
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู (Logbook Teacher) 
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เข้าเว็บไซต์ เพื่อโหลดโปรแกรม logbook 
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บันทึก Logbook เริ่มอย่างไร 
•Download เอกสารที่เกี่ยวขอ้งท ัง้หมด 

• ศึกษา ว21 ว22 และหนังสอื ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวขอ้ง 

• ศึกษาคู่มือการบนัทกึ Logbook 

• เตรยีมเอกสารหลกัฐานที่ตอ้งน ามาอา้งองิใน Logbook 

•บนัทกึทลีะขัน้ตอนตามคู่มือการบนัทกึ Logbook 

•หากยงัมีขอ้สงสยั โทรสอบถาม/ถามผ่าน Facebook กลุม่ 



การบนัทกึขัน้ที่ 1 การตัง้ช่ือไฟล ์Logbook 

LTeacher -เลข 13 หลัก-ชื่อ-นามสกุล 
ครู 

LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี 
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ภาคปฏิบัติ 

เมื่อได้รับโปรแกรม LTeacher ให้ด าเนินการดังนี้  

1. คลิกเมาส์ด้านขวาที่โปรแกรม LTeacher 

2. เลือกที่ Rename แล้วคลิกเมาส์ด้านซา้ย 
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เมื่อได้รับโปรแกรม LTeacher ให้ด าเนินการดังนี้  

3. ตั้งชื่อโปรแกรมใหม่ตามรูปแบบ คือ 

LTeacher -เลข 13 หลกั-ช่ือ-นามสกลุ 

4. เปิดโปรแกรม LTeacher  
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กรณีที่ใช้ระบบปฏิบัตกิาร Windows 7 
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กรณีที่ใช้ระบบปฏิบัตกิาร Windows 7 
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กรณีที่ใช้ระบบปฏิบัตกิาร Windows 10 
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กรณีที่ใช้ระบบปฏิบัตกิาร Windows 10 
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กรณีที่ใช้ระบบปฏิบัตกิาร Windows 10 



การโปรแกรม Excel ท าตามคู่มือ 
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ขอ้สงัเกต/ขอ้ควรระวงั 

1.ตอ้งบนัทึกเลข 13 หลกัใหถ้กูตอ้ง 

2.การบนัทกึวนัเดือนปี ควรใชรู้ปแบบตวัเลข ดงัน้ี 

     5/07/2560 (วนัที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560) 

3.ระมดัระวงัการบนัทึกวนัเดือนปีของแต่ละรายการ 

4.ตอ้งระบตุ าแหน่งวทิยฐานะและวนัเดือนปีที่ด ารงต าแหน่ง  

  ในปจัจุบนัใหถ้กูตอ้ง 

5.เมื่อมีหรอืเลือ่นวทิยฐานะใหม่ ใหเ้ริ่มบนัทึกเป็นไฟลใ์หม่ 
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5 
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แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 

กรอกด้วยความ
ระมัดาะวัง 
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5 

6 
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แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 
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แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 

สนง.สง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  

สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา  

สถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1 - 5   

สถาบนัการอาชวีศกึษาภาคใต ้1 - 3 

สถาบนัการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก  

สถาบนัการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 - 5 

สถาบนัการอาชวีศกึษาภาคเหนือ 1 - 4  

สถาบนัการอาชวีศกึษากรุงเทพมหานคร  

สถาบนัการอาชวีศกึษาเกษตรภาคเหนือ  

สถาบนัการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง  

สถาบนัการอาชวีศกึษาเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

สถาบนัการอาชวีศกึษาเกษตรภาคใต ้ 

ไมส่งักดัสถาบนัอาชวีศกึษา  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 
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20 

แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 

กรณีที่ไม่ไดย้ื่นขอวทิยฐานะ

เช่ียวชาญข้ึนไปไม่ตอ้งกรอกเฉพาะ

ช่องน้ี 

ตอ้งกรอกทกุวทิยฐานะ ตอ้งกรอกทกุวทิยฐานะ 



21 

แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 

ตวัอย่าง 

การเลอืกสงักดัหน่วยงาน  

ระดบัการศึกษาและ 

กลุม่สาระ/สาขาวิชา/วิชาที่เสนอขอ 
ตอ้งกรอกทกุวทิยฐานะ ตอ้งกรอกทกุวทิยฐานะ 

กรณีที่ไม่ไดย้ื่นขอวทิยฐานะ

เช่ียวชาญข้ึนไปไม่ตอ้งกรอกเฉพาะ

ช่องน้ี 
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แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

กลุ่มสาระ (1) 

ภาษาไทย 

คณติศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สุขศกึษาและพลศกึษา 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจนี) 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรัง่เศส) 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญีปุ่่ น) 

ภาษาต่างประเทศ (อื่นๆ) 

ศลิปะ (ทศันศลิป์) 

กลุ่มสาระ (2) 

ศลิปะ (ดนตร-ีนาฏศลิป์) 

การงานอาชพีฯ (งานบา้น) 

การงานอาชพีฯ (งานเกษตร) 

การงานอาชพีฯ (งานประดษิฐ-์งานช่าง) 

การงานอาชพีฯ (งานธุรกจิ) 

การงานอาชพีฯ (เทคโนโลย)ี 

การศกึษาปฐมวยั 

แนะแนวการศกึษา 

ลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด และผูบ้ าเพญ็
ประโยชน์ 

บรรณารกัษศาสตร ์

อื่นๆ 

ระดบัการศึกษา 

การศกึษาปฐมวยั 

ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษา 

ปวช. 

ตอ้งกรอกทกุวทิยฐานะ 

กรณีที่ไม่ไดย้ื่นขอวทิยฐานะ

เช่ียวชาญข้ึนไปไม่ตอ้งกรอกเฉพาะ

ช่องน้ี 
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แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กลุ่มสาระ (1) 

ภาษาไทย 

คณติศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สุขศกึษาและพลศกึษา 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจนี) 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรัง่เศส) 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญีปุ่่ น) 

ภาษาต่างประเทศ (อื่นๆ) 

ศลิปะ (ทศันศลิป์) 

กลุ่มสาระ (2) 

ศลิปะ (ดนตร-ีนาฏศลิป์) 

การงานอาชพีฯ (งานบา้น) 

การงานอาชพีฯ (งานเกษตร) 

การงานอาชพีฯ (งานประดษิฐ-์งานช่าง) 

การงานอาชพีฯ (งานธุรกจิ) 

การงานอาชพีฯ (เทคโนโลย)ี 

การศกึษาปฐมวยั 

แนะแนวการศกึษา 

ลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด และผูบ้ าเพญ็
ประโยชน์ 

บรรณารกัษศาสตร ์

อื่นๆ 

ระดบัการศึกษา 

ศกึษาสงเคราะห ์

ราชประชานุเคราะห ์

การศกึษาคนพกิาร 

ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ 

ตอ้งกรอกทกุวทิยฐานะ 

กรณีที่ไม่ไดย้ื่นขอวทิยฐานะ

เช่ียวชาญข้ึนไปไม่ตอ้งกรอกเฉพาะ

ช่องน้ี 
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แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 

วิทยาลยัในสงักดัส านักงานการอาชีวศึกษา 

กลุ่มสาระ (1) 

สาขาวชิาชา่งยนต ์  

สาขาวชิาชา่งกลโรงงาน  

สาขาวชิาชา่งซ่อมบ ารุง  

สาขาวชิาชา่งต่อเรอื  

สาขาวชิาชา่งเขยีนแบบเครื่องกล  

สาขาวชิาชา่งเชือ่มโลหะ  

สาขาวชิาชา่งต่อเรอื  

ระดบัการศึกษา 

ปวช. 

ปวส. 

