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ค าน า 
 
เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher ในการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เป็นเอกสารที่ส านักงาน ก.ค.ศ. จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับการประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ตามเอกสารการอภิปรายนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ใช้การบันทึกลงในโปรแกรมไฟล์ ที่ชื่อว่า 
“LTeacher” ซึ่งต้องเปิดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel For Windows  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher ในการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูเล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือประกอบการอภิปรายเรื่องการใช้งานโปรแกรม Logbook 
Teacher เป็นอย่างดี ซึ่งจะท าผู้เข้าประชุมน าไปขยายผลในการอธิบายชี้แจงเพ่ือนครูในโอกาสต่อไป 

  

 

    
 ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 มกราคม 2561 
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โปรแกรมบันทึกประวัตกิารปฏิบัติงาน (Logbook) 
1. แผนภาพของโปรแกรม LogbookTeacher 
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2. ค าอธิบายรายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher 
1) ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแผ่นงานที่ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลส่วนตัวผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะ 

เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ต าแหน่งเลขที่ ชื่อต าแหน่ง วิทยฐานะ และเงินเดือน 
ในปัจจุบัน วันที่เริ่มด ารงต าแหน่งวิทยฐานะ ฯลฯ 

2) การมอบหมายงานสอน  เป็นแผ่นงานที่ใช้ส าหรับบันทึกการมอบหมายงานสอนตาม
ตารางสอน หรือการสอนตามโครงการ แผนงานต่างๆ ซึ่งผู้ขอรับการประเมินจะต้องบันทึกด้วยตนเอง
ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

3) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน เป็นแผ่นงานที่ใช้ส าหรับบันทึกชั่วโมงที่สอนจริงในวิชา/สาขา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร ชั่วโมงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ชั่วโมง  
การจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เรียน โดยผู้ขอรับการประเมินจะต้องบันทึกทุกสัปดาห์หลังจากที่ได้ 
ปฏิบัติหน้าที่สอนเรียบร้อยแล้ว 

4) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เป็นแผ่นงานที่ใช้ส าหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และงานสนับสนุน  
การบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น  
โดยผู้ขอรับการประเมินจะต้องบันทึกหลังจากได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น เป็นแผ่นงานที่ใช้ส าหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
ที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด  
โดยผู้ขอรับการประเมินจะต้องบันทึกหลังจากได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6) การพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นแผ่นงานที่ใช้ส าหรับบันทึกการพัฒนาตนเอง 
ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่  
5 กรกฎาคม 2560 โดยผู้ขอรับการประเมินน าผลการพัฒนามาบันทึกด้วยตนเองหลังจากที่ได้รับ
เอกสารรับรองผลการผ่านการพัฒนาแล้ว 

7) PLC เป็นแผ่นงานที่ใช้ส าหรับบันทึกการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
โดยผู้ขอรับการประเมินน าผลจากการท ากิจกรรม PLC ในแต่ละครั้งมาบันทึกลงตามรายการที่ก าหนด 

8) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 5 ปี เป็นแผ่นงานที่ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
และดา้นการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้น าผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา
ของผู้ขอรับการประเมินมาบันทึกลงในตารางตามรายการที่ก าหนด 



– 5 – 

 

9) สรุป Logbook เป็นแผ่นงานที่ใช้ส าหรับสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติส าหรับ 
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในเบื้องต้น ผู้ขอรับการประเมินสามารถดูผลการสรุปเบื้องต้น  
ทั้งในรายปีและภาพรวมว่ามีคุณสมบัติตาม ว21/2560 หรือไม่ 

 

3. การใช้งานโปรแกรม LogbookTeacher 
1) กระบวนการบริหารจัดการ LogbookTeacher จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
 1.1) ระยะที่ 1 เป็นการใช้โปรแกรมในระยะที่เริ่มประกาศใช้เกณฑ์ฯ ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. 

จัดท าเป็นแฟ้มข้อมูลที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Excel For Windows จึงก าหนด
กระบวนการบริหารจัดการระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ดังนี้  

 ภาคเรียนที่ 1 ผู้ขอรับการประเมินขอแฟ้มข้อมูล LogbookTeacher จากสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ 
แล้วให้เปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูลจาก “LTeacher” เป็นรูปแบบของชื่อแฟ้มข้อมูลของผู้รับการประเมินดังนี้ 
“LTeacher -เลข 13 หลัก-ชื่อ-นามสกุล” ตัวอย่างเช่น “LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี”  
มีหน้ าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติ งาน ( Logbook) อย่ างน้อย 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมกับจัดเก็บหลักฐานต่างๆ ไว้ให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้
ตรวจสอบและรับรองข้อมูล  

