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คํานํา 

คูมือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เปนเอกสารท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. จัดทําข้ึน
สําหรับขาราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชในการบันทึกชั่วโมง 
การปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพ่ือประกอบการเสนอขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สําหรับขาราชการครู สายงานการสอน 
ตามคูมือนี้ สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดใชการบันทึกลงในโปรแกรมไฟล ท่ีชื่อวา “LogbookTeacher”  
ซ่ึงตองเปดผานโปรแกรม Microsoft Excel For Windows โดยทานสามารถ Download ได ท่ี
เว็บไซต http://www.otepc.go.th/LogbookTeacher หรือติดตอขอไฟลไดท่ีสวนราชการท่ีทานสังกัด 

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เลมนี้ จะเปนเครื่องมือ
ท่ีชวยใหทานมีความเขาใจในการใชโปรแกรม ซ่ึงจะทําใหทานนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน
และประกอบการขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตอไป 

   

 

 

       สํานักงาน ก.ค.ศ. 
        กันยายน 2560 
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1. แนวคิดและหลักการ 

1.1 ความสําคัญ 

 จากพระราชกระแสฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวันท่ี  
5 กรกฎาคม พ.ศ.2555 “ปญหาปจจุบัน คือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหาร 
เพ่ือใหไดตําแหนงและเงินเดือนสูงข้ึน แลวบางทีก็ยายไปท่ีใหม สวนครูท่ีมุงการสอนหนังสือกลับไมได
อะไรตอบแทน ระบบไมยุติธรรม เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปน 
ความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซ่ึงสวนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ตองมี Reward”  
“ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียนตองการรูท้ังหมดวิชา  
ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรเรียนหรือสวนตัวก็ตาม” 
กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญและมุงม่ันท่ีจะสืบสานพระราชปณิธาน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับครู ซ่ึงถือเปน 
บุคคลสําคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนผูท่ีมีคุณภาพสมบูรณพรอมในทุกดาน เพ่ือเปน 
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 

ประธาน ก.ค.ศ. ไดมอบหมายใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการศึกษา วิเคราะห เพ่ือพัฒนาระบบ
การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม โดยนอมนําพระราชกระแสฯ มาเปนแนวทางในการ
พัฒนาการปรับระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหมนี้ จึงเปนกระบวนทัศนใหม 
ของการพัฒนาครูท้ังระบบ ซ่ึงจะเสริมสรางความเขมแข็งใหกับวิชาชีพครู เพ่ือใหครูมีศักยภาพ 
ในอันท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะท่ีสําคัญ และเปนครูผูมีศรัทธาอยางแรงกลา เพ่ือทําใหศิษย 
เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมท่ีดีงามสมดังเจตนารมณ 
ของการปฏิรูปการศึกษา และเพ่ือใหการปรับระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหมนี้ 
ใหสอดคลองกับการศึกษาไทย 4.0 การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และลดการใชเอกสารในการ 
ขอประเมินวิทยฐานะ  

สําหรับในระยะเริ่มตน เพ่ือใหขาราชการครูไดมีเวลาศึกษาทําความเขาใจกับระบบประเมิน
วิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงไดพัฒนาระบบการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (Logbook) เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลประวัติการปฏิบั ติงาน โดยไดจัดทําระบบ 
การจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรมอยางงายคือ ใชจัดเก็บในแฟมขอมูล (File) Microsoft Excel โดย 
ใชชื่อวา “LogbookTeacher” ซ่ึงขาราชการครูสวนใหญมีความคุนเคยและไมกระทบกับขาราชการครู 
ท่ีอยูในสถานศึกษาพ้ืนท่ีหางไกลและไมมีเทคโนโลยีเครือขาย Internet รองรับการบริการ การพัฒนา 
การจัดเก็บขอมูลประวัติการปฏิบัติงาน สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดจัดทําคูมือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน 
(Logbook) ใหกับขาราชการครูไดนํามาศึกษาและสามารถใชงานไดสะดวกยิ่งข้ึน 
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1.2 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใชเปนคูมือในการอธิบายและแนะนําการบันทึกจัดเก็บขอมูลการปฏิบัติงาน (Logbook) 
ในโปรแกรม LogbookTeacher แกขาราชการครูสายงานการสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) 
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2. หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

