
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

รายงานการติดตามและให้ค าปรึกษาการใช้หลักสูตร 
โครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่าน

ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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รายงานการติดตามและให้ค าปรึกษาการใช้หลักสูตร 

วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
27/11/2555 โรงเรียนแวงน้อย

ศึกษา 
เยี่ยมโรงเรยีน พบผู้บรหิาร คณะ
ครูผูส้อน อธิบายเกี่ยวกับโครงการ
ห้องเรียน iClassroom 
ประสานงานเรื่องแบบสอบถาม 
ตรวจสอบความพร้อมห้องเรียน 
และระบบอินเตอร์เน็ต 

เตรียมความพร้อมห้องเรียนที่
ติดตั้งอุปกรณ ์

แนะน าการเตรียมความพร้อม
ห้องเรียนที่จะน าอุปกรณ์เขา้มา
ติดตั้ง 

จัดเตรียมห้อง รอการส่งหมอบ
และตดิตั้ง 

  

27/11/2555 โรงเรียนกลัยาณวัตร เยี่ยมโรงเรยีน พบผู้บรหิาร คณะ
ครูผูส้อน อธิบายเกี่ยวกับโครงการ
ห้องเรียน iClassroom 
ประสานงานเรื่องแบบสอบถาม 
ตรวจสอบความพร้อมห้องเรียน 
และระบบอินเตอร์เน็ต 

เตรียมความพร้อมห้องเรียนที่
ติดตั้งอุปกรณ ์

แนะน าการเตรียมความพร้อม
ห้องเรียนที่จะน าอุปกรณ์เขา้มา
ติดตั้ง 

จัดเตรียมห้อง รอการส่งหมอบ
และตดิตั้ง 

  

28/11/2555 โรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม 

เยี่ยมโรงเรยีน พบผู้บรหิาร คณะ
ครูผูส้อน อธิบายเกี่ยวกับโครงการ
ห้องเรียน iClassroom 
ประสานงานเรื่องแบบสอบถาม 
ตรวจสอบความพร้อมห้องเรียน 
และระบบอินเตอร์เน็ต 

เตรียมความพร้อมห้องเรียนที่
ติดตั้งอุปกรณ ์

แนะน าการเตรียมความพร้อม
ห้องเรียนที่จะน าอุปกรณ์เขา้มา
ติดตั้ง 

จัดเตรียมห้อง รอการส่งหมอบ
และตดิตั้ง 

  

29/11/2555 โรงเรียนบ้านทัพม้า
ดอนหันแวงวิทยา 

เยี่ยมโรงเรยีน พบผู้บรหิาร คณะ
ครูผูส้อน อธิบายเกี่ยวกับโครงการ
ห้องเรียน iClassroom 
ประสานงานเรื่องแบบสอบถาม 
ตรวจสอบความพร้อมห้องเรียน 
และระบบอินเตอร์เน็ต 

เตรียมความพร้อมห้องเรียนที่
ติดตั้งอุปกรณ ์

แนะน าการเตรียมความพร้อม
ห้องเรียนที่จะน าอุปกรณ์เขา้มา
ติดตั้ง 

จัดเตรียมห้อง รอการส่งหมอบ
และตดิตั้ง 
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วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
29/11/2555 โรงเรียนศรีโกสุม

วิทยามิตรภาพที่ 209 
เยี่ยมโรงเรยีน พบผู้บรหิาร คณะ
ครูผูส้อน อธิบายเกี่ยวกับโครงการ
ห้องเรียน iClassroom 
ประสานงานเรื่องแบบสอบถาม 
ตรวจสอบความพร้อมห้องเรียน 
และระบบอินเตอร์เน็ต 

เตรียมความพร้อมห้องเรียนที่
ติดตั้งอุปกรณ ์

แนะน าการเตรียมความพร้อม
ห้องเรียนที่จะน าอุปกรณ์เขา้มา
ติดตั้ง 

จัดเตรียมห้อง รอการส่งหมอบ
และตดิตั้ง 

  