 ภาคเรียนที่ 2 ให้ผู้ขอรับการประเมินน าแฟ้มข้อมูลที่ได้บันทึกพร้อมหลักฐานเสนอ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ในปัจจุบันเพ่ือท าการตรวจสอบไปแต่ละรายการ ในรายการใด
ถูกต้องให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับรองความถูกต้องในรายการนั้น เมื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึก (save) แฟ้มข้อมูลนั้นอีกครั้ง  
แล้วให้ท าการส าเนาแฟ้มข้อมูลเพ่ิมเติม (save as) โดยมีรูปแบบการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลดังนี้ “LTeacher -
เลข 13 หลัก-ชื่อ-นามสกุล-ปีการศึกษา-ภาคเรียน” ตัวอย่างเช่น “LTeacher-1234567891234-
สมชาย-ใจดี-2560-1” และให้เก็บส าเนาแฟ้มข้อมูลเพ่ิมเติมนี้ให้อยู่ในความดูแลของสถานศึกษา 
จากนั้นให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่งคืนแฟ้มข้อมูลเดิมให้ผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือน าแฟ้มข้อมูลนั้น
ไปบันทึกข้อมูลประวัติการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป โดยให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลเหมือนกับ 
ภาคเรียนที่ 1 แต่การบันทึกส าเนาแฟ้มข้อมูลเพ่ิมเติม (save as) ให้ตั้งชื่อใหม่ตามปีการศึกษาและ
ภาคเรียนที่บันทึก เช่น การบันทึกแฟ้มข้อมูลส าเนาในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่  2 ตั้งชื่อว่า 
“LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี-2560-2” ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ตั้งชื่อว่า 
“LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจด-ี2561-1” ซึ่งจะท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ ภาคเรียนละ 1 แฟ้มข้อมูล 
เมื่อครบ 5 ปีจะมีทั้งหมด 10 แฟ้มข้อมูล  และหากตรวจสอบเบื้องต้นด้วยแฟ้มข้อมูลในแผ่นงาน 
“สรุป logbook” แล้วพบว่ามีคุณสมบัติที่จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ ผู้ขอรับการประเมิน
สามารถด าเนินการขอรับการประเมินเพ่ือมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยยื่นเอกสารทั้งหมด 
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ตามแบบค าขอรับการประเมินต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือขอประเมินเพ่ือมีวิทยฐานะหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับแฟ้มข้อมูล logbook ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาส าเนาแฟ้มข้อมูลอยู่ใน 
ความดูแลของสถานศึกษาทั้งหมด พร้อมหลักฐานทั้งหมดเสนอต่อหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ
ที่สังกดัอยู่ โดยแฟ้มข้อมูล logbook ทั้งหมดจะน าเข้าสู่ระบบเพ่ือท าการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
อนึ่ง หากผู้ขอรับการประเมินมีการย้ายสถานศึกษาให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้นทางส าเนา
แฟ้มข้อมูลที่สถานศึกษาจัดเก็บไว้ทั้งหมดส่งให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปลายทาง ตามแผนภาพ 

 
 

1.2) ระยะที่ 2 เมื่อมีการพัฒนาระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ผ่าน 
Server แล้ว จะมีวิธีการใช้งาน ดังนี้ 

 (1) กลุ่มสถานศึกษาที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานในสถานศึกษา ให้ใช้การบันทึกประวัติ 
การปฏิบัติงาน (Logbook) ตามระบบนี้ แต่เมื่อผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ฯ  
(ว21/2560) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาส าเนาแฟ้มข้อมูลพร้อมหลักฐานทั้งหมดให้ส่วนราชการต้นสังกัด 
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในสังกัด เพ่ือให้ส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่ท าการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบต่อไป 

 (2) กลุ่มสถานศึกษาที่มี อินเทอร์เน็ตรองรับการใช้งาน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ด าเนินการอัพโหลดส าเนาแฟ้มข้อมูลการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ของข้าราชการครูใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า  
เข้าสู่ระบบโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ที่ส านักงาน ก.ค.ศ. พัฒนาขึ้นใหม่
ผ่าน Server หลังจากนั้นผู้ขอรับการประเมินสามารถบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานลงในระบบการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ที่พัฒนาขึ้นใหมไ่ด้โดยตรง โดยบันทึกให้เป็นปัจจุบันสัปดาห์ละ
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ส าหรับการตรวจสอบรับรองการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับ 
การประเมิน ให้ผู้ขอรับการประเมินท าบันทึกพร้อมหลักฐานเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ผู้ขอรับ
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การประเมินสังกัดอยู่ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)  
ผ่าน Server ของผู้ขอรับการประเมินในสังกัด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามแผนภาพ 

 
 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมที่รองรับการท างาน LogbookTeacher 
2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) 
  – เป็นเครื่องที่มหีน่วยประมวลผลกลางความถ่ีไม่ต่ ากว่า 500 เมกะเฮิร์ท 
  – หน่วยความจ าชั่วคราว (RAM) ไม่ต่ ากว่า 256 เมกกะไบต์ 
  – มีพ้ืนที่ฮาร์ดดิสก์ส าหรับการติดตั้งและใช้งานไม่น้อยกว่า 3.55 จิกะไบต์ 
 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) 
  – เป็นเครื่องที่มีหน่วยประมวลผลกลางความถ่ีไม่ต่ ากว่า 500 เมกะเฮิร์ท 
  – หน่วยความจ าชั่วคราว (RAM) ไม่ต่ ากว่า 256 เมกกะไบต์ 
  – มีพ้ืนที่ฮาร์ดดิสก์ส าหรับการติดตั้งและใช้งานไม่น้อยกว่า 3.55 จิกะไบต์ 
2.2) ระบบปฏิบัติการ  
 โปรแกรม LTeacher รองรับระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟต์วินโดว์ (Microsoft 