2.1. หลักเกณฑ 

 1) หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป  
 2) ผูขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  2.1) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงครู 
   (1) วิทยฐานะครูชํานาญการ ตองดํารงตําแหนงครู มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึง
วันท่ียื่นคําขอหรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา  
   (2) วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตองดํารงตําแหนงครูท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 
มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา  
   (3) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตองดํารงตําแหนงครูท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา  
   (4) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองดํารงตําแหนงครูท่ีมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา  
  2.2) มีชั ่วโมงการปฏิบัติงานในตําแหนงครู หรือตําแหนงครูในวิทยฐานะที่ดํารง 
อยูปจจุบัน ในชวงระยะเวลายอนหลัง 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ ดังนี้ 
   (1) การขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
ตองมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ในแตละปไมนอยกวา 800 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานตองมีชั่วโมง 
การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ในแตละปไมนอยกวา 50 ชั่วโมง ท้ังนี้ ตองมีชั่วโมงสอน
ข้ันต่ําตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดดวย  
   (2) การขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
ตองมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ในแตละปไมนอยกวา 900 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานตองมีชั่วโมง 
การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ในแตละปไมนอยกวา 50 ชั่วโมง ท้ังนี้ ตองมีชั่วโมงสอน 
ข้ันต่ําตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดดวย โดยในชวงระยะเวลายอนหลัง 5 ป  ผูขอจะตองมีชั่วโมงสอน  
ในวิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู ท่ีเสนอผลงานทางวิชาการนั้น  
  2.3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ในชวงระยะเวลายอนหลัง 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ โดยพิจารณาจาก
สําเนาแฟมประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. 16) หรือสําเนาทะเบียนประวัติ
ขาราชการ (ก.พ. 7) 
  2.4) ผานการพัฒนา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ในชวงระยะเวลา
ยอนหลัง 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ  
  2.5) มีผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี สายงานการสอน ในชวงระยะเวลายอนหลัง  
5 ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวันสิ้นปการศึกษากอนวันท่ียื่นคําขอ ซ่ึงไดมีการประเมินตามหลักเกณฑ 
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ขอ 5 และมีผลการประเมินผานเกณฑตามหลักเกณฑ ขอ 6 ไมนอยกวา 3 ปการศึกษา โดยพิจารณา
จากขอมูลท่ีบันทึกไวในแบบประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู รายปการศึกษา (วฐ.2)  
 ทั้งนี้ ใหผูขอและผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูรับรองขอมูล เอกสาร และหลักฐาน
เกี ่ยวกับคุณสมบัต ิของผูขอดวย หากภายหลังตรวจสอบแลวพบวามีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑนี้ ใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ 
 3) ผูขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตองผานการประเมิน ดังนี้ 
  3.1) ทุกวิทยฐานะ ตองผานการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี โดยพิจารณา
จากดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน และดานการพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาวิชาชีพ  
  3.2 ) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ นอกจากตองผาน 
การประเมินตามขอ 3.1 แลว ตองผานการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีแสดงใหเห็นถึงสมรรถนะ 
ในการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 
   (1) วิทยฐานะครูเชี ่ยวชาญ  ต องม ีผลงานทางว ิชาการ ซึ ่ง เป นงานว ิจ ัย 
ในชั้นเรียน หรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเกิดจากชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนรูของผู เรียน 
และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ  
เพ่ือแกปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน จํานวนไมนอยกวา  
2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยในชั้นเรียน อยางนอย 1 รายการ 
      (2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเกิดจากชุมชน 
การเรียนรูทางวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการ
เรียนรูของผูเรียนและสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ 
เพ่ือแกปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน จํานวนไมนอยกวา  
2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน อยางนอย 1 รายการ 
  ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการท่ีผูขอเสนอ ตองเปนผลงานในชวงระยะเวลายอนหลัง 5 ป  
นับถึงวันท่ียื่นคําขอ และตองไมเปนผลงานทางวิชาการที่ใชเปนสวนหนึ ่งของการศึกษาเพื่อ 
รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเปนผลงานทางวิชาการท่ีเคยใชเพ่ือเลื่อนตําแหนงหรือ
เพ่ือใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแลว 
 4) ใหมีผูประเมิน ดังนี้ 
  4.1) ผูอํานวยการสถานศึกษา ในฐานะผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ 
ปฏิบัติหนาท่ีทุกวิทยฐานะ โดยใหผูอํานวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการจากขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้นหรือนอกสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลท่ี 
ผูดํารงตําแหนงครูรายงาน และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี ในแตละปการศึกษา 
                    กรณีการประเมินในปการศึกษาใด หากผูอํานวยการสถานศึกษาไมอาจประเมิน 
ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงครูดวยเหตุใด ๆ ใหเสนอ กศจ. แตงตั้ง
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ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมเปน 
ผูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีแทน กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงครูไดยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ หากผูอํานวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ํากวาวิทยฐานะท่ีขอ ใหเสนอ กศจ. แตงตั้ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้น ท่ี มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะท่ีขอ  
เปนผูรวมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตําแหนงครู 5 ปการศึกษา (วฐ.3)  
  4.2) คณะกรรมการท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง เปนผูประเมินผลงานทางวิชาการของผูขอเลื่อน 
เปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 5) การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  
  ผูดํารงตําแหนงครูตองไดรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ดานการ
จัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน และดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
อยางตอเนื่องทุกป ดังนี้ 
  5.1) ใหผูดํารงตําแหนงครูจัดทํารายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตามแบบ
รายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี สายงานการสอน รายปการศึกษา (วฐ.2) เสนอผูประเมิน  
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  5.2) ใหผูประเมิน ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงครู  
เปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยในการประเมินภาคเรียนท่ี 1 เปนการประเมิน
เพ่ือใหคําแนะนําและพัฒนา และการประเมินภาคเรียนท่ี 2 ใหประเมินในภาพรวมท้ังป ถามีการ
ประเมินทุกตัวชี้วัดและผลการประเมินผานเกณฑตามท่ีกําหนดในขอ 6 สามารถนําผลการประเมิน
ดังกลาวไปขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได 
  5.3) ใหผูประเมินสรุปผลการประเมินใหผูดํารงตําแหนงครูทราบ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงครูไมเห็นดวยกับผลการประเมินนั้น ใหเปดโอกาสใหไดปรึกษาและชี้แจง หาก 
ผูประเมินพิจารณาแลวเห็นวา ผลการประเมินถูกตองตรงตามความเปนจริงแลว แตผูนั้นมีความเห็น
ไมสอดคลองกับผูประเมิน ใหผูประเมินแจงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือแตงตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของปการศึกษานั้น และเม่ือไดขอยุติเปนประการใดใหถือ 
เปนอันสิ้นสุด  
 6) เกณฑการตัดสิน 
  ผู ท่ีจะมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ จะตองมีผลงานท่ี 
เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ยอนหลัง 5 ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวันสิ้นปการศึกษา กอนวันท่ี 
ยื ่นคําขอ โดยตองผานเกณฑการประเมิน ไมนอยกวา 3 ปการศึกษา และผลงานทางวิชาการ  
ผานเกณฑตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ดังตอไปนี้ 

6.1) วิทยฐานะครูชํานาญการและครูชํานาญการพิเศษ 
   วิทยฐานะครูชํานาญการ  ตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภาพผลงาน
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

(1) ดานท่ี 1 ดานการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัด 
ตองมีผลการประเมินไมต่ํากวาระดับ 2 และ   
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(2) ดานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน และดาน
ท่ี 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
แตละดาน ตองมีผลการประเมินไมต่ํากวาระดับ 2 
ไมนอยกวา 1 ตัวชี้วัด 

 
 

   วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภาพ
ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

(1) ดานท่ี 1 ดานการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัดตองมี
ผลการประเมินไมต่ํากวาระดับ 3 และ 

(2) ดานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน และดานท่ี 3  
ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตองมีผลการ
ประเมิน ท้ัง 2 ดาน ไมต่ํากวาระดับ 2 และรวมกันแลว
ไมนอยกวา 3 ตัวชี้วัด 
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6.2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ       

        วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภาพ
ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

(1) ดานท่ี 1 ดานการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัดตองมี
ผลการประเมินไมต่ํากวาระดับ 4 และ 

(2) ดานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน และดานท่ี 3  
ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตองมีผลการ
ประเมิน ท้ัง 2 ดาน ไมต่ํากวาระดับ 3 และรวมกันแลว
ไมนอยกวา 3 ตัวชี้วัด และ 

(3) ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนจากกรรมการ
แตละคน ไมต่ํากวารอยละ 75 

   วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและมีระดับ
คุณภาพผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

(1) ดานท่ี 1 ดานการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัด   
ตองมีผลการประเมินไมต่ํากวาระดับ 5 และ 

(2) ดานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน และดานท่ี 3  
ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตองมีผลการ
ประเมิน ท้ัง 2 ดาน ไมต่ํากวาระดับ 4 และรวมกันแลว
ไมนอยกวา 3 ตัวชี้วัด และ 

(3) ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนจากกรรมการ
แตละคน ไมต่ํากวารอยละ 80 

  

 7) การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 
  7.1) วิทยฐานะครูชํานาญการและครูชํานาญการพิเศษ 
   ให กศจ. เปนผูอนุมัติ โดยใหมีผลไมกอนวันท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไดรับ 
คําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี พรอมท้ัง
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของครบถวนสมบูรณ 
  7.2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
   ให ก.ค.ศ. เปนผูอนุมัติ โดยใหมีผลไมกอนวันท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับคําขอเลื่อน 
วิทยฐานะผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี และผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของครบถวนสมบูรณ  
   กรณีท่ีมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หาก ก.ค.ศ. อนุมัติ ใหมีผลไมกอนวันท่ี 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด 
 8) เม่ือ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว 
ใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 9) ใหดําเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการนี ้โดยเครงครัด หากภายหลัง
ตรวจสอบพบวามีการดําเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและ



-9- 

 

วิธีการนี้ หรือมีการดําเนินการท่ีมิชอบใดๆ ใหถือวาเปนความรับผิดชอบของผูขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะและผูท่ีเก่ียวของ และเปนความผิดทางวินัย แลวแตกรณี 
 10) ตามหลักเกณฑและวิธีการนี้  
  “สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด” ใหหมายความรวมถึง สวนราชการ ดวย 
  “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” ใหหมายความรวมถึง สํ านั กงาน กศน.จั งหวัด/
กรุงเทพมหานคร ดวย 
  “กศจ.” ใหหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ดวย 
  “ชั่วโมงการปฏิบัติงาน” หมายถึง จํานวนชัว่โมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู และงานตอบสนองนโยบายและจดุเนน  
  “ผูอํานวยการสถานศึกษา” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ดวย 
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2.2 วิธีการ 

