เริ่มต้นกรอก LOGBOOK อย่างไรให้งงน้อยที่สุด?????? (อัพเดท 12-10-2561)
1. เตรียมข้อมูลก่อนเลยครับ ^^ สิ่งที่คุณครูจำเป็นต้องใช้มีดังนี้ครับ
1) ตำรำงสอน
2) ข้อมูลส่วนตัวของคุณครู
ต้องเตรียม คือ “เลขตาแหน่ง วิทยฐานะ วันแต่งตั้ง เงินเดือน” เพรำะต้องใช้กรอกหน้ำแรก
ของ logbook เลยครับ

3) คำสั่ง/หนังสือรำชกำรต่ำงๆ ที่แสดงให้เห็นว่ำเรำได้รับมอบหมำยงำน

อย่ำเล่นมุกตลกนะครับว่ำ คอมพิวเตอร์ล่ะต้องใช้ไหม? เพรำะผมไม่ตลก!!!! แต่ผมหล่อ ^^
2. ก่อนอื่นเรำมำทำควำมเข้ำใจที่สำคัญที่สุดก่อนนั่นคือคำว่ำ “ชีท” เพรำะเวลำเรำอ่ำนในเพจ logbook จะเจอ
คำนี้เยอะมำก บำงคนอำจงง ชีทคืออะไร???? ไฟล์ logbook มันคือไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบที่เรำเรียกกว่ำ Excel
ชีท หมำยถึง หน้ำแต่ละหน้ำของไฟล์ logbook ส่วนใครยังไม่มีไฟลล์ก็โหลดได้เลยจำกลิงก์นี้
https://logbook-teacher.otepc.go.th/files/LTeacher.xlsm
ชีทที่ทำให้คุณครูงงมำกที่สุดคือ ชีท 2 3 4 และ 5 ให้ดูจำกแถบด้ำนล่ำงของไฟล์ logbook นะครับจะเป็น
ตำมภำพนี้

เอาล่ะเริ่มท่อง.....

ชีท 2 คือ วิชำสอนที่โรงเรียนมอบหมำยให้
ชีท 3 คือ ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน
ชีท 4 คือ งำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้
ชีท 5 คือ งำนตอบสนองนโยบำย
โดย ครูเป๊ก ธนำกร จันทนำกร
fb: Tanakorn Jantanakorn

3. พิจำรณำตำรำงสอนของตัวเองนะครับ ผมขอยกตัวอย่ำงจำกตำรำงสอนผม ^^ ห้ำมแซวเรื่องจำนวนคำบ
นะครับ ช่องที่ว่ำงๆ นั่นหมำยถึงงำนสำรพัด T^T สุดแล้วแต่เจ้ำนำยจะบัญชำ
กรอบสีส้ม.... สำคัญมำกสำคัญที่สุด เพรำะ
มันเป็นวิชำที่เรำเรียกว่ำ
“การมอบหมายงานสอน” ซึ่งเรำจะต้อง
นำไปกรอกในชีท 2 ซึง่ คำบกลุ่มนี้ต้อง

เกิน 15 คาบ ถึงจะเกินเกณฑ์ขั้นต่ำที่

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

ร.ร.
สุจริ ต

ก.ค.ศ กำหนด ซึง่ ผมพอดีเป๊ะ รอดตัวไป
“คำบสีส้มนี้แหละครับที่เรำจะนำไปกรอก
ในชีท 3 ทุกสัปดำห์จนกว่ำจะครบ

กรอบสีฟ้ำ .... เรำเรียกว่ำ “งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้” ให้เรำ
นำไปกรอกในชีท 4 อย่ำลืมนำคำบ 50 นำทีไปหำรให้เป็นชั่วโมงด้วยนะ
ครับ (50นำที=0.83ชม. , 100นำที=1.67ชม. ครูคณิต confirm แล้ว^^)
เพรำะชีทนี้จะระบุทุกอย่ำงในหน่วยชั่วโมง งานฝ่ายวิชาการ การเงิน