Windows) เวอร์ชัน 7 และเวอร์ชัน 10 
2.3) โปรแกรมท่ีรองรับการท างาน 
 โปรแกรม LTeacher รองรับระบบโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (Microsoft 

Office) เวอร์ชัน 2010 เวอร์ชัน 2013 และเวอร์ชัน 2016 

3)  การบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูล LogbookTeacher 
ให้ผู้ขอรับการประเมินตรวจสอบแฟ้มข้อมูล LogbookTeacher ในแผ่นงานที่ชื่อว่า “สรุป 

Logbook” ว่ามีรูปแบบดังภาพที่ 1 หรือภาพที่ 2 หากเป็นดังภาพที่ 1 ให้ข้ามไปศึกษาในข้อ 3.2) 
หากเป็นดังภาพที่ 2 ให้แก้ไขตามข้อ 3.1) แล้วจึงจะบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลนี้ 
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ภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 2 

3.1) การตั้งค่าในระบบปฏิบัติการ ก่อนการใช้งานแฟ้มข้อมูล LogbookTeacher  
 ก่อนที่ผู้ขอรับการประเมินจะใช้งานแฟ้มข้อมูล LogbookTeacher จะต้องตั้งค่าใน
ระบบปฏิบัติการ ดังนี้ 
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 (1) กรณีที่ เครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ให้ปรับค่าภูมิภาคและภาษา 
(Region and Language) ดังนี้ 

ส าหรับเครื่องที่แสดงเป็นภาษาไทย  ส าหรับเครื่องที่แสดงเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 

- คลิกปุ่มเริ่มต้น (Start) ตามรูปหมายเลข 1 
- พิมพ์ค าว่า ภูมิภาค (region) ตามรูปหมายเลข 2 
- คลิกเมาส์ที่ปุ่มภูมิภาคและภาษา (Region and Language) ตามรูปหมายเลข 3 
 

ส าหรับเครื่องที่แสดงเป็นภาษาไทย  ส าหรับเครื่องที่แสดงเป็นภาษาอังกฤษ 

  
 
 

7 

1 

2 
3 

7 

4 
5 

6 

1 

2 
3 

4 
5 
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- ตั้งค่าในเมนูภูมิภาคและภาษา (Region and Language) ดังนี้  

 รูปแบบ (Format) เลือก “ไทย (ประเทศไทย) หรือ Thai (Thailand)”  
ตามรูปหมายเลข 1 

 รูปแบบวันที่และเวลา (Date and time formats) 
 วันที่แบบสั้น (Short date): เลือก “d/M/yyyy” ตามรูปหมายเลข 2 
 วันที่แบบยาว (Long date): เลือก “d MMMM yyyy” ตามรูปหมายเลข 3 
 เวลาแบบสั้น (Short time): เลือก “H:mm” ตามรูปหมายเลข 4 
 เวลาแบบยาว (Long time): เลือก “H:mm:ss” ตามรูปหมายเลข 5 
 วันแรกของสัปดาห์ (First day of week): เลือก “จันทร์” ตามรูปหมายเลข 6 

 เมื่อเลือกรูปแบบวันที่และเวลาตามรายการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายที่
ปุ่ม ตกลง (OK) ตามรูปหมายเลข 7 

(2) กรณีที่เครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ให้ปรับค่าภูมิภาคและภาษา 
(Region and Language) ดังนี้ 

 
 

- คลิกเมาส์ด้านซ้ายทีปุ่่มเริ่มต้น (Start) ตามรูปหมายเลข 1 
- คลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ปุ่มตั้งค่า (Settings) ตามรูปหมายเลข 2 

1 

2 
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 - เมื่อปรากฏหน้าต่าง Windows Settings ให้คลิกเมาส์ที่ “Time & language” 

จะปรากฏหน้าต่าง “Date & time” ดังภาพ 
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- เมื่อคลิก Icon Time & language จะปรากฏหน้าต่าง Date & time ให้เลื่อนเมาส์
ลงมาที่ล่างสุด และคลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ “Change date and time formats" จากปรากฏ
หน้าต่าง “Change date and time formats”  

 
- เมื่อปรากฏหน้าต่าง Change date and time formats ให้ตั้งค่าดังนี้ 

 First day of week: เลือก “Sunday” ตามรูปหมายเลข 1 

 Short date: เลือก “dd-MMM-yy” ตามรูปหมายเลข 2 

 Long date: เลือก “dddd, MMMM d, yyyy” ตามรูปหมายเลข 3 

 Short time: เลือก “H:mm tt” ตามรูปหมายเลข 4 

 Long time: เลือก “h:mm:ss tt” ตามรูปหมายเลข 5  

1 

2 

3 

4 

5 
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3.2) การบันทึกข้อมูลในแผ่นงานที่ 1 ผู้ขอรับการประเมินต้องบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนเองในแต่ละรายการดังนี้ 

 
 

ข้อ 1 เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และคุณวุฒิของ 
ผู้ขอรับการประเมิน โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลืองแล้วพิมพ์ข้อความลงในช่อง ดังภาพตัวอย่าง 

 

