ปฏิทินการดําเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ระยะเวลา
31 ม.ค.57

กิจกรรม
ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการฯ

10-21 มี.ค.57 โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานโครงการแท็บเล็ต
23 เม.ย.57
25 เม.ย.57

ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ

24-30 เม.ย.57 โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.2/2557 ที่มีอยู่จริง
28 เม.ย.57 ประชุมคณะทํางานตรวจนับและรับจ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา 5 เขตพื้นที่ ใน จ.นครศรีธรรมราช
14 พ.ค.57
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา ของโรงเรียนใน สพม.12
15 พ.ค.57
อบรมด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
20 พ.ค.57
ชี้แจงการดําเนินงานโครงการฯ แก่ผู้บริหารโรงเรียนใน สพม.12
ในวันประชุมผู้บริหารโรงเรียน
........ พ.ค.57 ชี้แจงการดําเนินงานโครงการฯ/แนวปฏิบัติ แก่ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท สุพรีมฯ
ศูนย์ ICT

เอกสาร/เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
วาระการประชุม
ร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน
ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกก.ระดับ ร.ร.
บุคลากร สพม.12
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการโครงการแท็บเล็ต สพม.12
คณะกรรมการฯ ตามคําสั่ง
วาระการประชุม
สพม.12
บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ผู้ประสานงานทุกโรงเรียน
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน (Excel)
คณะทํางาน 5 สพท.ตามประกาศ วาระการประชุม
สพป.นศ.1
บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ผู้ประสานงานทุกโรงเรียน
แนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ
(เอกสาร, Presentation)
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT สพท.
ผู้บริหารโรงเรียน
แนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ

ผู้บริหารโรงเรียน

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

ศูนย์ ICT
ฝ่ายข้อมูลฯ ของโรงเรียน
ศูนย์ ICT
ผู้บริหาร สพม.12
ศูนย์ ICT
คณะกก.จัดทําข้อมูลนักเรียน
สพป.นศ.1
ศูนย์ ICT

คณะ กก.ฝ่ายตรวจรับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.

หน้าที่ 1

ผู้เกี่ยวข้อง
ผอ.,รอง ผอ.สพม.12
ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
ศูนย์ ICT

แนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ

ปฏิทินการดําเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ระยะเวลา
23 พ.ค.57
23-24 พ.ค.57
26 พ.ค.57
26-27 พ.ค.57
28-30 พ.ค.57

กิจกรรม
บริษัท สุพรีมฯ ส่งมอบเครื่องฯ ให้ สพป.นศ.1
จัดเตรียมเครื่องฯ เพื่อส่งมอบให้ สพท.ใน จ.นครศรีธรรมราช
สพป.นศ.2,3,4, สพม.12 รับมอบเครื่องฯ จาก สพป.นศ.1
จัดเตรียมเครื่องฯ เพื่อรอการส่งมอบให้โรงเรียนใน สพม.12
โรงเรียนใน สพม.12 รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ตามปฏิทินที่กําหนด
2-12 มิ.ย.57 โรงเรียนตรวจสอบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และ
ขอเปลี่ยนเครื่อง กรณีที่พบปัญหา
2-12 มิ.ย.57 โรงเรียนบันทึกหมายเลขเครื่อง (Serial Number) และ
หมายเลข Mac Address
2-12 มิ.ย.57 โรงเรียนลงทะเบียนเครื่องฯ ตามระเบียบพัสดุ
หลัง 10 มิ.ย.57 โรงเรียนขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ
คณะ กก.สพป.นศ.1
คณะ กก.สพป.นศ.1
คณะ กก.สพป.นศ.1
คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบ สพม.12
คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบ สพม.12
คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.
คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.
คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.
คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.
คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.