 1) ใหผูประเมิน ดําเนินการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงครู  
ทุกปการศึกษา เม่ือสิ้นปการศึกษา โดยแตงตั้งคณะกรรมการตามความเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบและ
กลั่นกรองขอมูลของผูดํารงตําแหนงครู และบันทึกผลการประเมินในแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี สายงานการสอน รายปการศึกษา (วฐ.2)  
 2) ผูขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑขอ 2 โดยใหยื่นคําขอ 
ตอสถานศึกษา ไดตลอดป รอบปละ 1 ครั้ง พรอมเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  2.1) วิทยฐานะครูชํานาญการและวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ใหยื่นเอกสารจํานวน  
2 ชุด ดังนี้ 
       (1)  คําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู (วฐ.1)  

 (2)  รายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู รายปการศึกษา (วฐ.2) 
จํานวน 5 ปการศึกษา  

 (3)  บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง 
การอบรมและพัฒนา และผานการรับรองจากผูอํานวยการสถานศึกษา พรอมแนบไฟล Logbook  

 (4)  เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน ตารางสอน คําสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตร 
ผานการพัฒนา เปนตน 
  2.2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหยื่นเอกสารจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
       (1)  คําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู (วฐ.1)  

 (2)  รายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู รายปการศึกษา (วฐ.2) 
จํานวน 5 ปการศึกษา  

 (3)  บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการ
อบรมและพัฒนา และผานการรับรองจากผูอํานวยการสถานศึกษา พรอมแนบไฟล Logbook  

 (4)  ผลงานทางวิชาการตามท่ีหลักเกณฑกําหนด 
 (5)  เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน ตารางสอน คําสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตร 

ผานการพัฒนา เปนตน 
ท้ังนี้ เอกสารหลักฐาน ตามขอ (2) และ (3) ตองมีการบันทึกขอมูลเปนระยะ ๆ ใหครบถวน

และเปนปจจุบัน 
 3) การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สําหรับผูท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
  3.1) ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการและขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
ใหยื ่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน ตามวิธีการขอ 2.1 ตอสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบและรับรอง  
แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด กอนวันท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
ไมนอยกวา 6 เดือน  
  3.2) ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ใหยื ่น คําขอพรอมเอกสารหลักฐาน ตามวิธีการขอ 2.2 ตอสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบและรับรอง  
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แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. กอนวันท่ี 
จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 
 4) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้   
  4.1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ขอ 2 
  4.2) ใหสรุปผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูขอในแตละปการศึกษา 
รวม 5 ปการศึกษา ตามท่ีผูขอรายงานตามแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู 
รายปการศึกษา (วฐ.2) และบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตําแหนงครู รวม  
5 ปการศึกษา (วฐ.3) 
  4.3) สงเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดไวในวิธีการ ขอ 2.1 (1) (3) และ (4) ขอ 2.2 (1) 
(3) (4) และ (5) และแบบสรุปผลการประเมินตามวิธีการขอ 4.2 พรอมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสวนราชการ แลวแตกรณี 
 5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน
ตามท่ีสถานศึกษาสงมา และใหความเห็นในแบบคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู (วฐ.1) 
แลวจัดสงเอกสารหลักฐานดังกลาวใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 6) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน
ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงมาใหถูกตอง ครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ แลวเสนอ 
อกศจ. และ กศจ. พิจารณา 
 7) การพิจารณาดําเนินการของ กศจ. 
  7.1) วิทยฐานะครูชํานาญการและวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
   (1) กรณีท่ี กศจ. มีมติอนุมัติ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ 
หรือ เลื ่อนว ิทยฐานะ  และแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือแจงผูขอมีวิทยฐานะหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะทราบ 
   (2) กรณีท่ี กศจ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงผลการพิจารณา 
พรอมท้ังขอสังเกตการประเมินไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือแจงผูขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะทราบ 
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  7.2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
   (1) กรณีท่ี กศจ. มีมติวาเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสงเอกสารหลักฐาน จํานวน 4 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.  ภายใน 30 วัน นับแต
วันท่ี กศจ. มีมติ เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ดังนี้ 
    - คําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู (วฐ.1)  
    - สรปุผลการตรวจสอบและประเมิน ตําแหนงครู 5 ปการศึกษา (วฐ.3) 
    - มติ กศจ. ครั้งท่ีเก่ียวของและมีการรับรองสําเนาถูกตอง 
    - ผลงานทางวิชาการตามท่ีหลักเกณฑกําหนด 
   ท้ังนี้  ก.ค.ศ. อาจเรียกใหจัดสงเอกสารหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการ
พิจารณาก็ได 
   (2) กรณีท่ี กศจ. มีมติวาเปนผูไมมีคุณสมบัติหรือไมผานเกณฑตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงผลการพิจารณาพรอมท้ังขอสังเกตการประเมิน และ
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ จํานวน 3 ชุด ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือแจงผูขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะทราบ 
 8) การพิจารณาผลงานทางวิชาการ สําหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญพิเศษ  
  8.1) ก.ค.ศ. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จากผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู  ความสามารถ  และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะตรวจและประเมิน จํานวน 3 คน  
เปนคณะกรรมการประเมินตอผูขอเลื่อนวิทยฐานะ จํานวน 1 ราย 
  8.2) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแลวเห็นควรใหปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ผูขอเลื่อนวิทยฐานะตองมีผลการประเมินผานเกณฑตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
จากคณะกรรมการ ไมนอยกวา 2 ใน 3 คน ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได 
และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง ก็ใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการได ไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งแรก 
ภายใน 6 เดือน และครั้งท่ี 2 ภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติใหสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทราบ 
   เม่ือผูขอเลื่อนวิทยฐานะปรับปรุงผลงานทางวิชาการแลว ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.  
เสนอคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการชุดเดิม ตรวจและประเมินตอไป 
  8.3) กรณีผูขอเลื่อนวิทยฐานะไมสงผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามขอสังเกตภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด หรือสงพนระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์ 
  8.4) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแลวเห็นวาผลงาน 
ทางวิชาการมีคุณภาพและเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตอผูเรียน อาจใหผูขอเลื่อน 
วิทยฐานะมานําเสนอกระบวนการและวิธีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว และคณะกรรมการอาจไป
ประเมิน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
  8.5) กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติไปยังสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพ่ือดําเนินการตอไป 
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  8.6) กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงมติพรอมท้ังขอสังเกตไปยัง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือดําเนินการแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือแจงผูขอเลื่อน 
วิทยฐานะทราบตอไป 
 9) การแตงตั้ง 
  9.1) วิทยฐานะครูชํานาญการ 
    กรณีท่ี กศจ. มีมติอนุมัติและผูขอมีวิทยฐานะผานการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดให 
ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 2  
ในข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ถาไมมีข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ใหไดรับในข้ันหรืออัตรา
เงินเดือนใกลเคียงท่ีสูงกวา 
  9.2) วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    กรณีท่ี กศจ. มีมติอนุมัติและผูขอเลื่อนวิทยฐานะผานการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และให
ไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ในข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ถาไมมีข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม 
ใหไดรับในข้ันหรืออัตราเงินเดือนใกลเคียงท่ีสูงกวา 
  9.3) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
    กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอเลื่อนวิทยฐานะผานการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และใหไดรับ
เงินเดือนอันดับ คศ. 4 ในข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ถาไมมีข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม  
ใหไดรับในข้ันหรืออัตราเงินเดือนใกลเคียงท่ีสูงกวา 
  9.4) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
    กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอเลื่อนวิทยฐานะผานการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนดใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูสั่งบรรจุและใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
นําเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเลื่อนเปน
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ในข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม  
ถาไมมีข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ใหไดรับในข้ันหรืออัตราเงินเดือนใกลเคียงท่ีสูงกวา 
  ท้ังนี้ เม่ือออกคําสั่งบรรจุและแตงต้ังในแตละวิทยฐานะตาม ขอ 9.1 – 9.4 ใหสงสําเนา
คําสั่งและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง  
 10) การดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ ใหเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
   11) กรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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3. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการ
สอน 