24/12/2555 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

ด าเนินการติดตั้งอุปกรณต์าม
โครงการให้เรียบร้อย 

ปัญหาการ Config อุปกรณ์ให้ใช้
งานภายใต้ระบบ Internet 
ภายในโรงเรียน 

แนะน าครผูู้ดู เพื่อเดินสาย 
internet ใหม่ 1 สาย เพื่อใช้ใน
ห้องเรียนในโครงการ 

ครูเดินสาย LAN ใหม่เรียบร้อย   

25/12/2555 โรงเรียนกลัยาณวัตร ด าเนินการติดตั้งอุปกรณต์าม
โครงการให้เรียบร้อย 

ปัญหาการ Config อุปกรณ์ให้ใช้
งานภายใต้ระบบ Internet 
ภายในโรงเรียน 

แนะน าครผูู้ดู เพื่อเดินสาย 
internet ใหม่ 1 สาย เพื่อใช้ใน
ห้องเรียนในโครงการ 

ครูเดินสาย LAN ใหม่เรียบร้อย   

26/12/2555 โรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม 

ด าเนินการติดตั้งอุปกรณต์าม
โครงการให้เรียบร้อย 

ปัญหาการ Config อุปกรณ์ให้ใช้
งานภายใต้ระบบ Internet 
ภายในโรงเรียน 

แนะน าครผูู้ดู เพื่อเดินสาย 
internet ใหม่ 1 สาย เพื่อใช้ใน
ห้องเรียนในโครงการ 

ครูเดินสาย LAN ใหม่เรียบร้อย   

27/12/2555 โรงเรียนบ้านทัพม้า
ดอนหันแวงวิทยา 

ด าเนินการติดตั้งอุปกรณต์าม
โครงการให้เรียบร้อย 

ปัญหาการ Config อุปกรณ์ให้ใช้
งานภายใต้ระบบ Internet 
ภายในโรงเรียน 

แนะน าครผูู้ดู เพื่อเดินสาย 
internet ใหม่ 1 สาย เพื่อใช้ใน
ห้องเรียนในโครงการ 

ครูเดินสาย LAN ใหม่เรียบร้อย   

28/12/2555 โรงเรียนศรีโกสุม
วิทยามิตรภาพที่ 209 

ด าเนินการติดตั้งอุปกรณต์าม
โครงการให้เรียบร้อย 

ปัญหาการ Config อุปกรณ์ให้ใช้
งานภายใต้ระบบ Internet 
ภายในโรงเรียน 

แนะน าครผูู้ดู เพื่อเดินสาย 
internet ใหม่ 1 สาย เพื่อใช้ใน
ห้องเรียนในโครงการ 

ครูเดินสาย LAN ใหม่เรียบร้อย   

7/1/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

แนะน า และสอนการใช้งาน iPad 
เบื้องต้น กับ ครูผูส้อน ครูผูดู้แล 
และผู้อ านวยการ 

ครูถามเรื่องการใช้งาน App ใน
โครงการ Pages, Keynote, 
Number 

แนะน า และสอนการใช้งาน iPad 
เบื้องต้น กับ ครูผูส้อน ครูผูดู้แล 
และผู้อ านวยการ แตล่ะโปรแกรม 

หลังจากแนะน าการใช้เบื้องต้น
แล้ว แนะน าให้คณุครไูด้ทดลองใช้
งาน 

โปรแกรมใน
โครงการ 

8/1/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร แนะน า และสอนการใช้งาน iPad 
เบื้องต้น กับ ครูผูส้อน ครูผูดู้แล 
และผู้อ านวยการ 

ครูไมเ่คยใช้ iPad และแนะน าใช้
งานโปรแกรมเบื้องต้น เช่น Pages, 
Keynote, Number, Camera 

แนะน า และสอนการใช้งาน iPad 
เบื้องต้น กับ ครูผูส้อน ครูผูดู้แล 
และผู้อ านวยการ แตล่ะโปรแกรม 

หลังจากแนะน าการใช้เบื้องต้น
แล้ว แนะน าให้คณุครไูด้ทดลองใช้
งาน 

โปรแกรมใน
โครงการ 
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วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
9/1/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 

วิทยาคม 
แนะน า และสอนการใช้งาน iPad 
เบื้องต้น กับ ครูผูส้อน ครูผูดู้แล 
และผู้อ านวยการ 

ครูไมเ่คยใช้ iPad และแนะน าใช้
งานโปรแกรมเบื้องต้น เช่น Pages, 
Keynote, Number, Camera 

แนะน า และสอนการใช้งาน iPad 
เบื้องต้น กับ ครูผูส้อน ครูผูดู้แล 
และผู้อ านวยการ แตล่ะโปรแกรม 

หลังจากแนะน าการใช้เบื้องต้น
แล้ว แนะน าให้คณุครไูด้ทดลองใช้
งาน 

โปรแกรมใน
โครงการ 

10/1/2556 โรงเรียนบ้านทัพม้า
ดอนหันแวงวิทยา 

แนะน า และสอนการใช้งาน iPad 
เบื้องต้น กับ ครูผูส้อน ครูผูดู้แล 
และผู้อ านวยการ 

ครูไมเ่คยใช้ iPad และแนะน าใช้
งานโปรแกรมเบื้องต้น เช่น Pages, 
Keynote, Number, Camera 

แนะน า และสอนการใช้งาน iPad 
เบื้องต้น กับ ครูผูส้อน ครูผูดู้แล 
และผู้อ านวยการ แตล่ะโปรแกรม 

หลังจากแนะน าการใช้เบื้องต้น
แล้ว แนะน าให้คณุครไูด้ทดลองใช้
งาน 

โปรแกรมใน
โครงการ 

11/1/2556 โรงเรียนศรีโกสุม
วิทยามิตรภาพที่ 209 

แนะน า และสอนการใช้งาน iPad 
เบื้องต้น กับ ครูผูส้อน ครูผูดู้แล 
และผู้อ านวยการ 

ครูไมเ่คยใช้ iPad และแนะน าใช้
งานโปรแกรมเบื้องต้น เช่น Pages, 
Keynote, Number, Camera 

แนะน า และสอนการใช้งาน iPad 
เบื้องต้น กับ ครูผูส้อน ครูผูดู้แล 
และผู้อ านวยการ แตล่ะโปรแกรม 

หลังจากแนะน าการใช้เบื้องต้น
แล้ว แนะน าให้คณุครไูด้ทดลองใช้
งาน 

โปรแกรมใน
โครงการ 

16/2/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

เข้าพบคณะครผูู้สอน พูดคุย 
เตรียมความพร้อมการจดัอบรมใน
โครงการ 

ครูถามเรื่องการใช้งานโปรแกรม 
iMovie, Explain Everything, 
iTunes ใช้งานแบบไหน 

แนะน าการใช้งานโปรแกรม
เบื้องต้นให้กับครูผูส้อน และให้
ทดลองใช้งานเอง 

หลังจากแนะน าการใช้เบื้องต้นให้
ครูผูส้อนได้ทดลองท าเอง แนะน า
ให้ครูผูส้อนน าไปสอนนักเรยีนต่อ
เพื่อฝึกความช านาญ 

โปรแกรมใน
โครงการ 

17/2/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร เข้าพบคณะครผูู้สอน พูดคุย 
เตรียมความพร้อมการจดัอบรมใน
โครงการ 

