ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
ชื่องาน/โครงการ
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 23-35 ส.ค. 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนวารินชาราบ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ข้อที่ 5,6
สนองกลยุทธ์ สพม.ที่ 29
กลยุทธ์ข้อที่ 5,6
สนองกลยุทธ์ สพฐ
กลยุทธ์ข้อที่ 5,6
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ โ รงเรี ย นวาริ น ช าราบ ในฐานะที่ เ ป็ น โรงเรี ย นต้น แบบโรงเรี ย นในฝั น และเป็ น 1ใน46
โรงเรียนแกนนา ICT ของโครงการโรงเรียนในฝัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่เป็น
ตั้งศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา ที่ 29
จังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาทในการกระตุ้น ส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต่างๆ
โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) เกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
พั ฒ นาระบบบริ ห าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และโรงเรียนวารินชาราบ ในการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน ICT เพื่อการ
พัฒนายกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบ ICT ซึ่งผลจากการนาไปทดลองใช้ในโรงเรียนต่างๆ
หลายโรงเรียนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ระบบดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน
ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรขยายผลให้กับโรงเรียนนาร่อง คือโรงเรียนในฝันหรือ
โรงเรียนดีใกล้บ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นาไปใช้และดาเนินการขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นๆ
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนนาร่อง โรงเรียนในฝันหรือ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน ด้วยระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพที่สงู ขึ้น
2.3. โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถอานวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
3.เป้าหมาย
3.1. ผลผลิต (Outputs)
1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนนาร่อง โรงเรียนในฝัน
หรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน ไม่น้อยกว่า 10 สถานศึกษา

2) โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาครบทั้ง 4
กลุ่มงาน ตามโครงสร้างหลัก ของการบริหารงานในสถานศึกษา
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
1) โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยระบบ
ICT ที่มีประสิทธิภาพ
2) โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีการบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพสูง
4. ขั้นตอนการดาเนินงาน/กิจกรรม/ระยะเวลา
ที่
งาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดาเนินการ
จริง(วัน)
1

- ประชุมคณะทางาน

2

- อบรมปฏิบัติการการใช้
งานโปรแกรมระบบ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
(SMSS)

5. แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
ที่
งาน/กิจกรรม

6 ก.ค 2555

1

23-25 ส.ค. 2555

3

วิธีการ/สถานที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ
6 ก.ค
2555

1

- ประชุมคณะทางาน

ณ ศูนย์ฯ ICT
โรงเรียนวารินชาราบ

2

- อบรมปฏิบัติการการ
ใช้งานโปรแกรมระบบ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
(SMSS)

ณ ห้องโสตทัศน
ศึกษาโรงเรียนวาริน
ชาราบ

นายสุรพล
กิ่มเกลี้ยง
นายสุรพล
กิ่มเกลี้ยง และ
คณะ

ผู้รับผิดชอบ

นายสุรพล
กิ่มเกลี้ยง

23-25 ส.ค. นายสุรพล
2555
กิ่มเกลีย้ งและ
คณะ

หมายเหตุ

6.งบประมาณและทรัพยากร
ที่ กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
1

2
3

ค่าอาหาร/อาหารว่างสาหรับครูและคณะ
วิทยากรที่เข้ารับการอบรม จานวน 50 คนๆ
ละ 150 บาทต่อวัน
ค่าบารุงสถานที่/ค่าน้า ค่าไฟ
ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 400 บาท (18 ชม.)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ตัวอักษร

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัดและ
ประเมินผล

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ
รวม
22,500
22,500

1,770
7,200
7,200

24,270
(สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

เครื่องมือที่ใช้

1,770
7,200
31,470

ผู้รับผิดชอบ

1. จานวนสถานศึกษาและครูที่
เข้ารับการอบรม

- สังเกต

-การลงทะเบียน

นายสุรพล
กิ่มเกลี้ยง และคณะ

2. ความสาเร็จอบรมปฏิบัติการ
การใช้งานโปรแกรมระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (SMSS)

- สังเกต
- สัมภาษณ์

- แบบประเมินผล

นายสุรพล
กิ่มเกลี้ยง และคณะ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
โครงสร้างหลัก ครบทั้ง 4 กลุม่ งาน
2) พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนนาร่อง โรงเรียน
ในฝันหรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน ไม่น้อยกว่า 10 สถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 40 คน
3) โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยโปรแกรมระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูง

ลงชื่อ .....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง)
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอุทัย บุญสะอาด)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยกลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวารินชาราบ

โรงเรียนนาร่องใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา( SMSS)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

*****
โรงเรียน
นารีนุกูล 2
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
โนนกุงวิทยาคม
ไผ่ใหญ่ศึกษา
เอือดใหญ่พิทยา
น้ายืนวิทยา
ลือคาหาญวารินชาราบ
วารินชาราบ
วิจิตราพิทยา
ห้วยขะยุงวิทยา
สาโรงวิทยาคาร
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
สว่างวีระวงศ์

สหวิทยาเขต
2
1
3
1
4
6
5
5
5
5
5
5
5
5

**** กลุ่มโรงเรียนในฝันคละรุ่นในจังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนในฝัน โรงเรียนวารินชาราบ รวม 14
โรงเรียน
บุคลากรที่เข้ารับการอบรม
เพื่อให้การขับเคลื่อนโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS)
ดาเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้กาหนดบุคลากรที่จาเป็นต้องเข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดังกล่าว ก่อนนาโปรแกรมไปใช้งานจริง ดังนี้
1. รองผู้อานวยการฯ ที่กากับดูแล กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ 1 ท่าน
2. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานแผนงาน/การเงิน
1 ท่าน
3. ครูคอมพิวเตอร์
1 ท่าน

รวมโรงเรียนละ

3 ท่าน