 
 ในการพิมพ์เลขที่บัตรประชาชน ให้พิมพ์เลขติดกัน 13 ตัวเลข โปรแกรมจะท า

การเว้นวรรคตามรูปแบบเลขท่ีบัตรประชาชนเอง 
 

ข้อ 2 เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งปัจจุบัน เลขที่ต าแหน่ง วิทยฐานะ  
วันที่ได้รับวิทยฐานะ และเงินเดือนของผู้ขอรับการประเมิน โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลือง 
แล้วพิมพ์ข้อความลงในช่อง ดังภาพตัวอย่าง 

 

คร ู

1 

2 

3 

4 

5 
6 
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 ในการพิมพ์วันเดือนปีที่ด ารงต าหน่งและวิทยฐานะปัจจุบัน ให้พิมพ์เลขวัน 
คั้นด้วยเครื่องหมาย “/” เลขเดือนคั้นด้วยเครื่องหมาย “/”และเลขปีพ.ศ. ตัวอย่างเช่น 25 มกราคม 2555 
ให้พิมพ์เป็น “25/01/2555” ซ่ึงโปรแกรมจะแปลงเป็นรูปวันที่ให้อัตโนมัติ 

 ส าหรับการบันทึกข้อมูลลงในช่อง “วิทยฐานะ” จะเป็นรูปแบบรายการให้เลือก โดยคลิก
เมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองหลังรายการ “วิทยฐานะ” จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบน 
ปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 
ข้อ 3 เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อสถานศึกษา ต าบล อ าเภอ จังหวัด และ

รหัสไปรษณีย์ของผู้ขอรับการประเมิน (กรณีที่มีการย้ายสถานศึกษาก็ไม่ต้องแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้)  
โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลืองแล้วพิมพ์ข้อความลงในช่อง ดังภาพตัวอย่าง 

 
ข้อ 4 เป็นการบันทึกเกี่ยวกับสังกัด หน่วยงาน และชื่อหน่วยงาน ผู้ขอรับการประเมินโดย

คลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลืองแล้วพิมพ์ข้อความลงในช่องว่าตามที่ผู้ขอรับการประเมินสังกัดอยู่ 
ส าหรับวิธีการบันทึก ดังภาพตัวอย่าง 

 
 
 (1) การบันทึกข้อมูลลงในช่อง “สังกัด” จะเป็นรูปแบบรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์

ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองหลังรายการ “สังกัด” จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม   
จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 

คร ู
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 (2) การบันทึกข้อมูลลงในช่อง “หน่วยงาน” จะเป็นรูปแบบรายการให้เลือก  

โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองหลังรายการ “หน่วยงาน” จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์
ด้านซ้ายบนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 

 
 

 (3) การบันทึกชื่อหน่วยงาน  
  กรณีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ระบุ ชื่อ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีผู้ขอรับการประเมินสังกัดอยู่  
  กรณีสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินสังกัดอยู่ 
  กรณีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เว้นว่างไว้ 

 
 

ข้อ 5 ในรายการโปรแกรมจะท าการประมวลผลอัตโนมัติ โดยจะอ้างอิงจากวิทยฐานะ
ปัจจุบัน (ตามข้อ 2 (1)) ดังภาพตัวอย่าง 

 
 

ข้อ 6 เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสังกัด ระดับการศึกษา กลุ่มสาระ/สาขาวิชา/วิชาที่เสนอ
ขอผลงานทางวิชาการ ชั่วโมงสอนขั้นต่ า ผู้ขอรับการประเมินบันทึกข้อมูลของสังกัดลงในช่องสีฟ้า และ
บันทึกข้อมูลระดับการศึกษา กลุ่มสาระท่ีสอน/สาขาวิชาที่สอน/วิชาที่สอน ลงในช่องสีเหลือง ส่วนของ
ชั่วโมงสอนขั้นต่ าโปรแกรมจะประมวลผลอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 

ครู 
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(1) เป็นการบันทึกเกี่ยวกับสังกัดหน่วยงานการศึกษา จะเป็นรูปแบบรายการให้เลือก 
โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองใต้รายการ “สังกัดหน่วยงานการศึกษา” จะปรากฏปุ่ม     
ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 
(2) รายการระดับการศึกษา จะเป็นรูปแบบรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้าย 

ลงในช่องสีเหลืองใต้รายการ “ระดับการศึกษา” จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม   
จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 

 
(3) รายการกลุ่มสาระ/สาขาวิชา/วิชาที่เสนอขอผลงานทางวิชาการ จะเป็นรูปแบบ

รายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองใตร้ายการ “กลุ่มสาระ/สาขาวิชา/วิชาที่เสนอขอ” 
จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 

กลุ่มสาระ/สาขาวิชา/วิชาที่เสนอขอ 
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ข้อ 7 เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองของตนเอง ชื่อและนามสกุลของ 

ผู้รับการประเมินจากปรากฏขึ้นเองตามที่ได้กรอกข้อมูลไว้ในข้อ 1 ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกข้อมูล
เฉพาะวัน/เดือน/ปี โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลืองหลังข้อความหลัง “วัน/เดือน/ปี” แล้วบันทึกข้อมูล 
ดังภาพตัวอย่าง 

 
  