ครูถามเรื่องการใช้งานโปรแกรม 
iMovie, Explain Everything, 
iTunes ใช้งานแบบไหน 

แนะน าการใช้งานโปรแกรม
เบื้องต้นให้กับครูผูส้อน และให้
ทดลองใช้งานเอง 

หลังจากแนะน าการใช้เบื้องต้นให้
ครูผูส้อนได้ทดลองท าเอง แนะน า
ให้ครูผูส้อนน าไปสอนนักเรยีนต่อ
เพื่อฝึกความช านาญ 

โปรแกรมใน
โครงการ 

18/2/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม 

เข้าพบคณะครผูู้สอน พูดคุย 
เตรียมความพร้อมการจดัอบรมใน
โครงการ 

ครูถามเรื่องการใช้งานโปรแกรม 
iMovie, Explain Everything, 
iTunes ใช้งานแบบไหน 

แนะน าการใช้งานโปรแกรม
เบื้องต้นให้กับครูผูส้อน และให้
ทดลองใช้งานเอง 

หลังจากแนะน าการใช้เบื้องต้นให้
ครูผูส้อนได้ทดลองท าเอง แนะน า
ให้ครูผูส้อนน าไปสอนนักเรยีนต่อ
เพื่อฝึกความช านาญ 

โปรแกรมใน
โครงการ 

19/2/2556 โรงเรียนบ้านทัพม้า
ดอนหันแวงวิทยา 

เข้าพบคณะครผูู้สอน พูดคุย 
เตรียมความพร้อมการจดัอบรมใน
โครงการ 

ครูถามเรื่องการใช้งานโปรแกรม 
iMovie, Explain Everything, 
iTunes ใช้งานแบบไหน 

แนะน าการใช้งานโปรแกรม
เบื้องต้นให้กับครูผูส้อน และให้
ทดลองใช้งานเอง 

หลังจากแนะน าการใช้เบื้องต้นให้
ครูผูส้อนได้ทดลองท าเอง แนะน า
ให้ครูผูส้อนน าไปสอนนักเรยีนต่อ
เพื่อฝึกความช านาญ 

โปรแกรมใน
โครงการ 
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วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
20/2/2556 โรงเรียนศรีโกสุม

วิทยามิตรภาพที่ 209 
เข้าพบคณะครผูู้สอน พูดคุย 
เตรียมความพร้อมการจดัอบรมใน
โครงการ 

ครูถามเรื่องการใช้งานโปรแกรม 
iMovie, Explain Everything, 
iTunes ใช้งานแบบไหน 

แนะน าการใช้งานโปรแกรม
เบื้องต้นให้กับครูผูส้อน และให้
ทดลองใช้งานเอง 

หลังจากแนะน าการใช้เบื้องต้นให้
ครูผูส้อนได้ทดลองท าเอง แนะน า
ให้ครูผูส้อนน าไปสอนนักเรยีนต่อ
เพื่อฝึกความช านาญ 

โปรแกรมใน
โครงการ 

16/2/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร จัดอบรมคณะครผูู้สอนกลุม่สาระ
ทุกโรงเรียนในโครงการ 
iClassroom ปี 55 

ครูผูส้อนสอบถามและอยากได้ 
App เพิ่ม ต้องท าอย่างไร 

แนะน าวิธีการค้นหา App ให้ครู
โดยการค้นหาผ่าน App Store 
และให้ครสูมัคร Apple ID เป็น
ของตัวเองด้วย 

โทรสอบถามครผูู้สอนว่าโหลดไดร้ึ
ยัง เป็นอย่างไรบางมีปญัหา
เกี่ยวกับข้ันตอนไหนรึป่าว 
เพื่อท่ีจะได้ช่วยแกไ้ข 

โปรแกรมใน
โครงการ 

17/2/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร จัดอบรมคณะครผูู้สอนกลุม่สาระ
ทุกโรงเรียนในโครงการ 
iClassroom ปี 55 

ครูผูส้อนสอบถามและอยากได้ 
App เพิ่ม ต้องท าอย่างไร 

แนะน าวิธีการค้นหา App ให้ครู
โดยการค้นหาผ่าน App Store 
และให้ครสูมัคร Apple ID เป็น
ของตัวเองด้วย 

โทรสอบถามครผูู้สอนว่าโหลดไดร้ึ
ยัง เป็นอย่างไรบางมีปญัหา
เกี่ยวกับข้ันตอนไหนรึป่าวเพื่อท่ีจะ
ได้ช่วยแก้ไข 

โปรแกรมใน
โครงการ 

18/2/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร จัดอบรมคณะครผูู้สอนกลุม่สาระ
ทุกโรงเรียนในโครงการ 
iClassroom ปี 55 

ครูผูส้อนสอบถามและอยากได้ 
App เพิ่ม ต้องท าอย่างไร 

แนะน าวิธีการค้นหา App ให้ครู
โดยการค้นหาผ่าน App Store 
และให้ครสูมัคร Apple ID เป็น
ของตัวเองด้วย 

โทรสอบถามครผูู้สอนว่าโหลดไดร้ึ
ยัง เป็นอย่างไรบางมีปญัหา
เกี่ยวกับข้ันตอนไหนรึป่าวเพื่อท่ีจะ
ได้ช่วยแก้ไข 

โปรแกรมใน
โครงการ 

15/3/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

เข้าพบคณะครผูู้สอนเกี่ยวกับการ
ตามงานเรื่องการจัดท าแผนการ
สอนของแต่ละรายวิชาในโครงการ 