หลกัสตูรระยะสัน้ 

อบรมวชิาชพีสูช่มุชน 

กลุ่มสาระ (2) 

สาขางานจกัรยานยนตแ์ละเครื่องยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์  

สาขาวชิาชา่งไฟฟ้าก าลงั  

สาขาวชิาชา่งอเิลก็ทรอนิกส ์ 

สาขาวชิาโทรคมนาคม  

สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส ์ 

สาขาวชิาชา่งก่อสรา้ง  

สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  

สาขาวชิาส ารวจ  

สาขาวชิาโยธา  

สาขาวชิาชา่งเครื่องเรอืนและตกแต่งภายใน  

สาขาวชิาชา่งพมิพ ์ 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมยาง  

สาขาวชิาเทคนิคแว่นตาและเลนส ์ 

กลุ่มสาระ (3) 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีิง่ทอ  

สาขาวชิาเคมสีิง่ทอ  

สาขาวชิาเทคโนโลยเีครื่องนุ่งหม่  

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

กลุ่มวชิาเทคโนโลยสี าหรบัผูบ้กพร่องทางการเหน็  

สาขาวชิาการบญัช ี 

สาขาวชิาการตลาด  

สาขาวชิาการเลขานุการ  

สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  

สาขาวชิาธุรกจิคา้ปลกี  

สาขาวชิาธุรกจิสถานพยาบาล  

สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ ์ 

ตอ้งกรอกทกุวทิยฐานะ 

กรณีที่ไม่ไดย้ื่นขอวทิยฐานะ

เช่ียวชาญข้ึนไปไม่ตอ้งกรอกเฉพาะ

ช่องน้ี 



แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 

วิทยาลยัในสงักดัส านักงานการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

กลุ่มสาระ (4) 

สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ  

สาขาวชิาวจิติรศลิป์  

สาขาวชิาการออกแบบ  

สาขาวชิาศลิปหตัถกรรม  

สาขาวชิาศลิปกรรมเซรามกิ  

สาขาวชิาอุตสาหกรรมเครื่องหนงั  

สาขาวชิาการถ่ายภาพและวดีทีศัน์  

สาขาวชิาเทคโนโลยศีลิปกรรม  

สาขาวชิาคอมพวิเตอรก์ราฟิก  

สาขาวชิาศลิปการดนตร ี 

สาขาวชิาศลิปหตัถกรรมรปูพรรณและเครื่องประดบั  

สาขาวชิาเครื่องประดบัอญัมณี  

กลุ่มสาระ (5) 

สาขาวชิาชา่งทองหลวง  

สาขาวชิาแฟชัน่และสิง่ทอ  

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์ 

สาขาวชิาเสรมิสวย  

สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์ 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า  

สาขาวชิาแปรรปูสตัวน์ ้า  

สาขาวชิาการโรงแรม  

สาขาวชิาการท่องเทีย่ว  

กลุ่มวชิาภาษาไทย  

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ   

กลุ่มสาระ (6) 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์ 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์  

กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ 

กลุ่มวชิาสขุศกึษาและพลศกึษา  

อื่นๆ 

กรณีที่ไม่ไดย้ื่นขอวทิยฐานะ

เช่ียวชาญข้ึนไปไม่ตอ้งกรอกเฉพาะ

ช่องน้ี 



26 

แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ/เขต 

กลุ่มสาระ 

หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/
สาระทกัษะการเรยีนรู ้

หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/
สาระความรูพ้ืน้ฐาน 

หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/
สาระการประกอบอาชพี 

หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/
สาระทกัษะการด าเนินชวีติ 

หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/
สาระการพฒันาสงัคม 

การจดัการศกึษาต่อเนื่อง 

การจดัการศกึษาตามอธัยาศยั 

ระดบัการศึกษา (1) 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง/ประถมศึกษา 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง/มธัยมศึกษาตอนตน้ 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง/มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง/ปวช 

การเรียนรู้แบบทางไกล/ประถมศึกษา 

การเรียนรู้แบบทางไกล/มธัยมศึกษาตอนตน้ 

การเรียนรู้แบบทางไกล/มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ระดบัการศึกษา (2) 

การเรียนรู้แบบทางไกล/ปวช 

การเรียนรู้แบบชั้นเรียน/ประถมศึกษา 

การเรียนรู้แบบชั้นเรียน/มธัยมศึกษาตอนตน้ 

การเรียนรู้แบบชั้นเรียน/มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การเรียนรู้แบบชั้นเรียน/ปวช 

การเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

หลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้นและฝึกอบรมอ่ืนๆ 

สถานศึกษาขึน้ตรง สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 

ตอ้งกรอกทกุวทิยฐานะ 
กรณีที่ไม่ไดย้ื่นขอวทิยฐานะ

เช่ียวชาญข้ึนไปไม่ตอ้งกรอกเฉพาะ

ช่องน้ี 
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แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 

สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 

กลุ่มสาระ 

ไม่ตอ้งระบุ 

ระดบัการศึกษา 

ไม่ตอ้งระบุ 

ตอ้งกรอกทกุวทิยฐานะ 
กรณีที่ไม่ไดย้ื่นขอวทิยฐานะ

เช่ียวชาญข้ึนไปไม่ตอ้งกรอกเฉพาะ

ช่องน้ี 



8 

9 
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แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 

กรอกขอ้มูลเม่ือจะยื่นเสนอขอ

ประเมินต่อ ผอ.สถานศึกษาเท่านั้น 

กรณีที่ไม่ไดย้ื่นขอวทิยฐานะ

เช่ียวชาญข้ึนไปไม่ตอ้งกรอกเฉพาะ

ช่องน้ี 

ตอ้งกรอกทกุวทิยฐานะ ตอ้งกรอกทกุวทิยฐานะ 



10 

29 

แผ่นที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 1 

11 

ผอ.คนแรก 
รับรอง 

ผอ.คนต่อไป 



แผ่นที่ 2 ข้อมูลการมอบหมายงานสอน 2 

1 

2 3 4 5 

6 

30 

แต่ละบรรทัดต้อง
กรองทุกช่อง 

สอนหลายวิชาให้
กรอกวิชาละบรรทัด 
(3 วิชา 3 บรรทัด) 



แผ่นที่ 2 ข้อมูลการมอบหมายงานสอน 2 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ประเภทการสอน / ระดบัการศึกษาท่ีสอน 
ปฐมวยั 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษา 

การศกึษาพเิศษ เฉพาะความพกิารและศนูยก์ารศกึษาพเิศษ 
การศกึษาพเิศษ ศกึษาสงเคราะหแ์ละราชประชานุเคราะห ์

6 



แผ่นที่ 2 ข้อมูลการมอบหมายงานสอน 2 

สถาบนัการอาชีวศึกษา  สถาบนัการอาชีวเกษตร  
และวิทยาลยัในสงักดัส านักงานการอาชีวศึกษา 

ประเภทการสอน / ระดบัการศึกษาท่ีสอน 
ปวช. , ปวส. และหลกัสตูรระยะสัน้/สอนอยา่งเดยีว 

ปวช. , ปวส. และหลกัสตูรระยะสัน้/สอนและเป็นหวัหน้าแผนกวชิา/งาน 
ปวช. , ปวส. และหลกัสตูรระยะสัน้/สอนและครทูีป่รกึษา 

ปวช. , ปวส. และหลกัสตูรระยะสัน้/สอนและครพูีเ่ลีย้ง(หอพกั) 
ปวช. , ปวส. และหลกัสตูรระยะสัน้/สอนและบรกิารชุมชน/นิเทศงาน 

6 



แผ่นที่ 2 ข้อมูลการมอบหมายงานสอน 2 

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ/เขต  
และสถานศึกษาขึน้ตรง สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 

ประเภทการสอน / ระดบัการศึกษาท่ีสอน 

ทุกประเภททีจ่ดัการศกึษาในสงักดัส านกังาน กศน. 

