับใช้ หมายถึง วันที่ค าสั่งมีผลบังคับใช้ตามข้อมูล
ประเภทการเคลื่อนไหวของการเข้าสู่ต าแหน่งปัจจบุันของบคุลากรทีเ่ป็นข้าราชการ (พ.ศ.) YYYY-MM-DD เช่น 
2560-01-03 เป็นต้น  

35. DECORATION : เครื่องราชอิสริยาภรณ์สงูสดุที่ได้รับ หมายถึง การระบุช่ือเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สูงสุดที่บุคลากรได้รับ เช่น ม.ป.ช. หรือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เป็นต้น   

36. PASSPORT_STARTDATE : วันที่ออกหนังสือเดินทาง หมายถึง วันที่ออกหนังสือเดินทาง    
เก็บในรูปแบบ ปี เดือน วัน (ค.ศ.) YYYY-MM-DD เช่น 2016-04-09 (ถ้า NATION_ID = TH เป็นสัญชาติไทย 
PASSPORT_ STARTDATE ให้กรอกเป็น - ) 

37. PASSPORT_ENDDATE : วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง หมายถึง วันหมดอายุของหนังสือ
เดินทาง เก็บในรูปแบบ ปี เดือน วัน (ค.ศ.) YYYY-MM-DD เช่น 2021-04-25 (ถ้า NATION_ID = TH         
เป็นสัญชาติไทย PASSPORT_ ENDDATE ให้กรอกเป็น - ) 

 38. PASSPORT_STATUS : สถานะของหนังสือเดินทาง เช่น   Y = เล่มเดิม (รายการที่ 3 ปีนี้  
เหมือนรายการที่ 3 ปีที่แล้ว) N = เล่มใหม่ (รายการที่ 3 ปีนี้ เป็นคนละเล่มกับรายการที่ 3 ปีที่ผ่านมา) 
(ถ้า NATION_ID = TH เป็นสัญชาติไทย PASSPORT_ STATUS ให้กรอกเป็น - ) 
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ค ำอธิบำยข้อมูล ค ำนิยำม ค ำจ ำกัดควำม ข้อมูลรำยบุคคลบุคลำกร 

(UOC_STAFF_GRAD) 

ตาราง UOC_STAFF_GRAD คือตารางที่จัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของบุคลากร โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดให้จัดส่งข้อมูลทุกระดับการศึกษาและทุกปริญญาของบุคลากร 

1. CITIZEN_ID : รหัสประจ าตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทางล่าสุด หมายถึง รหัสที่ให้แทน
ความหมายของเลขประจ าตัวประชาชน ส าหรับคนไทยใช้เลข  13 หลัก ตามเลขประจ าตัวประชาชน          
และส าหรับชาวต่างชาติให้ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport) ล่าสุดตามที่กระทรวงการต่างประเทศของแตล่ะ
ประเทศออกให้  

2. GRAD_LEV_ID : รหัสระดับการศึกษาที่จบ หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของการจ าแนก
ระดับการศึกษาส าหรับบุคลากรโดยก าหนดให้ลงข้อมูลเฉพาะระดับการศึกษาของบุคลากรนั้นๆ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดรหัสระดับการศึกษาในตารางอ้างอิงข้อมูลระดับการศึกษา (REF_LEV) 
เช่น ปริญญาตรี จะมีรหัส GRAD_LEV_ID เป็น 40  

3. GRAD_CURR : ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษา หมายถึงการระบุช่ือของหลักสูตรที่บุคลากรจบ
การศึกษา โดยก าหนดให้บันทึกได้ 150 ตัวอักษร เช่น ศิลปศาสตรบัณฑิต เป็นต้น 

4. GRAD_ISCED_ID : รหัสกลุ่มสาขาวิชาที่จบ หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของการจ าแนก
กลุ่มสาขาวิชาของหลักสูตรการศึกษาที่บุคลากรจบ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดกลุ่ม
สาขาวิชาส าหรับหลักสูตรการศึกษาที่บุคลากรจบ โดยใช้ตารางอ้างอิงเดียวกันกับตารางอ้างอิงข้อมูลกลุ่ม
สาขาวิชา (REF_ISCED_2013)     

กรณีท่ีบุคลำกรจบกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น หรือ มัธยมศึกษำ       
ตอนปลำย ให้ใส่รหัส 00-001-0011 

     ISCED_ID : รหัสกลุ่มสาขาวิชา ISCED องค์การ UNESCO ได้มีการแบ่งกลุ่มของสาขาวิชาต่างๆ   
ข้ึนพร้อมทั้งได้มีการก าหนดรหัสเพื่อใช้แทนกลุ่มของสาขาวิชาเหล่าน้ัน 

กลุ่มสาขาวิชาที่ได้มีการจัดไว้มีดังนี้ 
กลุ่ม 00 Generic programmes and qualifications 
กลุ่ม 01 Educations 
กลุ่ม 02 Arts and humanities 
กลุ่ม 03 Social sciences, journalism and information 
กลุ่ม 04 Business, administration and law 
กลุ่ม 05 Natural sciences, mathematics and statistics 
กลุ่ม 06 Information and Communication Technologies (ICTs) 
กลุ่ม 07 Engineering, manufacturing and construction 
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กลุ่ม 08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary 
กลุ่ม 09 Health and welfare 
กลุ่ม 10 Services 

รหัสกลุ่มสาขาวิชา ISCED ทั้งหมดให้อ้างอิงข้อมูลจากตารางกลุ่มสาขาวิชา REF_ISCED_2013 
 แนวทางในการจัดกลุ่มสาขาวิชา ISCED นั้น สามารถศึกษาได้จากคู่มือ “มาตรฐานการจัดประเภท
สาขาวิชาด้านการศึกษา –ISCED” 

* โดยสำมำรถเทียบร หัส  ISCED รูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ ท่ีมีอยู่ ในตำรำง อ้ำงอิง
REF_ISCED_2013 ได้จำกตำรำงเทียบรหัส MAP_ISCED1997_TO_ISCED2013 

5. GRAD_PROG : สาขาวิชาที่จบการศึกษา หมายถึง การระบุสาชาวิชาที่บุคลากรจบการศึกษา  
โดยก าหนดให้บันทึกได้ 100 ตัวอักษร เช่น สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นต้น 

6. GRAD_UNIV : ช่ือสถาบันที่จบการศึกษา หมายถึง การระบุช่ือของสถาบันการศึกษาที่บุคลากร
จบการศึกษา โดยก าหนดให้บันทึกได้ 70 ตัวอักษร เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ้าจากสถานศึกษาใน
ต่างประเทศ ให้พิมพ์ข้อความเต็มเป็นภาษาอังกฤษตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เท่านั้น 

7. GRAD_COUNTRY_ID : รหัสประเทศที่จบการศึกษา หมายถึง รหัสที่ให้แทนความหมายของการ
ระบุช่ือของประเทศที่บุคลากรจบการศึกษาข้ัน โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดรหัส
ประเทศ ตามตารางอ้างอิง (REF_NATION) เช่น ประเทศ UNITED STATES จะใช้รหัส GRAD_COUNTRY_ID 
เป็น US 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