ครูผูส้อนสอบถามและอยากได้ 
App เพิ่ม ต้องท าอย่างไร 

แนะน าวิธีการค้นหา App ให้ครู
โดยการค้นหาผ่าน App Store 
และให้ครสูมัคร Apple ID เป็น
ของตัวเองด้วย 

โทรสอบถามครผูู้สอนว่าโหลดไดร้ึ
ยัง เป็นอย่างไรบางมีปญัหา
เกี่ยวกับข้ันตอนไหนรึป่าว 
เพื่อท่ีจะได้ช่วยแกไ้ข 

โปรแกรมใน
โครงการ 

16/3/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร เข้าพบคณะครผูู้สอนเกี่ยวกับการ
ตามงานเรื่องการจัดท าแผนการ
สอนของแต่ละรายวิชาในโครงการ 

ครูผูส้อนสอบถามและอยากได้ 
App เพิ่ม ต้องท าอย่างไร 

แนะน าวิธีการค้นหา App ให้ครู
โดยการค้นหาผ่าน App Store 
และให้ครสูมัคร Apple ID เป็น
ของตัวเองด้วย 

โทรสอบถามครผูู้สอนว่าโหลดไดร้ึ
ยัง เป็นอย่างไรบางมีปญัหา
เกี่ยวกับข้ันตอนไหนรึป่าวเพื่อท่ีจะ
ได้ช่วยแก้ไข 

โปรแกรมใน
โครงการ 
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วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
17/3/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 

วิทยาคม 
เข้าพบคณะครผูู้สอนเกี่ยวกับการ
ตามงานเรื่องการจัดท าแผนการ
สอนของแต่ละรายวิชาในโครงการ 

ครูส่วนใหญ่ถามว่าถ้าครูอยากได้ 
App เพิ่ม ต้องท าอย่างไร 

แนะน าวิธีการค้นหา App ให้ครู
โดยการค้นหาผ่าน App Store 
และให้ครสูมัคร Apple ID เป็น
ของตัวเองด้วย 

โทรสอบถามครผูู้สอนว่าโหลดไดร้ึ
ยัง เป็นอย่างไรบางมีปญัหา
เกี่ยวกับข้ันตอนไหนรึป่าวเพื่อท่ีจะ
ได้ช่วยแก้ไข 

โปรแกรมใน
โครงการ 

18/3/2556 โรงเรียนบ้านทัพม้า
ดอนหันแวงวิทยา 

เข้าพบคณะครผูู้สอนเกี่ยวกับการ
ตามงานเรื่องการจัดท าแผนการ
สอนของแต่ละรายวิชาในโครงการ 

ครูส่วนใหญ่ถามว่าถ้าครูอยากได้ 
App เพิ่ม ต้องท าอย่างไร 

แนะน าวิธีการค้นหา App ให้ครู
โดยการค้นหาผ่าน App Store 
และให้ครสูมัคร Apple ID เป็น
ของตัวเองด้วย 

โทรสอบถามครผูู้สอนว่าโหลดไดร้ึ
ยัง เป็นอย่างไรบางมีปญัหา
เกี่ยวกับข้ันตอนไหนรึป่าวเพื่อท่ีจะ
ได้ช่วยแก้ไข 

โปรแกรมใน
โครงการ 

19/3/2556 โรงเรียนศรีโกสุม
วิทยามิตรภาพที่ 209 

เข้าพบคณะครผูู้สอนเกี่ยวกับการ
ตามงานเรื่องการจัดท าแผนการ
สอนของแต่ละรายวิชาในโครงการ 

ครูส่วนใหญ่ถามว่าถ้าครูอยากได้ 
App เพิ่ม ต้องท าอย่างไร 

แนะน าวิธีการค้นหา App ให้ครู
โดยการค้นหาผ่าน App Store 
และให้ครสูมัคร Apple ID เป็น
ของตัวเองด้วย 

โทรสอบถามครผูู้สอนว่าโหลดไดร้ึ
ยัง เป็นอย่างไรบางมีปญัหา
เกี่ยวกับข้ันตอนไหนรึป่าวเพื่อท่ีจะ
ได้ช่วยแก้ไข 

โปรแกรมใน
โครงการ 

7/5/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

Reset iOS ของ iPad เพื่อ
แก้ปัญหา 

iPad ติด Password เด็กตั้งแล้ว
ลืม 

แนะน าครผูู้สอนและครผูู้ดูแล 
คอยเตือนไม่ให้เด็กตั้ง Password 
เพื่อท่ีจะไดไ้ม่เกดิปัญหาขึ้นอีก 

โทรสอบถามครผูู้สอนว่าโหลดไดร้ึ
ยัง เป็นอย่างไรบางมีปญัหา
เกี่ยวกับข้ันตอนไหนรึป่าวเพื่อท่ีจะ
ได้ช่วยแก้ไข 

อุปกรณ์ใน
โครงการ 

10/5/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม 

Reset iOS ของ iPad เพื่อ
แก้ปัญหา 

iPad ติด Password เด็กตั้งแล้ว
ลืม 

แนะน าครไูม่ให้เด็กตั้ง Password 
เพื่อท่ีจะไดไ้ม่เกดิปัญหาขึ้นอีก 

โทรสอบถามครผูู้สอนว่าโหลดไดร้ึ
ยัง เป็นอย่างไรบางมีปญัหา
เกี่ยวกับข้ันตอนไหนรึป่าวเพื่อท่ีจะ
ได้ช่วยแก้ไข 

อุปกรณ์ใน
โครงการ 

13/5/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น และ
ด าเนินการแกไ้ข 

Macbook ในโครงการเปิดไมต่ิด แนะน าครูเนื่องจากเกิดจากการ 
อัปเดท OS ไมส่มบูรณ ์แล้วปิด
เครื่องจึงท าให้เกิดปัญหาขึ้น ท า
การแก้ไขให ้

ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม อุปกรณ์ใน
โครงการ 

17/5/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

โหลด OS และด าเนินการติดตั้ง 
OS X Server 

ลง OS Mac mini เพื่อท าเป็น 
Server 

แนะน าการใช้งานเบื้องต้น ครูผูส้อนเริม่เข้าใจการใช้งาน อุปกรณ์ใน
โครงการ 
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วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
18/5/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร โหลด OS และด าเนินการติดตั้ง 

OS X Server 
ลง OS Mac mini เพื่อท าเป็น 
Server 

แนะน าการใช้งานเบื้องต้น ครูผูส้อนเริม่เข้าใจการใช้งาน อุปกรณ์ใน
โครงการ 

19/5/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม 

โหลด OS และด าเนินการติดตั้ง 
OS X Server 

ลง OS Mac mini เพื่อท าเป็น 
Server 

แนะน าการใช้งานเบื้องต้น ครูผูส้อนเริม่เข้าใจการใช้งาน อุปกรณ์ใน
โครงการ 

20/5/2556 โรงเรียนบ้านทัพม้า
ดอนหันแวงวิทยา 

โหลด OS และด าเนินการติดตั้ง 
OS X Server 

ลง OS Mac mini เพื่อท าเป็น 
Server 

แนะน าการใช้งานเบื้องต้น ครูผูส้อนเริม่เข้าใจการใช้งาน อุปกรณ์ใน
โครงการ 

21/5/2556 โรงเรียนศรีโกสุม
วิทยามิตรภาพที่ 209 

โหลด OS และด าเนินการติดตั้ง 
OS X Server 

ลง OS Mac mini เพื่อท าเป็น 
Server 

แนะน าการใช้งานเบื้องต้น ครูผูส้อนเริม่เข้าใจการใช้งาน อุปกรณ์ใน
โครงการ 

7/6/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

แก้ไขการปรับตั้งค่าพ้ืนฐานใหม ่ แก้ไขระบบ AirPort ในโครงการ
ใช้ไม่ได ้

แนะน าการตั้งค่าการใช้งาน
อุปกรณ์ให้ครผูู้ดูแล 

ครูผูดู้แลใช้งานคล่องมากข้ึน อุปกรณ์ใน
โครงการ 

8/6/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร แก้ไขการปรับตั้งค่าพ้ืนฐานใหม ่ แก้ไขระบบ AirPort ในโครงการ
ใช้ไม่ได ้

แนะน าการตั้งค่าการใช้งาน
อุปกรณ์ให้ครผูู้ดูแล 

ครูผูดู้แลใช้งานคล่องมากข้ึน อุปกรณ์ใน
โครงการ 

28/6/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร แก้ไขการปรับตั้งค่าพ้ืนฐานใหม ่ แก้ไขอุปกรณ์ Apple TV ครูไม่
สามารถน าขึ้นจอฉายได ้

แนะน าการตั้งค่าการใช้งาน
อุปกรณ์ให้ครผููส้อน 

ครูผูส้อนเริม่เข้าใจการใช้งาน อุปกรณ์ใน
โครงการ 

8/7/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

เข้าพบครูคณะครูผูส้อนเรื่อง
เตรียมตัวเข้าอบรมการสร้าง 
iBook จากทางเจ้าหน้าท่ี Apple 

ครูให้เข้าไปช่วยแนะน าการใช้งาน 
iBook Author ครูหลายท่าน
สนใจที่จะสร้างสื่อไว้เพื่อ
ประกอบการสอน 

เข้าไปช่วยแนะน าการใช้งาน 
iBook Author โดยการเข้าไปจัด
อบรมเบื้องต้นให้กับทางคณะครูที่
สนใจเข้าร่วม 

ได้รูปแบบการสร้างสื่อแบบเริม่ต้น
ที่ครูได้ทดลองท ามาเป็นช้ินงาน 

โปรแกรมใน
โครงการ 

9/7/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร เข้าพบครูคณะครูผูส้อนเรื่อง
เตรียมตัวเข้าอบรมการสร้าง 
iBook จากทางเจ้าหน้าท่ี Apple 

ครูให้เข้าไปช่วยแนะน าการใช้งาน 
iBook Author ครูหลายท่าน
สนใจที่จะสร้างสื่อไว้เพื่อ
ประกอบการสอน 

เข้าไปช่วยแนะน าการใช้งาน 
iBook Author โดยการเข้าไปจัด
อบรมเบื้องต้นให้กับทางคณะครูที่
สนใจเข้าร่วม 

ได้รูปแบบการสร้างสื่อแบบเริม่ต้น
ที่ครูได้ทดลองท ามาเป็นช้ินงาน 

โปรแกรมใน
โครงการ 
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วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
10/7/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 

วิทยาคม 
เข้าพบครูคณะครูผูส้อนเรื่อง
เตรียมตัวเข้าอบรมการสร้าง 
iBook จากทางเจ้าหน้าท่ี Apple 

ครูให้เข้าไปช่วยแนะน าการใช้งาน 
iBook Author ครูหลายท่าน
สนใจที่จะสร้างสื่อไว้เพื่อ
ประกอบการสอน 

เข้าไปช่วยแนะน าการใช้งาน 
iBook Author โดยการเข้าไปจัด
อบรมเบื้องต้นให้กับทางคณะครูที่
สนใจเข้าร่วม 