6 



แผ่นที่ 2 ข้อมูลการมอบหมายงานสอน 2 

สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 

ประเภทการสอน / ระดบัการศึกษาท่ีสอน 

ทุกหลกัสตูรทีด่ าเนินการหรอืหลกัสตูรทีด่ าเนินการรว่มกบัหน่วยงานอื่น 

6 
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แผ่นที่ 2 ข้อมูลการมอบหมายงานสอน 2 

7 8 9 10 11 12 

ผอ.รับรองเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน 



แผ่นที่ 3 ข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงาน 3 

คืออะไร ดูหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0602.3/0635-0639 10 ต.ค.2560 
-บันทึกทุกสัปดาห ์
-วันแรกสัปดาห์ วันจันทร์ วันสุดท้ายวันอาทิตย์ 
-การกรอกวันเดือนปี ให้กรอกเป็นตัวเลข  “01/02/2560” 1 กุมภาพันธ์ 2560 
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แผ่นที่ 3 ข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงาน 3 

5 6 7 8 9 

-เลอืกกลุม่สาระ/วิชาที่สอนใหถ้กุตอ้ง 
(ถา้กรอกไม่ไดใ้หไ้ปตรวจสอบว่ากรอกขอ้ 6 ชีทที่ 1 แลว้หรอืไม่) 

-รหสัวิชาถา้ไม่มี ไม่ตอ้งกรอก 

-ค าว่า”เกี่ยวขอ้ง/ไม่เกี่ยวขอ้ง”เป็นการตรวจสอบกรณีเช่ียวชาญ ชม.นับปกต ิ
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แผ่นที่ 3 ข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงาน 3 

10 11 12 13 14 15 

-ลกัษณะการสอน(ปกติเลอืกสอนตามตารางสอน) 

-กรณีช่องหมายเหตข้ึุนสแีดง ใหร้ะบสุาเหต ุ

-รหสัเอกสารน าไปใชใ้นการจดัท าสลปิติดเอกสารให ้ผอ.ตรวจสอบเม่ือสิ้นสดุภาคเรยีน 



แผ่นที่ 4 ข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงาน 4 

39 

1 2 3 4  4  

คืออะไร ดูหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0602.3/0635-0639 10 ต.ค.2560 
-บันทึกเฉพาะสัปดาห์ที่ท าและมีหลักฐาน 
-วันแรกสัปดาห์ วันจันทร์ วันสุดท้ายวันอาทิตย์ 
-การกรอกวันเดือนปี ให้กรอกเป็นตัวเลข  “01/02/2560” 1 กุมภาพันธ์ 2560 
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แผ่นที่ 4 ข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงาน 4 

-หน่วยนบัใหน้บัเป็นชัว่โมงต่อสปัดาห ์ ถา้ 50 นาท ีใหพ้มิพ ์=50/60 



แผ่นที่ 5 ข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงาน 5 

41 

1 2 3 4  4  

-บันทึกเฉพาะสัปดาห์ที่ท าและมีหลักฐาน 
-วันแรกสัปดาห์ วันจันทร์ วันสุดท้ายวันอาทิตย์ 
-การกรอกวันเดือนปี ให้กรอกเป็นตัวเลข  “01/02/2560” 1 กุมภาพันธ์ 2560 
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แผ่นที่ 5 ข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงาน 5 

-หน่วยนบัใหน้บัเป็นชัว่โมงต่อสปัดาห ์ ถา้ 50 นาท ีใหพ้มิพ ์=50/60 



แผ่นที่ 6 ข้อมูลบันทึกการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 6 

1 
2 

3 

43 



4 5 6 7 8 

44 

แผ่นที่ 6 ข้อมูลบันทึกการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 6 



9 10 11 
12 
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แผ่นที่ 6 ข้อมูลบันทึกการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 6 

13 



46 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู  

(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) 

6 

https://drive.google.com/file/d/15R-_jH3TsNUYpqbBSCYoHb7VW6F0I_gk/view 

https://Test-LTeacher.otepc.go.th 

หรือผ่านทาง 
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แผ่นที่ 7 PLC 7 

เป็นการบนัทึกผลการด าเนินการของครู  
ในการเขา้ร่วมกจิกรรมชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ (PLC) 



แผ่นงานที่ 7 (PLC) [1] 

48 

https://www.youtube.com/watch?v=ryh_8mhzBaE 
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1 
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2 



53 

3 
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4 
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(ผู้บริหารสถานศกึษา) 

(ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ) 

(ผู้เชี่ยวชาญ) 

(ครูผู้สอน) 

(ครูร่วมเรียนรู)้ 
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(ตัง้กลุม่) 



ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี  
(Professional Learning Community :PLC) 