งานบุคคล ฯลฯ ด้วย ถ้ำไม่ระบุในตำรำงแบบแต่คุณครูปฏิบัติงำนจริง
แล้ว ผอ. รับรองหลักฐำน เรำก็จะบันทึกในชีทนี้ด้วย
กรอบสีดำ .... คำบกลุ่มนี้สังเกตให้ดีนะครับมันจะเป็นคำบที่ถูกกำหนดขึ้น
เพื่อให้เรำตอบสนองนโยบำยต่ำงๆ ที่เบื้องบนระดมควำมคิดเพื่อส่งเสริม
ผู้เรียน $#!$#%%$! หลักๆ ที่ผมเคยเห็นก็จะเป็น “รักการอ่าน ลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสีขาว
โรงเรียนวิถีพุทธ คาบนั่งสมาธิ บลาๆๆ”

**ข้อสังเกตคือ คำบที่เรำจะกรอกในชีท 3
จะต้องเป็นคำบที่มีรหัสวิชำ อ๊ะ!!! คำบ
ลูกเสือ จิตอำสำ ชุมนุม โรงเรียนผมมีรหัส
นะครับแต่ว่ำไม่ได้ระบุรหัสไว้ในตำรำง
ครูปฐมวัยคาบสีส้มต้องมีมากกว่า 8 คาบ
ต่อสัปดาห์ (6ชั่วโมง).อ่านข่าวดีด้านล่าง
คำบนี้ผมไม่นับเป็นชั่วโมงสอนหรือชั่วโมง
งำนใดๆ เพรำะเป็นช่วงเวลำที่เอำไว้ทำ
PLC ถ้ำทำแล้วกรอก ชีท 7
ตัวอย่ำงกำรสรุป PLC เดี๋ยวนำตัวอย่ำง
มำให้ดูนะครับ ถือว่ำแลกเปลี่ยนกัน

ป.ล. 1 ตารางสอนแน่นๆ จะดีเพราะชั่วโมงปฏิบัตงิ านที่นับจากชีท3+4+5+PLC จะเกิน 800หรือ900
ชั่วโมง/ปี ได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า ก.ค.ศ. กาหนดชั่วโมงสอนขั้นต่าของครูประถม/มัธยมไว้ที่ 12
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนั้นคาบสีส้มต้องมีมากกว่า15คาบ มิฉะนั้นในชีท 3 จะฟ้องว่า “ชั่วโมงสอนไม่ถงึ ขั้นต่า”
ขึ้นแถบแดงๆ ด้วย ดังนัน้ ถ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีคาบให้สอนจงรับด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรียนที่มีครูเยอะๆ
ป.ล. 2 ปิดเทอมไม่มตี ารางให้สอนจะทาอย่างไร? ให้เรากรอกต่อไปทุกสัปดาห์ในชีท3 โดยให้เลือกหมายเหตุ
ว่าปิดภาคเรียน ชีท 3 ต้องกรอกทุกสัปดาห์ นะครับ
ครูปฐมวัย!!! ก.ค.ศ กาหนดชั่วโมงสอนขั้นต่าไว้ที่ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ข่าวดีคือ “ครูปฐมวัยสามารถนับชั่วโมงการปฏิบัติ
งานอื่นๆในห้องเรียนรวมด้วย เช่น การเตรียมกิจกรรม การดูแลนักเรียนระหว่างนอน เพราะทุกอย่างคือการปฏิบัติจริง”

นาวิชาที่มีรหัส (วิชาที่นับชั่วโมงตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.) มากรอกใส่ชีท 2 ……
นี่คือชีท 2 ถ้าสัปดาห์ใดก็ตามชีวิตการสอนผมเป็นปกติผมจะกรอก 5 บรรทัด 9+6+1+1+1 รวม 18 คาบ

18 คาบ
(เกินเกณฑ์
ขั้นต่ำ)