พิมพ์วันเดือนปีที่บันทึกข้อมูล 
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ข้อ 8 เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองของ ผอ.สถานศึกษาครั้ งแรก  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมิน ณ วันที่บันทึกข้อมูล  
โดยบันทึกข้อมูลชื่อและนามสกุลหลังข้อความ “ลงชื่อ” การเลือกค าน าหน้าชื่อให้เลือกโดยคลิกเมาส์
ด้านซ้ายบนค าน าหน้าชื่อแล้วเลือกตามรายการ ส าหรับการบันทึกต าแหน่งและพิมพ์วันเดือนปีที่รับรอง
ลงในช่องให้บันทึกข้อมูล ดังแผนภาพตัวอย่าง  

 

 
 
 

ข้อ 9 กรณีท่ีในปีใดมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ผู้ขอรับการประเมินย้ายสถานศึกษา หรือมี
การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็นผู้บังคับบัญชาคนใหม่
รับรอง ณ วันที่ประเมินในรอบปีการศึกษา ดังแผนภาพ 

 
 
 

 
 
 

พิมพ์วันเดือนปีที่รับรองข้อมูล 

พิมพช์ื่อ นามสกุล เลือกค าน าหน้าชื่อ 

พิมพช์ื่อต าแหน่งและชื่อสถานศึกษา 

พิมพช์ื่อ นามสกุล เลือกค าน าหน้าชื่อ 

พิมพ์วันเดือนปีที่รับรองข้อมูล 

พิมพช์ื่อต าแหน่งและชื่อสถานศึกษา 
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3.3) การบันทึกข้อมูลในแผ่นงานที่ 2 ผู้ขอรับการประเมินต้องบันทึกการมอบหมายงานสอน
ด้วยตนเองในแต่ละรายการดังนี้ 
 

 
 

 
 

(1)  สีเหลืองหมายถึงเป็นช่องสีส าหรับให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บันทึก 
(2)  ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บันทึกตัวเลขของปีการศึกษาในกรณีที่ส่วนราชการ

ก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นปีการศึกษา หรือบันทึกตัวเลขของปีงบประมาณในกรณีที่ 
ส่วนราชการก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นปีงบประมาณ 

(3) ส าหรับให้ผู้ขอรับการประเมินที่ส่วนราชการก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็น 
ปีการศึกษาให้ระบุในช่องนี้ว่าเป็นภาคเรียนใด  

(4)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อหน่วยงานการศึกษาที่ต้นสังกัด จะเป็นรูปแบบ
รายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองใต้รายการ “หน่วยงานการศึกษา” จะปรากฏปุ่ม 

   ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

8 10 
7 9 

11 
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(5)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา/

ปีงบประมาณท่ีได้รับมอบหมายงานสอน 
(6)  ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บันทึกชื่อระดับการศึกษาที่สอน จะเป็นรูปแบบรายการ 

ให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองใต้รายการ “ระดับการศึกษาที่สอน” จะปรากฏปุ่ม    
ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 
(7)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อกลุ่มสาระท่ีสอน/สาขาวิชาที่สอนท่ีปฏิบัติหน้าที่ในปี

การศึกษา/ปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมายงานสอน 
(8)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อสาขา/กลุ่มวิชาที่สอน(ถ้ามี) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี

การศึกษา/ปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมายงานสอน 
(9)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อวิชาที่สอน/วิชาที่อบรมที่ปฏิบัติหน้าที่ ในปี

การศึกษา/ปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมายงานสอน 
(10) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกจ านวนคาบต่อสัปดาห์หรือจ านวนคาบต่อหลักสูตรที่

ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา/ปีงบประมาณท่ีได้รับมอบหมายงานสอน 
กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับมอบหมายให้สอนมากกว่า 1 รายวิชา ให้บันทึกข้อมูล 

ในรายวิชาต่อไปในแถว (row) ถัดมาจนครบทุกรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
  



– 21 – 

 

(11) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา รับรองการมอบหมายงานสอนของผู้รับการประเมิน 
โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองใต้รายการ “การรับรองของ ผอ.สถานศึกษา” จะปรากฏปุ่ม 

   ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 
 

3.4) การบันทึกข้อมูลในแผ่นงานที่ 3 ผู้ขอรับการประเมินต้องบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน) เป็นประจ าทุกสัปดาห์ด้วยตนเองในแต่ละรายการดังนี้ 

 

 
 

(1)  ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บันทึกตัวเลขของปีการศึกษาในกรณีที่ส่วนราชการ
ก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นปีการศึกษา หรือบันทึกตัวเลขของปีงบประมาณในกรณีที่ 
ส่วนราชการก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นปีงบประมาณ 

(2) ส าหรับให้ผู้ขอรับการประเมินที่ส่วนราชการก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็น  
ปีการศึกษาให้ระบุในช่องนี้ว่าเป็นภาคเรียนใด  

(3) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกล าดับของสัปดาห์ที่ท าการสอนจริง 

1 2 3 4 5 6 4

7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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(4) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกวัน เดือน ปี ของสัปดาห์ที่ท าการสอนจริง โดยให้
บันทึกวันจันทร์เป็นวันแรกและวันอาทิตย์เป็นวัดสุดท้ายของสัปดาห์ 

(5)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อกลุ่มสาระที่สอน/สาขาวิชาที่สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 
ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมายงานสอน 

(6)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อวิชาที่สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมายงานสอน 

(7)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกรหัสวิชาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมายงานสอน 