แผ่นที่ 7 ข้อมูลบันทึกกิจกรรม PLC 7 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 

57 

-หน่วยนบัใหน้บัเป็นชัว่โมงต่อคร ัง้  ถา้ในคร ัง้นั้นท าไม่ถงึ 1 ชัว่โมง 

เช่น ท าเพยีง 50 นาท ีใหพ้มิพ ์=50/60 



ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (ต่อ) 
(Professional Learning Community :PLC)  

10 11 12 13 

58 

แผ่นที่ 7 ข้อมูลบันทึกกิจกรรม PLC 7 



ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (ต่อ) 
(Professional Learning Community :PLC)  

14 15 16 17 18 
19 

59 

แผ่นที่ 7 ข้อมูลบันทึกกิจกรรม PLC 7 



60 

LogbookTeacher 



1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ 

4. การพัฒนา 

5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

ว21 ก าหนดคุณสมบัต ิผู้ขอประเมินฯ ด ารงต าแหน่งครูหรือวิทยฐานะ 
ที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี 

ไม่ถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ย่ืนค าขอ 

ชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปี 
ชนก./ชนพ.   800 ชม. 
ชช./ชชพ.     900 ชม. 

มีชั่วโมงสอนข้ันต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ว 22/60 อบรม 20 ชม. ในแต่ละปี ครบทั้ง 5 ปี 

ระยะเวลา 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง 
-  ประเมินตนเอง ตามแบบประเมินผลงานที่เกิด 
    จากการปฏิบัติหน้าท่ี 3 ด้าน 13 ตัวบ่งช้ี 
-  ประเมินรายป ีรวม 5 ปีการศึกษา 

61 
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5 ปี ย้อนหลงั รอบปีที ่1 รอบปีที ่2 รอบปีที ่3 รอบปีที ่4 รอบปีที ่5 

ชัว่โมงสอน 
800,900 ชม. 

รอบปีที ่1 รอบปีที ่2 รอบปีที ่3 รอบปีที ่4 รอบปีที ่5 

ไม่ได้รบัโทษ
ทางวินัย 

รอบปีที ่1 รอบปีที ่2 รอบปีที ่3 รอบปีที ่4 รอบปีที ่5 

อบรม 20 ชม. 
PLC 50 ชม. 

รอบปีที ่1 รอบปีที ่2 รอบปีที ่3 รอบปีที ่4 รอบปีที ่5 

ผลงานท่ีเกิด
จากการปฏิบติั
หน้าท่ี 5 ปี 

วนัทีม่คี าสัง่วา่ด ารงต าแหน่ง
คร ูและ/หรอื มวีทิยฐานะต ่า

กวา่ทีจ่ะขอ 1 ระดบั 

0 4 5 1 2 3 

วนัทีย่ ืน่ค าขอหลงั
ครบ 5 ปี อยา่งน้อย 

1 วนั 

ผลประเมนิเมื่อ
สิน้สุดภาคเรยีนที ่
2 ในรอบปีที ่1 

ผลประเมนิเมื่อ
สิน้สุดภาคเรยีนที ่
2 ในรอบปีที ่2 

ผลประเมนิเมื่อ
สิน้สุดภาคเรยีนที ่
2 ในรอบปีที ่3 

ผลประเมนิเมื่อ
สิน้สุดภาคเรยีนที ่
2 ในรอบปีที ่4 

ผลประเมนิเมื่อ
สิน้สุดภาคเรยีน
ที ่2 ในรอบปีที ่5 



คณุสมบตั ิ

ตามเกณฑป์ระเมิน 

ผลการประเมินการ

ปฏบิตังิาน 5 ปี 

การอบรมพฒันาตนเอง PLC 

logbook 

ครูบันทึก 

ผู้อ านวยการบันทึก 

63 

ใครบันทึก/ใครรับรอง 
ผู้อ านวยการรับรอง 



รายการใน logbook 

64 

1.ขอ้มูลสว่นบคุคล 

2.การมอบหมายงานสอน(ตารางสอน) 