ได้รูปแบบการสร้างสื่อแบบเริม่ต้น
ที่ครูได้ทดลองท ามาเป็นช้ินงาน 

โปรแกรมใน
โครงการ 

11/7/2556 โรงเรียนบ้านทัพม้า
ดอนหันแวงวิทยา 

เข้าพบครูคณะครูผูส้อนเรื่อง
เตรียมตัวเข้าอบรมการสร้าง 
iBook จากทางเจ้าหน้าท่ี Apple 

ครูให้เข้าไปช่วยแนะน าการใช้งาน 
iBook Author ครูหลายท่าน
สนใจที่จะสร้างสื่อไว้เพื่อ
ประกอบการสอน 

เข้าไปช่วยแนะน าการใช้งาน 
iBook Author โดยการเข้าไปจัด
อบรมเบื้องต้นให้กับทางคณะครูที่
สนใจเข้าร่วม 

ได้รูปแบบการสร้างสื่อแบบเริม่ต้น
ที่ครูได้ทดลองท ามาเป็นช้ินงาน 

โปรแกรมใน
โครงการ 

11/7/2556 โรงเรียนศรีโกสุม
วิทยามิตรภาพที่ 209 

เข้าพบครูคณะครูผูส้อนเรื่อง
เตรียมตัวเข้าอบรมการสร้าง 
iBook จากทางเจ้าหน้าท่ี Apple 

ครูให้เข้าไปช่วยแนะน าการใช้งาน 
iBook Author ครูหลายท่าน
สนใจที่จะสร้างสื่อไว้เพื่อ
ประกอบการสอน 

เข้าไปช่วยแนะน าการใช้งาน 
iBook Author โดยการเข้าไปจัด
อบรมเบื้องต้นให้กับทางคณะครูที่
สนใจเข้าร่วม 

ได้รูปแบบการสร้างสื่อแบบเริม่ต้น
ที่ครูได้ทดลองท ามาเป็นช้ินงาน 

โปรแกรมใน
โครงการ 

6/8/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

Apple พบคณะครผูู้สอนใน
โครงการ แตล่ะโรงเรยีน 

     ติดตามและให้ค าปรึกษา   

7/8/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร Apple พบคณะครผูู้สอนใน
โครงการ แตล่ะโรงเรยีน 

     ติดตามและให้ค าปรึกษา   

7/8/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม 

Apple พบคณะครผูู้สอนใน
โครงการ แตล่ะโรงเรยีน 

     ติดตามและให้ค าปรึกษา   

8/8/2556 โรงเรียนบ้านทัพม้า
ดอนหันแวงวิทยา 

Apple พบคณะครผูู้สอนใน
โครงการ แตล่ะโรงเรยีน 

     ติดตามและให้ค าปรึกษา   

8/8/2556 โรงเรียนศรีโกสุม
วิทยามิตรภาพที่ 209 

Apple พบคณะครผูู้สอนใน
โครงการ แตล่ะโรงเรยีน 

     ติดตามและให้ค าปรึกษา   
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วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
14/8/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 

วิทยาคม 
พบปะแนะน าตัวเอง ผอ. ผู้ดูแล
ระบบ และอาจารย์กลุ่มสาระ
ต่างๆ อย่างเป็นทางการ พร้อม
ติดตามผล iBooks Author และ
ตรวจสอบอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเทอรเ์น็ตไรส้าย 
รบกวนระบบเครือข่ายภายใน
โรงเรียน (น าอุปกรณ์กลับมา
ตรวจเช็ค) 

ครูผูส้อนต้องการค าปรึกษาด้าน
การใช้งาน iBookAuthor 

แนะน าการใช้งาน iBookAuthore 
เพิ่มเตมิ 

 ติดตามและให้ค าปรึกษา   

15/8/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

พบปะแนะน าตัวเอง ผอ. ผู้ดูแล
ระบบ และอาจารย์กลุ่มสาระ
ต่างๆ อย่างเป็นทางการ พร้อม
ติดตามผล iBooks Author 

ครูผูส้อนต้องการค าปรึกษาด้าน
การใช้งาน iBookAuthor 

แนะน าการใช้งาน iBookAuthore 
เพิ่มเตมิ 

 ติดตามและให้ค าปรึกษา   

19/8/2556 โรงเรียนศรีโกสุม
วิทยามิตรภาพที่ 209 

พบปะแนะน าตัวเอง ผอ. ผู้ดูแล
ระบบ และอาจารย์กลุ่มสาระ
ต่างๆ อย่างเป็นทางการ พร้อม
ติดตามผล iBooks Author 

ครูผูส้อนต้องการค าปรึกษาด้าน
การใช้งาน iBookAuthor 

แนะน าการใช้งาน iBookAuthore 
เพิ่มเตมิ 

 ติดตามและให้ค าปรึกษา   

20/8/2556 โรงเรียนทัพมา้ดอน
หันแวงวิทยา 

พบปะแนะน าตัวเอง ผอ. ผู้ดูแล
ระบบ และอาจารย์กลุ่มสาระ
ต่างๆ อย่างเป็นทางการ พร้อม
ติดตามผล iBooks Author 

ครูผูส้อนต้องการค าปรึกษาด้าน
การใช้งาน iBookAuthor 

แนะน าการใช้งาน iBookAuthore 
เพิ่มเตมิ 

 ติดตามและให้ค าปรึกษา   

21/8/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร พบปะแนะน าตัวเอง ผอ. ผู้ดูแล
ระบบ และอาจารย์กลุ่มสาระ
ต่างๆ อย่างเป็นทางการ พร้อม
ติดตามผล iBooks Author 

ครูผูส้อนต้องการค าปรึกษาด้าน
การใช้งาน iBookAuthor 

แนะน าการใช้งาน iBookAuthore 
เพิ่มเตมิ 

 ติดตามและให้ค าปรึกษา   
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วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
22/8/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 