ผู้เกี่ยวข้อง
เอกสาร/เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
บริษัท สุพรีมฯ, คณะ กก.สพม.12 แบบฟอร์มการส่งมอบเครื่องฯ
คณะ กก.สพม.12
บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
คณะ กก. 5 เขตพื้นที่
แบบฟอร์มการส่งมอบเครื่องฯ
ข้อมูลนักเรียน ม.2/2557, ห้องเรียน ม.2
ผู้ประสานงานทุกโรงเรียน
คณะ กก.สพม.12
แบบฟอร์มการส่งมอบเครื่องฯ
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนฯ
นักเรียนชั้น ม.2/2557, ครู ม.2 หนังสือแจ้งเครื่องฯ ชํารุด
แบบแจ้งเครื่องฯ ชํารุด
กลุ่มนโยบายและแผน สพม.12 แบบบันทึกข้อมูล Serial Number,
Mac Address, เครื่องอ่าน Barcode
เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน
แบบลงทะเบียนเครื่องฯ
คณะ กก.สพม.12
หนังสือแจ้งขอรับเครื่องเพิ่ม
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่ขอรับเครื่องเพิ่ม

13 มิ.ย.57

โรงเรียนส่งข้อมูล Serial Number, Mac Address ให้ สพม.12 คณะ กก.ติดตามและรายงานผล ของ ร.ร.

............ มิ.ย.57 นําเข้าข้อมูล Serial Number ของเครื่องฯ ในระบบ e-MES * คณะ กก.ติดตามและรายงานผล ของ ร.ร.

หน้าที่ 2

ศูนย์ ICT

แบบบันทึกข้อมูล Serial Number,
คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร. Mac Address (ไฟล์ Excel)
ระบบอีเมล์
สํานักติดตามฯ สพฐ.
เว็บไซต์ระบบ e-MES สํานักติดตามฯ
กลุ่มนโยบายและแผน สพม.12 สพฐ.

ปฏิทินการดําเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ระยะเวลา
30 มิ.ย.57

มิ.ย. - ก.ย.57
........................
........................
........................
ก.ค.- ก.ย.57
1-30 ส.ค.57

หมายเหตุ

กิจกรรม
รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาของนักเรียน
ผ่านโปรแกรมการรายงานผล ARS ของ กพร.สพฐ. ตามรอบ
ระยะเวลา (6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน)
นิเทศ กํากับติดตามการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อการเรียนการสอน
เข้ารับการอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา *
สพม.12 ขยายผลการอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา *
โรงเรียนขยายผลการอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา *
นิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของครูในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เป็นเครื่องมือช่วยในการจัด
การเรียนการสอน ผ่านทางเว็บไซต์ กพร.สพฐ.

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ ICT

ผู้เกี่ยวข้อง
กพร.สพฐ.
สํานักเทคโนโลยีฯ สพฐ.

เอกสาร/เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงานข้อมูล Serial Number
ระบบรายงาน ARS กพร.

คณะ กก.ติดตามและรายงานผล ร.ร.

ศูนย์ ICT
สํานักเทคโนโลยีฯ สพฐ.
คณะ กก.ฝ่ายอบรมฯ สพม.12
ครูผู้สอนชั้น ม.2 ที่ผ่านการอบรมฯ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.12
ครูผู้สอนชั้น ม.2 จํานวน 20 โรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน รวม 20 คน

* กิจกรรมที่รอกําหนดการจากส่วนกลาง

หน้าที่ 3

ผู้บริหารโรงเรียน, ผู้ดูแลระบบ
ครูผู้สอนชั้น ม.2
คณะ กก.ฝ่ายอบรมฯ สพม.12

แบบนิเทศ ติดตามฯ

คู่มือการฝึกอบรมฯ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
คู่มือการฝึกอบรมฯ
ครูผู้สอนชั้น ม.2
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ครูผู้สอนชั้น ม.2
คู่มือการฝึกอบรมฯ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ครูผู้สอนชั้น ม.2
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารโรงเรียน, นักเรียน ม.2 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ศูนย์ ICT
ระบบตอบแบบสอบถาม เว็บไซต์ กพร.
กพร.สพฐ.
สพฐ. (http://psdg-obec.go.th)