(8) กรณีที่เป็นการขอรับการประเมินระดับเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ โปรแกรมจะ
ค านวณความเกี่ยวข้องระหว่างวิชาที่สอนในแถว (row) นี้ กับวิทยฐานะที่ผู้ขอรับการประเมินต้องการ
จะขอ หากมีความเก่ียวข้องกันจะปรากฏข้อความค าว่า “เกี่ยวข้อง” เกิดข้ึน  

(9) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกจ านวนคาบ/หลักสูตรที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมายงานสอน 

(10) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกเวลาที่ใช้ต่อคาบ/หลักสูตรที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน 
ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมายงานสอน 

(11) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกหน่วยนับเวลาที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมายงานสอน จะเป็นรูปแบบรายการให้เลือก  
โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองใต้รายการ “หน่วยนับเวลาที่ใช้” จะปรากฏปุ่ม   ให้คลิก 
เมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 

 
 

(12) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกลักษณะการสอนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมายงานสอน จะเป็นรูปแบบรายการให้เลือก โดยคลิก
เมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองใต้รายการ “ลักษณะการสอน” จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์ด้านซ้าย
บนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 
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(13) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา รับรองงานสอนที่ผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติหน้าที่ 

ในปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมายงานสอน จะเป็นรูปแบบรายการ 
ให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองใต้รายการ “การรับรองของ ผอ.สถานศึกษา”  
จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 
 

(14) แสดงรหัสเอกสารส าหรับการตรวจสอบ ให้ผู้ขอรับการประเมินคัดลอกรหัสเอกสาร
ส าหรับการตรวจสอบไปจัดท าเป็นสลิปเพ่ือน าไปติดไว้ที่หลักฐานต้นฉบับส าหรับให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาตรวจสอบในแต่ละภาคเรียน ซึ่งจะท าให้การตรวจสอบของผู้ อ านวยการสถานศึกษา 
เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

(15) กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินได้ปฏิบัติหน้าที่สอนบางสัปดาห์น้อยกว่าจ านวนชั่วโมงสอน
ขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หากเป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์นี้ ให้คลิกเมาส์ด้านซ้าย 
ลงในช่องสีเหลืองใต้รายการ “หมายเหตุ (กรณี ชม.สอนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ า” จะปรากฏปุ่ม     
ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 
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กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับมอบหมายให้สอนมากกว่า 1 รายวิชาในหนึ่งสัปดาห์  
ให้บันทึกข้อมูลในรายวิชาต่อไปในแถว (row) ถัดมาจนครบทุกรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและใน
สัปดาห์ถัดไปก็ให้มีการบันทึกลงในแถว (row) ใหม่ตามการสอนจริงทุกครั้ง 

3.5) การบันทึกข้อมูลในแผ่นงานที่ 4 ผู้ขอรับการประเมินต้องบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
(ชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้) ด้วยตนเองในแต่ละรายการดังนี้ 
 

 
 

 

 
(1)  ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บันทึกตัวเลขของปีการศึกษาในกรณีที่ส่วนราชการ

ก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นปีการศึกษา หรือบันทึกตัวเลขของปีงบประมาณในกรณีที่ 
ส่วนราชการก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นปีงบประมาณ 

1 2 3 

5 7 8 6 

4 
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(2) ส าหรับให้ผู้ขอรับการประเมินที่ส่วนราชการก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็น  
ปีการศึกษาให้ระบุในช่องนี้ว่าเป็นภาคเรียนใด  

(3) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกล าดับของสัปดาห์ที่ปฏิบัติงานจริง 
(4) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกวัน เดือน ปี ของสัปดาห์ที่ท าการสอนจริง โดยให้

บันทึกวันจันทร์เป็นวันแรกและวันอาทิตย์เป็นวัดสุดท้ายของสัปดาห์ 
(5)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกรายการงานสนับสนุนที่ปฏิบัติจริงในปีการศึกษา/

ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมาย 
(6)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกจ านวนชั่วโมงตามรายการงานสนับสนุนที่ปฏิบัติจริงใน

ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมาย 
(7) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา รับรองงานสนับสนุนการสอนในแต่ละรายการที่ผู้รับการประเมิน

ได้ปฏิบัติจริงในปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นรูปแบบ
รายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองใตร้ายการ “การรับรองของ ผอ.สถานศึกษา” 
จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 
 

(8) แสดงรหัสเอกสารส าหรับการตรวจสอบ ให้ผู้ขอรับการประเมินคัดลอกรหัสเอกสาร
ส าหรับการตรวจสอบไปจัดท าเป็นสลิปเพ่ือน าไปติดไว้ที่หลักฐานต้นฉบับส าหรับให้ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาตรวจสอบในแต่ละภาคเรียน ซึ่งจะท าให้การตรวจสอบของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

กรณีท่ีผู้ขอรับการประเมินได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสนับสนุนมากกว่า 1 รายการใน
หนึ่งสัปดาห์ ให้บันทึกข้อมูลในรายการต่อไปในแถวถัดมาจนครบทุกรายการที่ได้รับมอบหมาย 

และในสัปดาห์ต่อไปหากมีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานสนับสนุน ให้บันทึกข้อมูลลงใน
แถวถัดไปตามรายการที่ได้รับมอบหมาย 