3.1 หลักเกณฑ  

1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป โดยใหประเมิน
ตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนการพัฒนาตนเองเปนรายป  ตามแบบ 
ท่ีสวนราชการกําหนด และเขารับการพัฒนาตามแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการพัฒนาตามหลักเกณฑนี้  สามารถ 
นําผลท่ีผานการพัฒนาไปใชเปนคุณสมบัติเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะไดทุกวิทยฐานะ และใหถือวาการ
พัฒนาตามหลักเกณฑนี้เปนการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรา ๘๐ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

3) หลักสูตรการพัฒนาตองมีองคประกอบดานความรู ดานทักษะ ดานความเปนครู และ
คุณลักษณะท่ีคาดหวัง โดยมีเง่ือนไข ดังตอไปนี ้

3.1) หลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
3.2) พัฒนาอยางตอเนื่องทุกป ในแตละป ไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง แตไมเกิน ๒๐ ชั่วโมง 

และภายในระยะเวลา ๕ ป ตองมีชั่วโมงการพัฒนา จํานวน ๑๐๐ ชั่วโมง หากภายในระยะเวลา ๕ ป 
มีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาไมครบ ๑๐๐ ชั่วโมง สามารถนําจํานวนชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชน 
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สวนท่ีเกิน ๕๐ ชั่วโมงในแตละป 
มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาได 
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3.2 วิธีการ 

1) ใหสวนราชการและผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน และประสานใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

2) ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และ
จัดทําแผนการพัฒนาตนเองเปนรายป ตามแบบท่ีสวนราชการกําหนด เสนอผูอํานวยการสถานศึกษา 
พรอมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

3) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขารับการพัฒนา 

4) ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนา แลวนําผลสําเร็จของ 
การพัฒนาตามหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรอง หรือตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด พรอมเอกสารหลักฐาน 
ลงในบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาทุกครั้ง 

5) ใหผู อํานวยการสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับหลักสูตรท่ีสถาบัน 
คุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด แลวรับรองผลสําเร็จการพัฒนานั้น 
ในบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน 

กรณีท่ีมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาไมครบ ๑๐๐ ชั่วโมง ภายในระยะเวลา ๕ ป ใหนําจํานวน
ชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
สวนท่ีเกิน ๕๐ ชั่วโมงในแตละป มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาใหครบ จํานวน ๑๐๐ ชั่วโมงได 
โดยใหผูอํานวยการสถานศึกษาตรวจสอบจากบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ แลวรับรองผลไวเปนหลักฐาน 

6) กรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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4. โปรแกรมบันทึกประวตัิการปฏิบัติงาน (Logbook) 
4.1 องคประกอบของโปรแกรม LogbookTeacher 

1) แผนภาพของโปรแกรม LogbookTeacher  
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4.2 ความหมายรายการในแผนงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher 

1) ขอมูลสวนบุคคล เปนแผนงานท่ีใชสําหรับบันทึกขอมูลสวนตัวผูขอรับการประเมินวิทยฐานะ 
เชน ชื่อ นามสกุล เลขท่ีบัตรประชาชน ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนง วิทยฐานะ และเงินเดือนในปจจุบัน 
วันท่ีเริ่มดํารงตําแหนงวิทยฐานะ ฯลฯ 

2) การมอบหมายงานสอน เปนแผนงานท่ีใชสําหรับบันทึกการมอบหมายงานสอนตาม
ตารางสอน หรือการสอนตามโครงการ แผนงานตางๆ ซ่ึงผูขอรับการประเมินจะตองบันทึกดวยตนเอง
ทุกครั้งท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

3) ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน เปนแผนงานท่ีใชสําหรับบันทึกชั่วโมงท่ีสอนจริง ท่ีผูรับการ
ประเมินจะตองบันทึกทุกสัปดาห หลังจากท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีสอนเรียบรอยแลว 

4) งานสนับสนุนการเรียนรู เปนแผนงานท่ีใชสําหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน
สนับสนุนการเรียนรูตางๆ ท่ีผูรับการประเมินจะตองบันทึกหลังจากไดดําเนินการแลวเสร็จ 

5) งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน เปนแผนงานท่ีใชสําหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน ท่ีผูรับการประเมินจะตองบันทึกตามท่ีไดรับมอบหมายและ
ดําเนินการแลวเสร็จ 

6) การพัฒนาตนเอง เปนแผนงานท่ีใชสําหรับบันทึกการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด ซ่ึงตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาย
งานการสอน (ว21/2560) โดยท่ีผูรับการประเมินนําผลการพัฒนามาบันทึกดวยตนเองหลังจากท่ีได
ผานการพัฒนาแลว 

7) PLC เปนแผนงานท่ีใชสําหรับบันทึกการจัดกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
โดยผูรับการประเมินนําผลจากการทํากิจกรรม PLC ในแตละครั้งมาบันทึกลงตามรายการท่ีกําหนด 

8) ผลการประเมิน 5 ป เปนแผนงานท่ีใชสําหรับบันทึกการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน และดานการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงผูบริหารเปนผูนําผลการประเมินในแตละปการศึกษาของผูรับการ
ประเมินมาบันทึกลงในตารางตามรายการท่ีกําหนด 

9) สรุป Logbook เปนแผนงานท่ีใชสําหรับสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติสําหรับการขอมีหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะในเบื้องตน ผูรับการประเมินสามารถดูผลการสรุปเบื้องตน ท้ังในรายปและภาพรวมวา
มีคุณสมบัติตาม ว21/2560 หรือไม 
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4.3 การใชงานโปรแกรม LogbookTeacher 

1) กระบวนการบริหารจดัการ Logbook จะแบงออกเปน 2 ระยะ 
 1.1) ระยะท่ี 1 เปนการใชโปรแกรมในระยะท่ีเริ่มประกาศใชเกณฑฯ ซ่ึงสํานักงานก.ค.ศ. ยัง

ไมไดพัฒนาระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ผาน Server จึงกําหนดกระบวนการ
บริหารจัดการระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ดังนี้  

 ภาคเรียน ท่ี 1 ผูขอรับการประเมินขอแฟมขอมูล (File) LogbookTeacher จาก
หนวยงานตนสังกัด แลวเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูลใหมีรูปแบบของชื่อแฟมขอมูลดังนี้ “LTeacher -เลข 13 
หลัก-ชื่อ-นามสกุล” ตัวอยางเชน “LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี” มีหนาท่ีบันทึกขอมูล
ลงในระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง พรอมกับจัดเก็บ
หลักฐานตางๆ ไวใหเปนระบบ เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดตรวจสอบและรับรองขอมูล  

