
 
แนวปฏบิัติการรับ-ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 

ตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ปีการศึกษา 2557) 

วันท่ี  28 – 30  พฤษภาคม  2557 
ณ ห้องประชุม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

-------------------------------------- 
 

1. ผู้รับมอบเคร่ืองแท็บเล็ตของโรงเรียน  ท่ีต้องลงนามในแบบส่งมอบเครื่องฯ  จํานวน 3 คน  ซ่ึงเป็น 
    คณะกรรมการฝ่ายตรวจนับฯ ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการแท็บเล็ต ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   1) รองผู้อํานวยการโรงเรียน  2)  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ    3) เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์  
 

2. เอกสารประกอบการรับ-ส่งมอบ 
    1) รายช่ือนักเรียนช้ัน ม.2/2557 ท่ีมีตัวอยู่จริง  จํานวน  1 ชุด 
        (ฉบับที่ผู้บริหารโรงเรยีนลงนามรับรองความถูกต้อง ซ่ึงได้รายงานมายัง สพม.12 ณ 30 เมษายน 2557) 
   2) สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการแท็บเล็ต ระดับสถานศึกษา 
   3) แบบฟอร์มการส่งมอบเครื่อง  จํานวน  1 ฉบับ  (สพม.12 จัดเตรียม) 

3. พาหนะในการบรรทุกเคร่ืองแท็บเล็ต  (พิจารณาตามจํานวนเครื่องแทบ็เล็ตที่จะได้รับ) 

4. ผู้ช่วยในการขนย้ายเครื่องแท็บเล็ต   (พิจารณาตามจํานวนเครื่องแท็บเล็ตที่จะได้รับ) 

5. วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีควรจัดเตรียม 
   1) รถเข็น 
   2) กล่องกระดาษ หรือกล่อง/ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ สําหรับใส่เครื่องที่เป็นเศษ  หรือเชือกฟาง 
   3) คัตเตอร์หรือกรรไกร 
   4) กระดาษกาว  ขนาดไม่ตํ่ากว่า 2 น้ิว  สําหรับปิดกล่อง หลังการเปดิเพ่ือตรวจนับจํานวนเครื่อง 

หมายเหต ุ
   1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรับมอบเคร่ือง ทุกรายการ  ขอความอนุเคราะห์เบิกจ่ายจากโรงเรียน 
   2) สพม.12 จะบริการอาหารว่างและเครือ่งด่ืม แก่ผู้ท่ีมาปฏิบัติงานรับมอบเครื่อง 
   3) 1 กล่องใหญ่ (ขนาด กว้าง 39 ซม. ยาว 51 ซ.ม. สูง 34 ซ.ม.  น้ําหนัก 21 กิโลกรัม)  
      บรรจุเครื่องแท็บเล็ต 20 เครื่อง 
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