และนี่คือชีทที่ 3 .... ผมทดลองกรอก 3 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์จะมี 5 บรรทัดเพราะมี 5 วิชาที่ต้องลง
กรอกไป 3 สัปดาห์เลยมี 15 บรรทัด
ถ้ำคำบ สอนแทน, สอนเสริม ก็เพิ่มบรรทัดลงไปในสัปดำห์นั้นๆ
สัปดาห์แรกเปิดเทอมวันพุธที่ 16/5/61 ผมเลยไม่นับคาบสอนวันจันทร์อังคารซึ่งทาให้คาบสอนผมไม่ครบตามเกณฑ์ขั้นต่า
ผมจึงต้องให้เหตุผลใน หมายเหตุ โดยเลือก 2. รร.เปิดสอนไม่ครบ 5 วัน
สัปดาห์ที่ 2 ผมสอนครบทั้ง 5 วัน ทุกอย่างจึงเป็นปกติ
สัปดาห์ที่ 3 ผมไปราชการ 2 วัน ต้องหักชั่วโมงที่ไม่ได้สอนออก สอนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่า !!!!! ขึ้นแถบแดง (อ่านต่อใต้ภาพ)

สัปดาห์ ท่ ี 1

สัปดาห์ ท่ ี 2

สัปดาห์ ท่ ี 3

สังเกตมั้ยมีแถบสีแดง ..... ทาไมล่ะ??? เพราะสัปดาห์ที่ 3 ผมไปราชการ 2 วัน คือวันจันทร์กับอังคาร ซึ่งทาให้ผมไม่ได้
สอนชีววิทยาพื้นฐานไป 3 คาบ และชีววิทยา 5 อีก 3 คาบ รวมเป็นขาดสอนไป 6 คาบระบบมันนับรวมแล้วคาบสอนใน
สัปดาห์นี้ผมสอนแค่ 3+3+1+1+1= 9 คาบ คิดเป็นชั่วโมงคือ 7.5 ชั่วโมง ไม่ถึงขั้นต่าที่โปรแกรมกาหนดเลยเป็นแถบ
แก้โดยคลิกที่หมายเหตุก็จะเป็นปกติ
>>> กรอกไปเรื่อยๆ .... ถ้าเจอสอบกลางภาค/ปลายภาค ก็ทาแบบนี้ (สมมติว่าสอบสัปดาห์ที่ 4 นะครับ ^^)
กรอกเรื่อยๆ กรอกต่อไป จนจบเทอม จบปี ..... กรอกไปหลายปี ..... กรอกต่อไป..... เผลอๆ กรอกจนเกษียณ ......

4. คาสั่ง/หนังสือราชการต่างๆ ล่ะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือไม่?????
มีสิครับ!!!! เพราะเรานาไปกรอกใน ชีท 4 ได้ ทาให้ชั่วโมงงานของเราครบ 800/900 ชั่วโมงได้ ^^ ผมใช้ประโยชน์จาก
ตรงนี้เยอะมาก ^^ แต่ต้องพิจารณาคาสั่งด้วยนะครับ บางคาสั่งลง logbook ไม่ได้นะ