 เม่ือครบภาคเรียนท่ี 1 แลว ใหผูขอรับการประเมินนําแฟมขอมูลท่ีได
บันทึกพรอมหลักฐานเสนอผูบริหารสถานศึกษาท่ีสังกัดอยู ในปจจุบันเพ่ือทําการตรวจสอบ  
เม่ือผูบริหารสถานศึกษาตรวจสอบพบวา รายการเอกสารหลักฐานตรงกับรายการท่ีบันทึก ผูบริหาร
สถานศึกษาคลิกรับรองขอมูลในแฟมขอมูลแลวทําการสําเนาแฟมขอมูลไวท่ีสถานศึกษาท่ีผูขอรับการ
ประเมินสังกัดอยูและใหอยูในความดูแลของผูบริหารสถานศึกษา โดยตั้งชื่อแฟมขอมูลดังนี้ 
“LTeacher -เลข 13 หลัก-ชื่อ-นามสกุล-ปการศึกษา-ภาคเรียน” ตัวอยางเชน “LTeacher-
1234567891234-สมชาย-ใจดี-2560-1” และสงคืนไฟลท่ีรับรองแลวใหกับผูขอรับการประเมิน 
เพ่ือใหผูขอรับการประเมินใชแฟมขอมูลนั้นในการบันทึกภาคเรียนท่ี 2 ตอไป โดยดําเนินการ
เหมือนกับภาคเรียนท่ี 1 และเม่ือสิ้นสุดภาคเรียนท่ี 2 ใหนําแฟมขอมูลและหลักฐานในภาคเรียนท่ี 2 
นี้เสนอผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือทําการตรวจสอบอีกครั้ง เม่ือตรวจสอบแลวพบวารายการเอกสาร
หลักฐานตรงกับรายการท่ีบันทึก ผูบริหารสถานศึกษาจะทําการสําเนาแฟมขอมูลไวเปนแฟมขอมูล 
ท่ี 2 เก็บไวในสถานศึกษา โดยตั้งชื่อใหมวา “LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี-2560-2” ซ่ึง
จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ ภาคเรียนละ 1 แฟมขอมูล เม่ือครบ 5 ปจะมีท้ังหมด 10 แฟมขอมูล หากการ
พัฒนาระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ผาน Server ยังไมแลวเสร็จ หากผูขอรับ
การประเมินประสงคจะขอรับการประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ใหผูบริหารสถานศึกษานํา
แฟมขอมูลพรอมหลักฐานท้ังหมดนี้ไปประกอบการพิจารณาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว21/2560 
ตอไป อนึ่งหากผูขอรับการประเมินมีการยายสถานศึกษาใหผูบริหารสถานศึกษาตนทางสําเนา
แฟมขอมูลท่ีสถานศึกษาจัดเก็บไวท้ังหมดสงใหผูบริหารสถานศึกษาปลายทาง ตามแผนภาพ 
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1.2) ระยะท่ี 2 เม่ือมีการพัฒนาระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ผาน 
Server แลว จะมีวิธีการใชงาน ดังนี้ 

 1) กลุมสถานศึกษาท่ีระบบสารสนเทศไมพรอม ใหทําการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน 
(Logbook) เหมือนในระยะท่ี 1 และเม่ือผูรับการประเมินจะขอรับการประเมินวิทยฐานะใหผูบริหาร
สถานศึกษาสําเนาแฟมขอมูลพรอมหลักฐานท้ังหมด จัดสงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในสังกัดเพ่ือให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีทําการอัพโหลดเขาสูระบบตอไป 

 2) กลุมสถานศึกษาท่ีระบบสารสนเทศพรอม ใหผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการนําสําเนา
แฟมขอมูลพรอมหลักฐานท้ังหมดของขาราชการครูในสถานศึกษาอัพโหลดเขาสูระบบการบันทึกประวัติ
การปฏิบัติงาน (Logbook) ผาน Server หลังจากนั้นผูขอรับการประเมินบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน
ลงในระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ผาน Server ไดโดยตรง โดยบันทึกสัปดาหละ
ไมนอยกวา 1 ครั้ง สําหรับการตรวจสอบรับรองการบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานของผูขอรับการ
ประเมินใหผูขอรับการประเมินทําบันทึกพรอมหลักฐานเสนอผูบริหารสถานศึกษาท่ีผูขอรับการ
ประเมินสังกัดอยู ใหดําเนินการตรวจสอบขอมูลการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)  
ผาน Server ของผูขอรับการประเมินในสังกัด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามแผนภาพ 
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2) การบันทึกขอมูลในแฟมขอมูล LogbookTeacher 

ใหทานตรวจสอบแฟมขอมูล LogbookTeacher ในแผนงานท่ีชื่อวา “สรปุ Logbook” วามี
รูปแบบดังภาพท่ี 1 หรือภาพท่ี 2 หากเปนดังภาพท่ี 1 ใหขามไปศึกษาในขอ 2.2) หากเปนดังภาพท่ี 2 
ใหแกไขตามขอ 2.1) แลวจึงจะบันทึกขอมูลในแฟมขอมูลนี้ 

 
ภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 2 

 2.1) การตั้งคาในระบบปฏิบัติการ กอนการใชงานโปรแกรม LogbookTeacher  
 กอนท่ีผู ขอรับการประเมินจะใช งานโปรแกรม LogbookTeacher จะตองตั้ งค าใน
ระบบปฏิบัติการ ดังนี้ 
 (1) กรณีท่ีเครื่องของทานใชระบบปฏิบัติการ Windows 7 ใหปรับคาภูมิภาคและภาษา 

(Region and Language) ดังนี้ 
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- คลิกปุมเริ่มตน (Start) ตามรูปหมายเลข 1 
- พิมพคําวา ภูมิภาค (region) ตามรูปในหมายเลข 2 
- คลิกเมาสท่ีปุมภูมิภาคและภาษา (Region and Language) ตามรูปหมายเลข 3 

  

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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- ตั้งคาในเมนูภูมิภาคและภาษา (Region and Language) ดังนี้  

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

• รูปแบบวันท่ีและเวลา (Date and time formats) 
วันท่ีแบบสั้น (Short date): เลือก “d/M/yyyy” ตามรูปหมายเลข 2 
วันท่ีแบบยาว (Long date): เลือก “d MMMM yyyy” ตามรูป

หมายเลข 3 
เวลาแบบสั้น (Short time): เลือก “H:mm” ตามรูปหมายเลข 4 
เวลาแบบยาว (Long time): เลือก “H:mm:ss” ตามรูปหมายเลข 5 
วันแรกของสัปดาห (First day of week): เลือก “จันทร” ตามรูป

หมายเลข 6 
และคลิกปุม ตกลง (OK) ตามรูปหมายเลข 7 

 
  
  

7 

1 

2 
3 

7 

4 
5 

6 

1 

2 
3 

4 
5 

6 
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(2) กรณีท่ีเครื่องของทานใชระบบปฏิบัติการ Windows 10 ใหปรับคาภูมิภาคและ
ภาษา (Region and Language) ดังนี้ 

 

 
 

- คลิกปุมเริ่มตน (Start) ตามรูปหมายเลข 1 
- คลิกปุมตั้งคา (Settings) ตามรูปในหมายเลข 2 

  

1 

2 
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 - เม่ือปรากฏหนาตาง Windows Settings ใหคลิกเมาสท่ี “Time & language” 
 

 

 
 