3.6) การบันทึกข้อมูลในแผ่นงานที่ 5 ผู้ขอรับการประเมินต้องบันทึกภาระงานสอน (งาน
ตอบสนองนโยบายและจุดเน้น) ด้วยตนเองในแต่ละรายการดังนี้ 
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(1)  ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บันทึกตัวเลขของปีการศึกษาในกรณีที่ส่วนราชการ
ก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นปีการศึกษา หรือบันทึกตัวเลขของปีงบประมาณในกรณีที่ 
ส่วนราชการก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นปีงบประมาณ 

(2) ส าหรับให้ผู้ขอรับการประเมินที่ส่วนราชการก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็น 
ปีการศึกษาให้ระบุในช่องนี้ว่าเป็นภาคเรียนใด  

(3) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกล าดับของสัปดาห์ที่ปฏิบัติงานจริง 
(4) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกวันเดือนปีของสัปดาห์ที่ท าการสอนจริง โดยให้บันทึก

วันจันทร์เป็นวันแรกและวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ 
(5)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกรายการงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นที่ปฏิบัติจริง

ในปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมาย 

1 2 

8 

3 4 4 

5 6 7 
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(6)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกจ านวนชั่วโมงตามรายการงานตอบสนองนโยบายและ
จุดเน้นที่ปฏิบัติจริงในปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมาย 

(7) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา รับรองงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นในแต่ละ
รายการที่ผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติจริงในปีการศึกษา/ปีงบประมาณ  ภาคเรียน และสัปดาห์ 
ที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นรูปแบบรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองใต้รายการ 
“การรับรองของ ผอ.สถานศึกษา” จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม  จะปรากฏ
รายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 
(8) แสดงรหัสเอกสารส าหรับการตรวจสอบ ให้ผู้ขอรับการประเมินคัดลอกรหัสเอกสาร

ส าหรับการตรวจสอบไปจัดท าเป็นสลิปเพ่ือน าไปติดไว้ที่หลักฐานต้นฉบับส าหรับให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาตรวจสอบในแต่ละภาคเรียน ซึ่งจะท าให้การตรวจสอบของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานงานตอบสนองนโยบายและ
จุดเน้นมากกว่า 1 รายการ ให้บันทึกข้อมูลในรายการต่อไปในแถวถัดมาจนครบทุกรายการที่ได้รับ
มอบหมาย  

3.7) การบันทึกข้อมูลในแผ่นงานที่ 6 ผู้ขอรับการประเมินต้องบันทึกการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดของตนเองในทุกรายการดังนี้ 
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(1) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกข้อมูลวันเดือนปีที่ท าการบันทึกข้อมูล 
(2) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อหลักสูตรลงในช่อง “ชื่อหลักสูตร” ตามหลักสูตร 

ที่ผ่านการอบรมและเป็นหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาได้ให้การรับรองแล้ว 
(3) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกรหัสหลักสูตรลงในช่อง “รหัสหลักสูตร” ตามหลักสูตร

ที่ผ่านการอบรม 
(4) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกองค์ประกอบการพัฒนาในแต่ละด้านให้ครบ คือ 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความเป็นครู โดย 
 –คลิกเมาส์ด้านซ้ายใต้ช่อง “ความรู้” จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม  

จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง  
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 –คลิกเมาส์ด้านซ้ายใต้ช่อง “ทักษะ” จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์ด้านซ้าย 
บนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 
 

 –คลิกเมาส์ด้านซ้ายใต้ช่อง “ความเป็นครู”จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์ด้านซ้าย 
บนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก ดังภาพตัวอย่าง 

 
 
(7)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกจ านวนอบรมในหลักสูตรตามหลักสูตรที่ได้อบรมจริง 

ในปีการศึกษา/ปีงบประมาณที่ผ่านการอบรม 
(8) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกวันที่เริ่มต้นการพัฒนาตามข้อเท็จจริงที่ได้รับการไป

อบรม 
(9)  ให้ผู้ขอรบัการประเมินบันทึกระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม โดยระบุเป็นจ านวนวัน 
(10) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกผลการพัฒนา โดยการคลิกเมาส์ด้านซ้ายใต้ช่อง  

“ผลการพัฒนา” จะปรากฏปุ่ม    ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายบนปุ่ม  จะปรากฏรายการให้เลือก  
ดังภาพตัวอย่าง 

 



– 30 – 

 

(11) แสดงรหัสเอกสารส าหรับการตรวจสอบ ให้ผู้ขอรับการประเมินคัดลอกรหัสเอกสาร
ส าหรับการตรวจสอบไปจัดท าเป็นสลิปเพ่ือน าไปติดไว้ที่หลักฐานต้นฉบับส าหรับให้ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาตรวจสอบในแต่ละภาคเรียน ซึ่งจะท าให้การตรวจสอบของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 (12) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา รับรองงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นในแต่ละ
รายการที่ผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติจริงในปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยการคลิกเมาส์ด้านซ้ายใต้ช่อง “การรับรองของ ผอ.สถานศึกษา” จะปรากฏปุ่ม    
เป็นรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ดังภาพตัวอย่าง 

 
 
กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินได้ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดมากกว่า 1 รายการ 

ให้บันทึกข้อมูลในรายการต่อไปในแถวถัดมาจนครบทุกรายการ  
3.8) การบันทึกข้อมูลในแผ่นงานที่ 7 ผู้ขอรับการประเมินต้องบันทึกการท ากิจกรรมชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ด้วยตนเองในแต่ละรายการดังนี้ 
 

 
 