กรอกชีท 4 ได้
- คำสั่งคุมสอบ
- คำสั่งตรวจควำมเรียบร้อยและส่งเสริมวินัยผู้เรียน (ยืนเวร)
- นำนักเรียนร่วมจัดบูธนิทรรศกำรจิตอำสำป้องกันเอดส์
- คำสั่งประชุมผู้ปกครองและครู
- คำสั่งร่วมพิธีสวนสนำม
- คำสั่งถวำยพระพรชัยมงคล, และวันสำคัญต่ำงๆ ที่นักเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรม
- คำสั่งนำนักเรียนไปอยู่ค่ำยลูกเสือ, ทัศนศึกษำนักเรียน
- คำสั่งนำนักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ
- คำสั่งไปรำชกำรต่ำงๆ เช่น ให้เรำไปอบรม/ประชุม
แต่ถ้ำสิ่งที่เรำไปอบรมเกี่ยวข้องกับงำนสนองนโยบำย เช่น
อบรมเรื่องกำรเตรียมรับกำรประเมินโรงเรียนคุณธรรมจะ
กรอกที่ชีท 5 แทนก็ได้
- ชั่วโมงฝึกฝนนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันต่ำงๆ (ผอ.ต้อง
รับรองด้วยนะ ว่ำจะกำหนดให้กี่ชวั่ โมง)
- ชั่วโมงกำรตรวจกำรบ้ำน ^^ (บำง รร. อนุญำต)
- ชั่วโมงอบรม สัมมนำที่ รร.จัดขึ้น (บำง รร. อนุญำต)
**เสริมสร้างผู้เรียน และส่งเสริมสถานศึกษา** กรอกได้

เค้าไม่กรอกกันนะ
***เวรรักษำควำมปลอดภัยกลำงคืนและวันหยุดรำชกำร***
***กำรศึกษำดูงำนของครู***
(แม้จะตีควำมว่ำศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำตนเอง แล้วก็เรำก็
พัฒนำเด็กต่อไป ก็ไม่ได้ ผมเองก็ยงั )
***กำรไปสมัครอบรมด้วยตนเอง โดยคอร์สที่อบรมไม่ได้
รับรองโดยคุรุพัฒนำ***

งานฝ่าย งานสานักงาน ถ้ามีหลักฐานรับรองชั่วโมงการทางาน (บาง รร. ระบุเลยว่านับให้กี่ชั่วโมง) ใส่เลย.... ชีท 4
เมื่อไม่มีวันลำ วันหยุดใดๆ ... จะเป็นแบบนี้
แต่ถ้ำมีวันลำ วันหยุดก็ต้องดูเป็นสัปดำห์ๆ ไป

อย่ำลืม !!!! กรอกชั่วโมง โฮมรูม ชั่วโมงกิจกรรมต่ำงๆ เช่น คณะสี ประชุมระดับชั้น ด้วยนะครับ

5. วิธีกรอก ชีท 5 งานตอบสนองนโยบาย
(ตัวอย่ำง) งำนสถำนศึกษำพอเพียง งำนโรงเรียนสีขำว งำนโรงเรียนสุจริต งำนโรงเรียนคุณธรรม
งำนโรงเรียนวิถีพุทธ รักกำรอ่ำน กิจกรรมลดเวลำเรียนฯ งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล งำนโรงเรียนในฝัน
งำนขับเคลื่อนระบบบริหำรจัดกำรต่ำงๆ เช่น SCQA OBECQA BEIDQM ฯลฯ

สาหรับตารางสอนของผมมีชั่วโมงที่ตอบสนองนโยบาย คือ
1. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2 คาบ
คิดเป็น 1.67 ชั่วโมง (วันพุธ)
2. โรงเรียนสุจริต
1 คาบ
คิดเป็น 0.83 ชั่วโมง (วันพฤหัสบดี)
3. รักการอ่าน
เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ครั้งละ 0.5 ชั่วโมง รวม 1.5 ชั่วโมง/สัปดาห์
สรุปชีวิตผม
สัปดาห์ที่ 1 จันทร์และอังคาร หยุดปิดภาคเรียน , พุธ-ศุกร์ เริ่มสอน
สัปดาห์ที่ 2 ทางานทุกวัน
สัปดาห์ที่ 3 ไปราชการจันทร์และอังคาร
สัปดาห์ที่ 4 สอบกลางภาค
จะได้แบบนี้

ผมข้ามสัปดาห์ที่ 4 ไป เพราะสัปดาห์ที่ 4 เป็นการสอบปลายภาค ไม่จาเป็นต้องกรอก
เฉพาะชีท 3 เท่านั้นที่บังคับให้เรากรอกทุกสัปดาห์