- เม่ือคลิก Icon Time & language จะปรากฏหนาตาง Date & time ใหเลื่อนเมาส
ลงมาท่ีลางสุด และคลิกเมาสท่ี “Change date and time formats" 
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- เม่ือปรากฏหนาตาง Change date and time formats ใหตั้งคาดังนี้ 

• 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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2.2) การบันทึกขอมูลในแผนงานท่ี 1 ผูขอรับการประเมินตองบันทึกขอมูลสวนบุคคลของตนเอง
ในแตละรายการดังนี้ 

(1) รายการชื่อ-นามสกุล บันทึกขอมูลลงในชองสีเหลือง ซ่ึงเปนขอมูลเก่ียวกับชื่อ 
นามสกุล เลขท่ีบัตรประชาชน ของผูขอรับการประเมิน โดยคลิกเมาสดานซายในชองสีเหลืองแลว
พิมพขอความลงในชอง ดังภาพ 

 
 

(2) รายการตําแหนง วิทยฐานะและเงินเดือนของผูขอรับการประเมินบันทึกขอมูลลงในชอง
สีเหลืองซ่ึงเปนขอมูลเก่ียวกับ ตําแหนงปจจุบัน เลขท่ีตําแหนง วิทยฐานะ วันท่ีไดรับวิทยฐานะ และ
เงินเดือน โดยคลิกเมาสดานซายในชองสีเหลืองแลวพิมพขอความลงในชอง ดังภาพ 

 
 

- รายการวิทยฐานะ จะเปนในรูปแบบของรายการใหเลือก โดยคลิกเมาสดานซายท่ี
ปุม  จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซายเลือกรายการ ดังภาพ 

 
 

(3) รายการชื่อสถานศึกษาท่ีผูขอรับการประเมินปฏิบัติหนาท่ีอยูในปจจุบัน ผูขอรับ 
การประเมินบันทึกขอมูลลงในชองสีเหลืองซ่ึงเปนขอมูลเก่ียวกับชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด 
และรหัสไปรษณีย ของผูขอรับการประเมินปฏิบัติหนาท่ีอยูในปจจุบัน (กรณีในปถัดไปมีการยาย
สถานศึกษาใหแกไขขอมูลในสวนนี้) โดยคลิกเมาสดานซายในชองสีเหลืองแลวพิมพขอความลงในชอง 
ดังภาพ 
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(4) รายการสังกัด หนวยงาน ผูขอรับการประเมินบันทึกสังกัด/หนวยงานในชองสีเหลือง
ตามท่ีผูขอรับการประเมินสังกัดอยู ดังภาพ 

 
 

- รายการสังกัด จะเปนในรูปแบบของรายการใหเลือก โดยคลิกเมาสดานซายท่ีปุม 
 จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซายเลือกรายการ ดังภาพ 

 
 

- รายการหนวยงาน จะเปนในรูปแบบของรายการใหเลือก โดยคลิกเมาสดานซายท่ี
ปุม  จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซายเลือกรายการ ดังภาพ 

 
 

(5) ในรายการโปรแกรมจะทําการประมวลผลอัตโนมัติ โดยจะอางอิงจากวิทยฐานะ
ปจจุบัน 

 
 

(6) รายการสังกัด ระดับการศึกษา กลุมสาระท่ีสอน/สาขาวิชาท่ีสอน/วิชาท่ีสอน  
ชั่วโมงสอนข้ันต่ํา ผูขอรับการประเมินบันทึกขอมูลของสังกัดลงในชองสีฟา และบันทึกขอมูล 
ระดับการศึกษา กลุมสาระท่ีสอน/สาขาวิชาท่ีสอน/วิชาท่ีสอน ลงในชองสีเหลือง สวนของชั่วโมงสอน
ข้ันต่ําโปรแกรมจะประมวลผลอัตโนมัติโดยอางอิงจากหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
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- รายการสังกัด จะเปนในรูปแบบของรายการใหเลือก โดยคลิกเมาสดานซายท่ีปุม 
 จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซายเลือกรายการ ดังภาพ 

 
 

- รายการระดับการศึกษา จะเปนในรูปแบบของรายการใหเลือก โดยคลิกเมาส
ดานซายท่ีปุม  จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซายเลือกรายการ ดังภาพ 

 
 

- รายการกลุมสาระท่ีสอน/สาขาวิชาท่ีสอน/วิชาท่ีสอน จะเปนในรูปแบบของ
รายการใหเลือก โดยคลิกเมาสดานซายท่ีปุม  จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซายเลือก
รายการ ดังภาพ 
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(7) รายการการลงนามเพ่ือรับรองขอมูล เปนการลงนามเพ่ือรับรองขอมูล โดยมี  
2 รายการคือ การรับรองของตนเองและการรับรองของ ผอ.สถานศึกษา 

 
 

- รายการการรับรองของตนเอง ใหผูขอรับการประเมินบันทึกในสวนของวัน/เดือน/ป 
ท่ีลงนาม โดยคลิกเมาสดานซายในชองสีเหลืองแลวพิมพขอความลงในชอง ดังภาพ 
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- รายการการรับรองของ ผอ.สถานศึกษา ใหผูบริหารสถานศึกษาบันทึกชื่อและ
นามสกุล ตามรูปหมายเลข 1 และบันทึกวัน/เดือน/ป ท่ีลงนาม ตามรูปหมายเลข 2 กรณีท่ีในปใดมี
การปรับปรุงหรือแกไขขอมูลในหนานี้ ใหผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนผูบังคับบัญชาในขณะนั้นรับรอง
ใหม ตามรูปหมายเลข 3 ดังภาพ 

 
 

  

1 2 

3 
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2.3) แผนงานท่ี 2 ผูขอรับการประเมินตองบันทึกการมอบหมายงานสอนดวยตนเองใน 
แตละรายการดังนี้ 

(1) บันทึกในชองสี เหลืองเพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับ NO (ลําดับท่ี ) ปการศึกษา/
ปงบประมาณ ภาคเรียน และหนวยงานการศึกษาในภาคเรียนปจจุบัน โดยคลิกเมาสดานซาย 
ในชองสีเหลืองแลวพิมพขอความลงในชอง ดังภาพ 

 
 

- รายการหนวยงานการศึกษาจะเปนในรูปแบบของรายการใหเลือก โดยคลิกเมาส
ดานซายท่ีปุม  จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซายเลือกรายการ ดังภาพ 

 
 

(2) บันทึกในชองสีเหลืองตอจากขอ (1) เพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับ ชื่อสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาท่ีสอน กลุมสาระท่ีสอน/สาขาวิชาท่ีสอน/วิชาท่ีสอน วิชา/กลุมวิชาท่ีสอน และจํานวนคาบ
ตอสัปดาห/หลักสูตร โดยคลิกเมาสดานซายในชองสีเหลืองแลวพิมพขอความลงในชอง ดังภาพ 
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- รายการระดับการศึกษาท่ีสอนจะเปนในรูปแบบของรายการใหเลือก โดยคลิกเมาส
ดานซายท่ีปุม  จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซายเลือกรายการ ดังภาพ 

 
 

- รายการกลุมสาระท่ีสอน/สาขาวิชาท่ีสอน/วิชาท่ีสอนจะเปนในรูปแบบของรายการ
ให เลือก โดยคลิกเมาสดานซายท่ีปุม  จะปรากฏรายการให เลือก ใหคลิกเมาสดานซาย 
เลือกรายการ ดังภาพ 
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(3) ในกรณีท่ีไดรับมอบหมายใหสอนมากกวา 1 รายวิชาใหบันทึกในบรรทัดตอไป
เพ่ิมเติม ในขอ (1) และ (2) ไปจนกวาจะครบทุกรายวิชา เชนไดรับมอบหมายใหสอน 3 รายวิชา จะตอง
บันทึกขอมูล 3 บรรทัด ดังภาพ 