1 2 3 4 8 5 6 7 9 
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(1)  ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บันทึกชื่อกลุ่มกิจกรรมตามที่ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น 
(2)  ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บันทึกจ านวนสมาชิกกลุ่มตามความเป็นจริง 
(3)  ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อกิจกรรมที่ได้กระท าขึ้นในครั้งนั้นๆ  
(4)  ผู้ขอรับการประเมินบันทึกเลขครั้งที่ได้ท ากิจกรรมภายใต้ชื่อกิจกรรมนั้นๆ  
(5) ผู้ขอรับการประเมินบันทึกวันเดือนปีที่ได้จัดกิจกรรมข้ึนตามความเป็นจริง 
(6) ส าหรับให้ผู้ขอรับการประเมินที่ส่วนราชการก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็น 

ปีการศึกษาให้ระบุในช่องนี้ว่าเป็น “ภาคเรียน”ใด 
 (7) ส าหรับให้ผู้ขอรับการประเมินที่ส่วนราชการก าหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็น 

ปีการศึกษาให้ระบุในช่องนี้ว่าเป็น “ปีการศึกษา”ใด 
(8)  ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกจ านวนชั่วโมงตามหลักฐานที่แสดงว่าได้ท ากิจกรรมการ

มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ (PLC) จ านวนกี่ชั่วโมง 
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(9) ให้ขอรับการประเมินบันทึกบทบาทในการท ากิจกรรมครั้งนั้น  โดยการคลิกเมาส์
ด้านซ้ายใตช้่อง “บทบาท” จะปรากฏปุ่ม   เป็นรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ 
ดังภาพตวัอย่าง 

 
 

(10) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตาม
ข้อเท็จจริง 

(11) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตาม
ข้อเท็จจริง 

(12) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกสาเหตุที่จะต้องจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
(13) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกความรู้/หลักการที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
(14) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกกิจกรรมที่ท าลงในครั้งนี้ 
(15) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมว่ามีข้อสรุป หรือมีแนวทาง

ในการด าเนินการอย่างไร 
(16) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกผลจากการน าข้อสรุปหรือการน าแนวทางจากการจัด

กิจกรรม PLC ไปใช้ว่ามีผลเกิดข้ึนอย่างไร ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ ควรปรับปรุงพัฒนา ฯลฯ 
(17) ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม PLC  
(18) แสดงรหัสเอกสารส าหรับการตรวจสอบ ให้ผู้ขอรับการประเมินคัดลอกรหัสเอกสาร

ส าหรับการตรวจสอบไปจัดท าเป็นสลิปเพ่ือน าไปติดไว้ที่หลักฐานต้นฉบับส าหรับให้ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาตรวจสอบในแต่ละภาคเรียน ซึ่งจะท าให้การตรวจสอบของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

(19) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา รับรองงานการจัดท ากิจกรรม PLC ในแต่ละรายการที่
ผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติจริงในปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ภาคเรียน และสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมาย 
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โดยการคลิกเมาส์ด้านซ้ายใต้ช่อง “การรับรองของ ผอ.สถานศึกษา” จะปรากฏปุ่ม   เป็นรายการ 
ให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ดังภาพตัวอย่าง 

 
 

กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานงานตอบสนองนโยบายและ
จุดเน้นมากกว่า 1 รายการ ให้บันทึกข้อมูลในรายการต่อไปในแถวถัดมาจนครบทุกรายการที่ได้รับ
มอบหมาย  

3.9) การบันทึกข้อมูลในแผ่นงานที่  8 ,9 เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนของปีการศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาจะมีการบันทึกการประเมินตาม ว21/2560 แต่ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
น าผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดในแต่ละปีการศึกษา โดยการคลิกเมาส์ด้านซ้ายใต้ช่อง “ปีการศึกษา” 
ที่ต้องการบันทึก จะปรากฏปุ่ม   เป็นรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ดังภาพ
ตัวอย่าง 

 
เมื่อลงข้อมูลในแต่ละรายการตามผลการประเมินจริงครบทั้งปีการศึกษา จะ

ปรากฏผล “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ดังภาพตัวอย่าง 
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3.10) แผ่นงานที่ 10 แผ่นงานสรุป Logbook เป็นการตรวจสอบด้วยโปรแกรมเบื้องต้นว่า 
เมื่อผู้ขอรับการประเมินบันทึกข้อมูลลงในรายการ Logbook และผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับรอง 
ข้อมูลแล้ว ผู้ขอรับการประเมินจะมีคุณสมบัติครบในการขอรับการประเมินการขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะหรือไม่ อีกท้ังมีการแสดงผลข้อมูลในแต่ละปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ดังนี้ 
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  แสดงผลสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ  
  แสดงผลตรวจสอบระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

  แสดงผลตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  แสดงผลตรวจสอบการอบรมและพัฒนาตนเอง(ด้านองค์ประกอบ) 
  แสดงผลตรวจสอบการอบรมและพัฒนาตนเอง(ด้านชั่วโมงอบรมและพัฒนาตนเอง) 
  แสดงผลตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการพัฒนา PLC 
  แสดงผลตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  แสดงผลตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับวิชาที่ขอประเมินกับวิชาที่สอน (กรณีวิทยฐานะ

ครเูชี่ยวชาญ/ครเูชี่ยวชาญพิเศษ) 
 
 


