แนวปฏฏิบตั กิ ารลงงทะเบียนแและส่ งมอบบเครื่อง
ตามโครรงการจัดกาารเรี ยนการสสอนโดยใช้ช้ คอมพิวเตออร์ พกพา (แแท็บเล็ต)
ชันนมั
้ ธยมศึกษาปี
ษ ที่ 2 ปี การศึ
ก กษา 25557
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1. เตรี ยมแบบฟอร์ มลงทะเบี
ล
ยนตามรูปแบบที่ สพฐ. กําหนดด แยกเป็ นห้ องเรี
อ ยน
2. เตรี ยมสถานที่และะเครื่ องมือปรระกอบการทดดสอบ ได้ แก่ Access Point ที่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต, ปลัก๊ ไฟฟ้า
3. เตรี ยมบุคลากรที่จะดํ
จ าเนินการรทดสอบ ตามมหัวข้ อที่กําหนนดในแบบฟออร์ มการทดสออบเครื่ อง หรื อมากกว่า
4. ทํากาารทดสอบตาามหัวข้ อในแแบบฟอร์ มที่กาํ หนด ถ้ าใช้
ใ งานได้ ทกุ รายการ ให้ นําเครื
า ่ องไปสแแกนบาร์ โค้ ด
(โดยเปิ ดแบบฟอร์ร์ มที่มีรายชื่อนันกเรี ยนชัน้ ม.2
ม ห้ อง 1 ด้ วย
ว โปรแกรม Excel แล้ วเลืลื่อนเคอร์ เซอร์ร์ ไปวาง
ในคออลัมน์ Serial Number ขอองนักเรี ยนคนนที่ 1 แล้ วจึงกดสวิทช์เครื่ องอ่
ง านบาร์ โค้ ดให้
ด แสงสีแดงงฉายไปที่
บาร์ โค้
โ ด Serial Number เครื่ องจะอ่
อ านรหัสแท่
ส งแปลงไปปเป็ นตัวเลข เติ
เ มลงในคอลัลัมน์ที่มีเคอร์ เซอร์
เ อยู่
จากนนันจึ
้ งเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปยังคอลั
ง มน์ MAC Address กดสวิ
ก ทช์เครื่ องอ่
อ านบาร์ โค้ ดให้ แสงสีแดงฉายไปที
ด
่
บาร์ โค้
โ ด MAC Adddress เครื่ อองจะอ่านรหัสแท่
ส งแปลงไปปเป็ นตัวเลขเติติมลงในคอลัมน์
ม เช่นกัน) บบาร์ โค้ ดอยู่
ด้ านหหลังเครื่ องแลละที่ข้างกล่อง ใช้ ได้ ตามคววามสะดวก
* คําเเตือน ไม่ควรรใช้ งานจนแบบตเตอรี่ หมดเพพราะจะทําให้ห้ เปิ ดเครื่ องไมม่ได้ ต้ องส่งกลั
ก บศูนย์บริ การเท่
า านั ้น
5. เมื่อสแกนบาร์
ส
โค้ ดทั
ด งสองรายก
้
การลงในแบบลงทะเบียนเรีรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเก็บเครื่ องและอุ
ง
ปกรณ์์ลงกล่อง
6. เขียนนเลขที่ และห้ องของนั
อ
กเรี ยนที่ลงทะเบียนที
ย ่ข้างกล่องบรรจุ
ง ที่เห็นได้ ชดั เพื่อสะดวกในการส่งงมอบ
ให้ นกกเรี
ั ยนเป็ นรายยห้ อง นํากล่องบรรจุลงในนลังเรี ยงตามเลขที่ เมื่อครรบ 20 คน (1 ลัง) ให้ ปิดลัง
เขียนนเลขห้ อง และะเลขที่ 1-20 หรื
ห อ 21-40 เป็ป็ นต้ น เพื่อสะะดวกในการแแจกนักเรี ยน
7. ในกรรณีเครื่ องทดสอบแล้ ว ทํางาานได้ ไม่ครบตามรายการ (เสีสีย) ให้ เติมรายละเอียดลงใในแบบฟอร์ มการทดสอบ
ก
เก็บเคครื่ องลงกล่องบรรจุ
ง
พับแบบบฟอร์ มใส่ไว้ ในกล่องบรรรจุ เพื่อรวบรววมรอส่งเปลี่ยนที่ ศูนย์ ICTT สพม.12
8. การขขอเปลี่ยนเคครื่ อง ให้ ทําหนั
ห งสือแจ้ งเคครื่ื องฯ ชํารุด พพร้ อมแบบสรุรุปงบหน้ าเครืรองฯ
่ ชํารุด ตตามแบบ
ที่กําหหนด นําเครื่ องฯ และแบบฟฟอร์ มการทดดสอบ มาที่ศูนย์
น ICT สพมม.12 ขอเปลีลี่ยนได้ ทันทีภายใน 7 วัน
นับตังแต่
ั ้ง้ วนั ที่โรงเรีี ยนรับเครื่ องจาก
ง สพม.122
9. การสส่งมอบเครื่ องใให้ นกั เรี ยน หากโรงเรี
ห
ยนมีมีนโยบายให้ นํนํากลับบ้ านได้ด้ โรงเรี ยนต้ องแจ้
ง งเงื่อนไขกการประกัน
ให้ ผ้ ปปกครองทราบ
ู
บ และลงนามมในใบยืมเครื่ องนั
อ กเรี ยนให้ห้ เรี ยบร้ อยก่อนจึงจะส่งมออบ (ถ้ าไม่นํากกลับบ้ าน
ไม่ต้อองเขียนใบยืม)
ม สําหรับเครืรื่ องครูให้ อยูในดุ
ใ่ ลยพินิจแลละนโยบายของโรงเรี ยน
ศูนย์เทคโนโลยียีสารสนเทศและกการสื่อสาร สพม.12