 
 

(4) รายการการลงนามเพ่ือรับรองขอมูล เปนการลงนามเพ่ือรับรองขอมูล โดยมี  
2 รายการคือ การรับรองของตนเองและการรับรองของ ผอ.สถานศึกษา 

 
 

- รายการการรับรองของตนเอง ใหผูขอรับการประเมินบันทึกในสวนของวัน/เดือน/ป 
ท่ีลงนาม โดยคลิกเมาสดานซายในชองสีเหลืองแลวพิมพขอความลงในชอง ดังภาพ 
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- รายการการรับรองของ ผอ.สถานศึกษา ใหผูบริหารสถานศึกษาบันทึกชื่อและ
นามสกุล ตามรูปหมายเลข 1 และบันทึกวัน/เดือน/ป ท่ีลงนาม ตามรูปหมายเลข 2 กรณีท่ีในปใดมี
การปรับปรุงหรือแกไขขอมูลในหนานี้ ใหผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนผูบังคับบัญชาในขณะนั้นรับรอง
ใหม ตามรูปหมายเลข 3 ดังภาพ 

 
  

1 2 

3 
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2.4) แผนงานท่ี 3 ผูขอรับการประเมินตองบันทึกภาระงานสอน (ชั่วโมงสอนในชัน้เรียน) เปน
ประจําทุกสัปดาหดวยตนเองในแตละรายการดังนี้ 

(1) บันทึกในชองสีเหลืองเพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับ ปการศึกษา/ปงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 
สัปดาหท่ี และวัน เดือน ป ของสัปดาห (วันแรก/วันสุดทาย) โดยคลิกเมาสดานซายในชองสีเหลือง 
แลวพิมพขอความลงในชอง ดังภาพ 

 
 

(2) บันทึกในชองสีเหลืองตอจากขอ (1) เพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับ กลุมสาระท่ีสอน/
สาขาวิชาท่ีสอน/วิชาท่ีสอน ชื่อวิชาท่ีสอน รหัสวิชา ใชสําหรับประเมินวิทยฐานะ จํานวนคาบ และ
ลักษณะการสอน โดยคลิกเมาสดานซายในชองสีเหลืองแลวพิมพขอความลงในชอง ดังภาพ 

 
 

- รายการกลุมสาระท่ีสอน/สาขาวิชาท่ีสอน/วิชาท่ีสอนจะเปนในรูปแบบของรายการ
ให เลือก โดยคลิกเมาสดานซายท่ีปุม  จะปรากฏรายการให เลือก ใหคลิกเมาสดานซาย 
เลือกรายการ ดังภาพ 
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- รายการเก่ียวของกับการขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ หากเปนการ 
ขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ระบบจะตรวจสอบวามีการสอนในรายวิชาท่ีขอผลงาน 
ทางวิชาการ ดังภาพ 

 
 

- รายการลักษณะการสอนจะเปนในรูปแบบของรายการใหเลือก โดยคลิกเมาส
ดานซายท่ีปุม  จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซายเลือกรายการ ดังภาพ 

 
 

(3) ในกรณีท่ีไดรับมอบหมายใหสอนมากกวา 1 รายวิชาใหบันทึกในบรรทัดตอไป
เพ่ิมเติม ในขอ (1) และ (2) ไปจนกวาจะครบทุกรายวิชา เชนไดรับมอบหมายใหสอน 3 รายวิชา จะตอง
บันทึกขอมูล 3 บรรทัด ดังภาพ 
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(4) จากการบันทึกขอมูลจะปรากฏรหัสเอกสารสําหรับตรวจสอบ ซ่ึงเปนรหัสสําหรับ 
ใหผูขอรับการประเมินใชกําหนดชื่อในเอกสารท่ีจะตองใหผูบริหารสถานศึกษาตรวจสอบเม่ือครบ  
1 ภาคเรียน โดยผูขอรับการประเมินสามารถนําชื่อ (รหัส) เอกสารนี้ไปทําเปนสลิปติดแนบเอกสาร
ตนฉบับท่ีใหผูบริหารสถานศึกษาไวตรวจสอบ 

 
  

(5) ในสวนของผูบริหารสถานศึกษา หลังจากท่ีครบ 1 ภาคเรียนแลว ใหผูบริหาร
สถานศึกษาทําการตรวจสอบวาขอมูลมีความถูกตอง จึงดําเนินการเลือกจาก “ไม ถูกตอง”  
เปน “ถูกตอง” ดังภาพ 
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2.5) แผนงานท่ี 4 ผูขอรับการประเมินตองบันทึกภาระงานสอน (จํานวนชั่วโมงสนับสนุน 
การเรียนรู) ดวยตนเองในแตละรายการดังนี้ 

(1) บันทึกในชองสีเหลืองเพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับ ปการศึกษา ภาคเรียนท่ี สัปดาหท่ี วัน 
เดือน ป ของสัปดาห (วันแรก/วันสุดทาย) รายการงานสนับสนุน และจํานวนชั่วโมง โดยคลิกเมาส
ดานซายในชองสีเหลืองแลวพิมพขอความลงในชอง ดังภาพ 

 
 

(2) จากการบันทึกขอมูลจะปรากฏรหัสในชองแนบไฟล ซ่ึงเปนรหัสสําหรับใหผูขอรับ
การประเมินใชกําหนดชื่อในเอกสารท่ีจะตองใหผูบริหารสถานศึกษาตรวจสอบเม่ือครบ 1 ภาคเรียน 
โดยผูขอรับการประเมินสามารถนําชื่อ (รหัส) เอกสารนี้ไปทําเปนสลิปติดแนบเอกสารตนฉบับท่ีให
ผูบริหารสถานศึกษาไวตรวจสอบ 

  
 

(3) ในสวนของผูบริหารสถานศึกษา หลังจากท่ีครบ 1 ภาคเรียนแลว ใหผูบริหาร
สถานศึกษาทําการตรวจสอบวาขอมูลมีความถูกตอง จึงดําเนินการเลือกจาก “ไม ถูกตอง”  
เปน “ถูกตอง” ดังภาพ 
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2.6) แผนงานท่ี 5 ผูขอรับการประเมินตองบันทึกภาระงานสอน (งานตอบสนองนโยบายและ
จุดเนน) ดวยตนเองในแตละรายการดังนี้ 

(1) บันทึกในชองสีเหลืองเพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับ ปการศึกษา ภาคเรียนท่ี สัปดาหท่ี วัน 
เดือน ป ของสัปดาห (วันแรก/วันสุดทาย) รายการงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน และจํานวน
ชั่วโมง โดยคลิกเมาสดานซายในชองสีเหลืองแลวพิมพขอความลงในชอง ดังภาพ 

 
 

(2) จากการบันทึกขอมูลจะปรากฏรหัสเอกสารสําหรับตรวจสอบ ซ่ึงเปนรหัสสําหรับให 
ผูขอรับการประเมินใชกําหนดชื่อในเอกสารท่ีจะตองใหผูบริหารสถานศึกษาตรวจสอบเม่ือครบ  
1 ภาคเรียน โดยผูขอรับการประเมินสามารถนําชื่อ (รหัส) เอกสารนี้ไปทําเปนสลิปติดแนบเอกสาร
ตนฉบับท่ีใหผูบริหารสถานศึกษาไวตรวจสอบ 

