
โครงการ      อบรมเชิงปฏบิัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการสํานักงาน 
                              เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
แผนงาน  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 3 ด้านการบริหารจัดการ  
                                      3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
                                      3.2 สพม.12 มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน  
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สพม.12 และกลุ่มอํานวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2559 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริม
ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  โดยได้พัฒนาระบบสาํนักงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC)  , ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (Smart Area)
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS ) ขึ้น 
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ และใชใ้นการบริหารจัดการสํานักงานและ
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย               

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  สนองนโยบายและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงได้จัดทํา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจดัการสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาและ
ระบบสนับสนุนการบริหารจดัการสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้
ระบบอิเลก็ทรอนิกสใ์นการรับ – ส่งหนงัสือราชการ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสงักัด  และเป็นทางเลือกในการใช้และพัฒนาระบบสนับสนุน 
การบรหิารจัดการเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และสถานศกึษาในสงักัดต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) และระบบสนบัสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (Smart Area)   ในการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (Smart Area)  ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจบางส่วนได้ 
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    2.2 เพ่ือให้บุคลากรระดับสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบ Smart Area  ใน
การรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดได้  และสามารถนํา
ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS )  ไปใช้
ในการบริหารจัดการและเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
       1) บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จํานวน 7 กลุ่มๆ ละ 2 คน  
ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) และ
ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  (Smart Area)  ในการรับ – ส่งหนังสือราชการ 
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และการใช้ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Smart Area)  ในการเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการงานตามภารกิจ 
      2) บุคลากรระดับสถานศกึษา จํานวน 30 โรงเรียนๆ ละ 1 คน ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ Smart Area  ในการรับ – ส่งหนงัสือราชการ ระหว่างสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management 
Support System : SMSS )   
 

     3.2 ด้านคุณภาพ 
      1) บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท่ีได้รับการอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ์(Smart OBEC) และระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  (Smart Area)  ในการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้  และสามารถใช้ระบบฯในส่วนของงาน
ต่างๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจได้       
      3) บุคลากรระดับสถานศกึษา ท่ีเข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปใช้และ
ขยายผลเกี่ยวกับการใช้ระบบ Smart Area  ในการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสาํนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดได้ และสามารถนําระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School 
Management Support System : SMSS )  ไปใช้ในการบริหารจัดการและเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับต่อไป 
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4. การดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทาํงาน เพ่ือพิจารณากําหนดขอบเขต หัวข้อการ

อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลฯ 
เมษายน 2559 ฉวีวรรณ เรืองเกิด

กลุ่มอํานวยการ
และ ศูนย์ ICT 

2 จัดทําโครงการฯ เพ่ือเสนอขออนุมัติ เมษายน 2559 จิตติมา เพชรมูณีย์ 
และคณะ 

3 เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขยายผลฯ 

พฤษภาคม 
2559 

จิตติมา เพชรมูณีย์ 
และคณะ 

4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขยายผลฯ  

พฤษภาคม 
2559 

กลุ่มอํานวยการ
และ ศูนย์ ICT 

5  ประสานงาน จัดเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลฯ พฤษภาคม2559 คณะกรรมการ 
6 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลฯ ให้บุคลากร ใน

สพม.12 
6.1 ระบบสํานกังานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC)   
6.2 ระบบสนบัสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (AMSS++) หรือ Smart Area 

มิถุนายน  2559 คณะกรรมการ 

7 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลฯ ให้ตัวแทน
สถานศึกษาในสังกัด 
7.1 การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบสนบัสนุนการบริหาร
จัดการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (AMSS++) หรือ Smart 
Area ระหว่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด 
7.2 ระบบสนบัสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School 
Management Support System : SMSS ) 

มิถุนายน  2559 คณะกรรมการ 

8 - สรุปรายงานผลการจัดอบรม 
- ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

มิถุนายน – 
กันยายน 2559 

คณะกรรมการ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (  งบ สพฐ.   งบ สพม.12    ) 
              ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
               -  จาก สพฐ.   จํานวน   19,800.- บาท 
 
 
 

 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

 

รวม ตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ  รวม
กิจกรรมที ่1 : ประชุมคณะทํางาน /
คณะกรรมการ  จํานวน 2 คร้ัง 

    

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
       (10 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 

 
0

 
0 

 
0

กิจกรรมที ่2 : จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ให้ตัวแทน ร.ร.ใน
สังกัด 30 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  
จํานวน 1.5 วัน  

   

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
       (40 คน x 30 บาท x3 ม้ือ) 
     - ค่าอาหารกลางวัน 
       (40 คน x 90 บาท x 1 ม้ือ) 
     - ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
 
 

8,400

3,600

 3,600
8,000

 
3,600 

 
 3,600 
8,000 
8,400 

 
3,600

3,600
8,000
8,400

กิจกรรมที ่3 : จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ให้บุคลากร ใน สพม.
12  จํานวน 30 คน จํานวน 0.5วัน 

   

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
       (30 คน x 30 บาท x 1 ม้ือ) 

 
900

 
900 

 
900

 
กิจกรรมที ่4 : สรปุผลการจดัอบรม  
ติดตาม ประเมินผล รายงานผล  

      

   - ประชุมคณะกรรมการประเมินผล 
จัดทํารายงานผล จํานวน 1 วัน 

         ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
       (10 คน x 30 บาท x 1 ม้ือ) 
    ค่าอาหารกลางวัน 
       (40 คน x 90 บาท x 1 ม้ือ) 

 0 
 

0  0 
 

 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 
 

8,400.-
 

16,100.- 
 

- 
 

24,500.-   

24,500.- 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
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6. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้
1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจ สามารถรับ – ส่งหนังสือผ่านระบบ
ดังกล่าวได ้

สอบถาม /สังเกต /ประเมิน
สภาพจริง 

แบบสอบถามออนไลน์ 
/ การสังเกต 

2 ร้อยละ 70 ของโรงเรียนท่ีเข้ารบัการอบรม
สามารถนําไปประยุกตใ์ช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้ 

สอบถาม/สังเกต แบบสอบถามออนไลน์ 
/การสังเกต 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และโรงเรียนในสังกัด มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    7.2 บุคลากรในสงักัด สามารถนําระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ไปใช้ในการบริหารจัดการงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า  
    7.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และโรงเรียนในสังกัด มีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดระบบ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ต่อไป 
 
 

                                    ……………………………     ผู้เสนอโครงการ 
 
 
      
 
 

         
           ……………………………      ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายพรศักด์ิ  จินา) 
       ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
      
 
 
 
 
 
 

          ……………………………       ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 
        ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 