วิทยาคม 
น าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้สายที่แก้ไขแล้วมา
ติดตั้ง 

  แนะน าการใช้งาน iBookAuthore 
เพิ่มเตมิ 

 ติดตามและให้ค าปรึกษา   

9/9/2556 โรงเรียนศรีโกสุม
วิทยามิตรภาพที่ 209 

เดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 
209 สอบถามและแนะน าการท า
หนังสือด้วยใช้ iBook Author  
และปรึกษาการยมืเครื่อง 
Macbook / Mac Mini เดินทาง
ต่อไปยังโรงเรียนทัพม้าดอนหัน
แวงวิทยา 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

ติดตามและให้ค าปรึกษา  

9/9/2556 โรงเรียนทัพมา้ดอน
หันแวงวิทยา 

เดินทางต่อไปยังโรงเรยีนทัพม้า
ดอนหันแวงวิทยา 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

 ติดตามและให้ค าปรึกษา   

9/9/2556 ที่พัก เดินทางต่อไปยังโรงเรยีนทัพม้า
ดอนหันแวงวิทยา สอบถามและ
แนะน าการท าหนังสือด้วยใช้ 
iBook Author และปรึกษาการ
ยืมเครื่อง Macbook / Mac Mini 
ก าหนดระยะเวลายมืคืนเครื่อง 
Macbook / Mac Mini 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

 ติดตามและให้ค าปรึกษา   
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วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
10/9/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร เดินทางไปจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนกลัยาณวัตร สอบถามและ
แนะน าการท าหนังสือด้วยใช้ 
iBook Author และปรึกษาการ
ยืมเครื่อง Macbook / Mac Mini 
ก าหนดระยะเวลายมืคืนเครื่อง 
Macbook / Mac Mini 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

 ติดตามและให้ค าปรึกษา   

11/9/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

เดินทางไปโรงเรียนแวงน้อยศึกษา 
สอบถามและแนะน าการท า
หนังสือด้วยใช้ iBook Author 
และปรึกษาการยมืเครื่อง 
Macbook / Mac Mini และ
ก าหนดระยะเวลายมืคืนเครื่อง 
Macbook 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

 ติดตามและให้ค าปรึกษา   

12/9/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม 

เดินทางไปโรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม สอบถามและแนะน าการ
ท าหนังสือด้วยใช้ iBook Author  
และปรึกษาการใช้ Macbook / 
Mac Mini ก าหนดระยะเวลายมื
คืนเครื่อง Macbook / Mac Mini 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

ติดตามและให้ค าปรึกษา  
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วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
13/9/2556 โรงเรียนทัพมา้ดอน

หันแวงวิทยา 
เดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนทัพมา้ดอนหันแวงวิทยา 
และปรึกษาการยมืเครื่อง 
Macbook / Mac Mini ก าหนด
ระยะเวลายืมคืนเครื่อง Macbook 
/ Mac Mini และเดินทางต่อไปยัง
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 
209 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

ติดตามและให้ค าปรึกษา   

13/9/2556 โรงเรียนศรีโกสุม
วิทยามิตรภาพที่ 209 

เดินทางต่อไปยังโรงเรยีนศรโีกสุม
วิทยามิตรภาพที่ 209 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

ติดตามและให้ค าปรึกษา   

13/9/2556 โรงเรียนศรีกระนว
นวิทยาคม 

เดินทางต่อไปยังโรงเรยีนศรโีกสุม
วิทยามิตรภาพที่ 209 น า 
Macbook / Mac Mini มาคืน 
และก าหนดระยะเวลายืมคืน
เครื่อง Macbook / Mac Mini 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

ติดตามและให้ค าปรึกษา   

13/9/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร เดินทางต่อไปยังโรงเรยีนกัลยาณ
วัตร น า Macbook / Mac Mini 
มาคืน และน า Macbook / Mac 
Mini ที่ยืมมาจากโรงเรยีนศรี
กระนวนวิทยาคม มาให้ยืมใช้งาน 
และก าหนดระยะเวลายืมคืน
เครื่อง Macbook / Mac Mini 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

ติดตามและให้ค าปรึกษา   



 

รายงานการติดตามและให้ค าปรึกษาการใช้หลักสูตรโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  12 
 

วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
18/9/2556 โรงเรียนศรีโกสุม

วิทยามิตรภาพที่ 209 
ติดตามผล สอบถาม และแนะน า
การท าหนังสือด้วยใช้ iBook 
Author แผ่นการสอนตามรายวิชา 
ก่อนและหลัง ท่ีจะน า ipad มาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ภาพ
กิจกรรม วิดโีอ ใบงาน ผลงาน
นักเรียน ที่เกี่ยวข้อง ของคุณครูแต่
ละสาระ 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

ติดตามและให้ค าปรึกษา   

18/9/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม 

ติดตามผล สอบถาม และแนะน า
การท าหนังสือด้วยใช้ iBook 
Author แผ่นการสอนตามรายวิชา 
ก่อนและหลัง ท่ีจะน า ipad มาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ภาพ
กิจกรรม วิดโีอ ใบงาน ผลงาน
นักเรียน ที่เกี่ยวข้อง ของคุณครูแต่
ละสาระ 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

ติดตามและให้ค าปรึกษา   

19/9/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

ติดตามผล สอบถาม และแนะน า
การท าหนังสือด้วยใช้ iBook 
Author แผ่นการสอนตามรายวิชา 
ก่อนและหลัง ท่ีจะน า ipad มาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ภาพ
กิจกรรม วิดโีอ ใบงาน ผลงาน
นักเรียน ที่เกี่ยวข้อง ของคุณครูแต่
ละสาระ 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

ติดตามและให้ค าปรึกษา   



 