 
 

(3) ในสวนของผูบริหารสถานศึกษา หลังจากท่ีครบ 1 ภาคเรียนแลว ใหผูบริหาร
สถานศึกษาทําการตรวจสอบวาขอมูลมีความถูกตอง จึงดําเนินการเลือกจาก “ไม ถูกตอง”  
เปน “ถูกตอง” ดังภาพ 
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2.7) แผนงานท่ี 6 ผูขอรับการประเมินตองบันทึกการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดของตนเอง
ในทุกรายการดังนี้ 

(1) บันทึกในชองสีเหลืองเพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับ วัน เดือน ป ท่ีบันทึก หลักสูตร (ชื่อ
หลักสูตร/รหัสหลักสูตร) องคประกอบการพัฒนา (ความรู/ทักษะ/ความเปนครู) โดยคลิกเมาส
ดานซายในชองสีเหลืองแลวพิมพขอความลงในชอง ดังภาพ 

 
 

- รายการองคประกอบการพัฒนา (ความรู/ทักษะ/ความเปนครู) จะเปนในรูปแบบ
ของรายการใหเลือก โดยคลิกเมาสดานซายท่ีปุม  จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซาย
เลือกรายการ ดังภาพ 

 
 

(2) บันทึกในชองสีเหลืองตอจากขอ (1) เพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับ จํานวนชั่วโมงท่ีอบรม
ในหลักสูตร วัน เดือน ป ท่ีเริ่มพัฒนา ระยะเวลาท่ีเขารับการอบรม (จํานวนวัน) และผลการพัฒนา 
โดยคลิกเมาสดานซายในชองสีเหลืองแลวพิมพขอความลงในชอง ดังภาพ 

 
 

- รายการผลการพัฒนา จะเปนในรูปแบบของรายการใหเลือก โดยคลิกเมาส
ดานซายท่ีปุม  จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซายเลือกรายการ ดังภาพ 
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(3) จากการบันทึกขอมูลจะปรากฏรหัสเอกสารสําหรับตรวจสอบ ซ่ึงเปนรหัสสําหรับ 
ใหผูขอรับการประเมินใช กําหนดชื่อในเอกสารท่ีจะตองใหผูบริหารสถานศึกษาตรวจสอบ 
เม่ือครบ 1 ภาคเรียน โดยผูขอรับการประเมินสามารถนําชื่อ (รหัส) เอกสารนี้ไปทําเปนสลิปติดแนบ
เอกสารตนฉบับท่ีใหผูบริหารสถานศึกษาไวตรวจสอบ 

  
 

(4) ในสวนของผูบริหารสถานศึกษา หลังจากท่ีครบ 1 ภาคเรียนแลว ใหผูบริหาร
สถานศึกษาทําการตรวจสอบวาใชเปนคุณสมบัติตาม ว21/2560 เรียบรอยแลว ใหเลือกจาก “ไมได” 
เปน “ได” ดังภาพ 
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2.8) แผนงานท่ี 7 ผูขอรับการประเมินตองบันทึกชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ดวยตนเอง
ในแตละรายการดังนี้ 

(1) บันทึกในชองสีเหลืองเพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับ ชื่อกลุมกิจกรรม จํานวนสมาชิก ชื่อ
กิจกรรม ครั้งท่ี วัน เดือน ป ท่ีจัดกิจกรรม ภาคเรียนท่ี และปการศึกษา ดังภาพ 

 
 

(2) บันทึกในชองสีเหลืองตอจากขอ (1) เพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับ จํานวนชั่วโมง บทบาท 
จํานวนสมาชิกท่ีเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ประเด็น และสาเหตุ ดังภาพ 

 
 

(3) บันทึกในชองสีเหลืองตอจากขอ (2) เพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับ ความรู/หลักการท่ี
นํามาใช กิจกรรมท่ีทํา ผลท่ีไดจากกิจกรรม การนําผลท่ีไดไปใช และอ่ืนๆ ดังภาพ 

 
 

(4) จากการบันทึกขอมูลจะปรากฏรหัสเอกสารสําหรับตรวจสอบ ซ่ึงเปนรหัสสําหรับ 
ใหผูขอรับการประเมินใช กําหนดชื่อในเอกสารท่ีจะตองใหผูบริหารสถานศึกษาตรวจสอบ 
เม่ือครบ 1 ภาคเรียน โดยผูขอรับการประเมินสามารถนําชื่อ (รหัส) เอกสารนี้ไปทําเปนสลิปติดแนบ
เอกสารตนฉบับท่ีใหผูบริหารสถานศึกษาไวตรวจสอบ 
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(5) ในสวนของผูบริหารสถานศึกษา หลังจากท่ีครบ 1 ภาคเรียนแลว ใหผูบริหาร
สถานศึกษาทําการตรวจสอบวาขอมูลมีความถูกตอง จึงดําเนินการเลือกจาก “ไม ถูกตอง”  
เปน “ถูกตอง” ดังภาพ 
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2.9) แผนงานท่ี 8 เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะมีการบันทึกการประเมินตาม 
ว21/2560 ผูบริหารจะเปนผูบันทึกการสรุปผลรายปการศึกษาในชองสีน้ําเงิน 

 
 

(1) รายการผลการประเมิน จะเปนในรูปแบบของรายการใหเลือก โดยคลิกเมาส
ดานซายท่ีปุม  จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซายเลือกรายการ ดังภาพ 
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2.10) แผนงานท่ี 9 สําหรับกรณีท่ี 5 ปแลวไดผลการประเมินไมผาน 3 ครั้ง ใหดําเนินการ
บันทึกตอในแผนงานท่ี 9 ถามีการประเมินครบ 3 ครั้ง แผนงานท่ี 9 ก็ไมตองมีการบันทึก ในสวนของ
การบันทึกจะมีลักษณะเดียวกับแผนงานท่ี 8  

 
 

(1) รายการผลการประเมิน จะเปนในรูปแบบของรายการใหเลือก โดยคลิกเมาส
ดานซายท่ีปุม  จะปรากฏรายการใหเลือก ใหคลิกเมาสดานซายเลือกรายการ ดังภาพ 
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2.11) แผนงานท่ี 10 แผนงานสรุป Logbook เปนการตรวจสอบดวยโปรแกรมเบื้องตนวา 
เม่ือผูขอรับการประเมินบันทึกขอมูลลงในรายการ Logbook และผูบริหารสถานศึกษาไดรับรองขอมูล
แลว ผูขอรับการประเมินจะมีคุณสมบัติครบในการขอรับการประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หรือไม อีกท้ังมีการแสดงผลขอมูลในแตละปการศึกษา/ปงบประมาณ ดังนี้ 

 

 
 

  แสดงผลสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ  
  แสดงผลตรวจสอบระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

  แสดงผลตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  แสดงผลตรวจสอบการอบรมและพัฒนาตนเอง(ดานองคประกอบ) 
  แสดงผลตรวจสอบการอบรมและพัฒนาตนเอง(ดานชั่วโมงอบรมและพัฒนาตนเอง) 
  แสดงผลตรวจสอบเวลาท่ีใชในการพัฒนา PLC 
  แสดงผลตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  แสดงผลตรวจสอบความเก่ียวของกับวิชาท่ีขอประเมินกับวิชาท่ีสอน (กรณีวิทยฐาน

เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ) 
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