3.ชัว่โมงสอนตามตารางสอน 

4.งานสนบัสนุนการจดัการเรยีนรู ้

5.งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ 

6.การพฒันาตนเอง 

7.ชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 

8.ผลการประเมินการปฏบิตังิาน 



แผนการพัฒนา Logbook 

65 

วางแผนไว ้2 ระยะ 

ระยะที่ 1 ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 
 

ระยะที่ 2 ใชโ้ปรแกรมที่พฒันาข้ึนโดยผ่านระบบ server  
     หรอืใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ร่วมดว้ย 

 



ครูจะบันทึก Logbook ได้อย่างไร 
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ครูจะบันทึก Logbook ได้อย่างไร 



ครูจะบันทึก Logbook ได้อย่างไร 
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ครูจะบันทึก Logbook ได้อย่างไร 
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ข้อควรระวัง ในหลักเกณฑ์ฯ ว21 



ผอ. สถานศึกษาเป็นผู้น าผลการประเมิน 

มาบันทึกข้อมูลลงไปใน Logbook 

71 

แผ่นที่ 8 ผลการประเมิน 5 ปี 8 



  แผ่นงานที่ 8 (ผลการประเมิน 5 ปี) 8 

1 

3 

2 
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ผอ.กรอกค่าประเมิน
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
(การประเมินรอบแรก 
ไม่ต้องน ามากรอก) 



ผอ. สถานศึกษาจะเกี่ยวข้องกับ Logbook ตรงไหน 

73 

1.การรับรองข้อมูลในตามรายการต่างๆ ในโปรแกรม logbook
 (แผ่นงานที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,7) 
2. บันทึกผลการประเมินการปฏิบัติงานของครู ในแผ่นงานที่ 8 
3. ตรวจสอบและลงนามในแบบรายงาน (วฐ.2,3 :ทุกภาคเรียน)/วฐ.1 : เมื่อส่ง) 

4.ส าเนาโปรแกรม LTeacher (ภาคเรียนละ 1 ไฟล)์ และส าเนาไฟล์
ทั้งหมดส่งให้ สพท.  



การตัง้ช่ือไฟล ์Logbook 

LTeacher -เลข 13 หลัก-ชื่อ-นามสกุล 

LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจด-ีปีการศึกษา-ภาคเรียน 

ครู 

LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี 

ผอ.สถานศึกษา 

LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี-2560-1 
LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี-2560-2 

ภาคเรียนท่ี 1/2560 

ภาคเรียนท่ี 2/2560 

74 



75 

01
สมชาย 

02
สมหญิง 

03
สมหวัง 

04  
สมทรง 

05
สมปอง 

06
สมหมาย 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

01
สมชาย 
F01 
F02 
… 

02
สมหญิง 

F01 
F02 
… 

03
สมหวัง 
F01 
F02 
… 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
04 

สมทรง 
F01 
F02 
… 

05
สมปอง 
F01 
F02 
… 

06
สมหมาย 

F01 
F02 
… 

ครู 

ครู 

ผอ. 

หรือ 



สพท./ส่วนราชการ/กศจ./อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการฯ  
เกี่ยวข้องกับ Logbook อย่างไร 

1.ตรวจสอบความถูกต้อง 

 1.1 ตรวจสอบแผ่นงาน วฐ.1 กับ logbook 

 1.2 ตรวจสอบแผ่นงาน วฐ.2 กับ logbook 

2. ตรวจสอบความถูกต้องคุณสมบัติทั้ง 5 ข้อ 

3. ให้ความเห็น/ลงนาม/มีมติตามบทบาทหน้าที่  
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Logbook ควรท าหรอืไม่ 
•ครูเขา้ถงึได ้

•มีความสะดวก 

•จดัเกบ็ในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
•ภาระค่าใชจ้า่ย 
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การขยายผล 
LogbookTeacher 
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LogbookCloud 
จัดเก็บส าเนาเอกสารผ่านเครือข่าย 
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LogbookCloud 
ส าเนาเอกสารผ่านเครือขา่ย 

รหสัเอกสาร ไฟลเ์อกสาร 

LogbookTeacher 
รหัสเอกสาร 

Server สพท./

สว่นราชการ 



Thank you  
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