รายงานการติดตามและให้ค าปรึกษาการใช้หลักสูตรโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  13 
 

วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
20/9/2556 โรงเรียนทัพมา้ดอน

หันแวงวิทยา 
ติดตามผล สอบถาม และแนะน า
การท าหนังสือด้วยใช้ iBook 
Author แผ่นการสอนตามรายวิชา 
ก่อนและหลัง ท่ีจะน า ipad มาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ภาพ
กิจกรรม วิดโีอ ใบงาน ผลงาน
นักเรียน ที่เกี่ยวข้อง ของคุณครูแต่
ละสาระ 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

ติดตามและให้ค าปรึกษา   

20/9/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร ติดตามผล สอบถาม และแนะน า
การท าหนังสือด้วยใช้ iBook 
Author แผ่นการสอนตามรายวิชา 
ก่อนและหลัง ท่ีจะน า ipad มาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ภาพ
กิจกรรม วิดโีอ ใบงาน ผลงาน
นักเรียน ที่เกี่ยวข้อง ของคุณครูแต่
ละสาระ 

เครื่อง Macbook ไม่พอใช้งาน
เพื่อใช้งาน iBook Authore 

ยืมเครื่อง Macbook และ Mac 
mini จากโรงเรยีนในความ
รับผิดชอบ และแนะน าการใช้งาน 
iBookAuthore เพิ่มเติม 

ติดตามและให้ค าปรึกษา   

24/9/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

ร่วมเดินติดตามเจา้หน้าท่ีจาก 
สพฐ. คุณจุฑามาศ เข้าเยี่ยม
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   

24/9/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม 

ร่วมเดินติดตามเจา้หน้าท่ีจาก 
สพฐ. คุณจุฑามาศ เข้าเยี่ยม
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   

24/9/2556 โรงแรม เดินทางไปพักท่ีมหาสารคาม ร่วม
เดินติดตามเจ้าหน้าท่ีจาก สพฐ. 
คุณจุฑามาศ เข้าเยี่ยมส ารวจ
โรงเรียนโครงการ ปี 56 

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   



 

รายงานการติดตามและให้ค าปรึกษาการใช้หลักสูตรโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  14 
 

วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
25/9/2556 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ ่ ร่วมเดินติดตามเจา้หน้าท่ีจาก 

สพฐ. คุณจุฑามาศ เข้าเยี่ยม
ส ารวจโรงเรยีนโครงการ ปี 56 - 
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ จังหวัด
มหาสารคาม 

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   

25/9/2556 โรงเรียนบรบือ ร่วมเดินติดตามเจา้หน้าท่ีจาก 
สพฐ. คุณจุฑามาศ เข้าเยี่ยม
ส ารวจโรงเรยีนโครงการ ปี 56 - 
โรงเรียนบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   

25/9/2556 โรงเรียนบ้านท่าสอง
คอน 

ร่วมเดินติดตามเจา้หน้าท่ีจาก 
สพฐ. คุณจุฑามาศ เข้าเยี่ยม
ส ารวจโรงเรยีนโครงการ ปี 56 - 
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน จังหวัด
มหาสารคาม 

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   

25/9/2556 โรงเรียนอนุบาลกันทร
วิชัย 

ร่วมเดินติดตามเจา้หน้าท่ีจาก 
สพฐ. คุณจุฑามาศ เข้าเยี่ยม
ส ารวจโรงเรยีนโครงการ ปี 56 - 
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   

26/9/2556 โรงเรียนบ้านหนอง
แสง 

ร่วมเดินติดตามเจา้หน้าท่ีจาก 
สพฐ. คุณเปรมฤด ีเข้าเยี่ยมส ารวจ
โรงเรียนโครงการ ปี 56 - 
โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัด
กาฬสินธุ ์

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   



 

รายงานการติดตามและให้ค าปรึกษาการใช้หลักสูตรโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  15 
 

วันท่ี โรงเรียน การด าเนินการ ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล หมายเหต ุ
27/9/2556 โรงเรียนหนองห้าง

อ านวยวิทย์ 
ร่วมเดินติดตามเจา้หน้าท่ีจาก 
สพฐ. คุณเปรมฤด ีเข้าเยี่ยมส ารวจ
โรงเรียนโครงการ ปี 56 - 
โรงเรียนหนองห้างอ านวยวิทย์ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   

27/9/2556 โรงเรียนศรีโกสุม
วิทยามิตรภาพที่ 209 

ร่วมเดินติดตามเจา้หน้าท่ีจาก 
สพฐ. คุณเปรมฤด ีเข้าเยี่ยม
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
จังหวัดมหาสารคาม 

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   

27/9/2556 โรงเรียนทัพมา้ดอน
หันแวงวิทยา 

ร่วมเดินติดตามเจา้หน้าท่ีจาก 
สพฐ. คุณเปรมฤด ีเข้าเยี่ยม
โรงเรียนทัพมา้ดอนหันแวงวิทยา 
จังหวัดมหาสารคาม 

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   

11/11/2556 โรงเรียนกลัยาณวัตร เข้าติดตามเอกสารข้อมลูโรงเรียน 
และรับเครื่องตดิตั้ง OS แก่นนคร
วิทยาลัย 

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   

15/11/2556 โรงเรียนแวงน้อย
ศึกษา 

ติดตามเก็บเอกสารข้อมลูกรอก
แบบสอบถาม 

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   

19/11/2556 โรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม 

เข้าติดตามเอกสารข้อมลูโรงเรียน 
และส่งเครื่องติดตั้ง OS แก่นนคร
วิทยาลัย 

    ติดตามและให้ค าปรึกษา   

 

 


