โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
Best Practice ดานการบริหารทั่วไป
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา
ผูเสนอผลงาน นายสุรัตน เจียตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ที่อยู
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 97 ถนนประตูชัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Best Practice ดานการบริหารทั่วไป
จากเจตนารมณในการปฏิรูปการศึกษา ที่เนนใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ
ที่ ดี ต ามที่ ป รากฏในกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ใ ห ป ลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ การบริ ห ารงานบุ คคล และการบริห ารทั่ ว ไป ไปยั งสํ า นักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง การประกาศใชพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกลาว ยอมสงผลโดยตรงตอการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะในสวนของสถานศึกษาตาง ๆ
โรงเรี ย นพะเยาพิ ท ยาคม ในฐานะที่ เ ป น สถานศึ ก ษาประเภทที่ ห นึ่ ง ที่ ถู ก กํ า หนดให เ ป น
กลุมเปาหมายนํารองไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
การกระจายอํานาจ จึงกําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรตั้งแตผูบริหาร รองผูบริหาร และครูแกนนําโดย
การเขารวมการอบรมหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการ
ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สภาพโดยทั่วไป
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมตั้งอยูในพื้นที่ 53 ไร มีอาคารเรียนจํานวน 5 หลัง อาคารประกอบ
ไดแก หอประชุม อาคารศูนยกีฬา อาคารอเนกประสงค โรงฝกงาน โรงอาหาร ศาลาประชาสัมพันธ
ศาลาพักผอนของนักเรียน รวมไปถึงศาลาจริยธรรม ที่ใชเปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และเปน
หองเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม ที่สําคัญยิ่งคือ เปนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียน
นามวา “พระพุทธโลกวิทู”

ปจจุบันนี้ ไดเปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มี
จํานวนนักเรียน 3,411 คน ครู 122 คน พนักงานราชการ 8 คน ครูอัตราจาง 10 คน ครูชาวตางประเทศ
5 คน เจาหนาที่ 12 คน นักการภารโรงและลูกจางชั่วคราว 38 คน
โครงสรางการบริหารของโรงเรียนประกอบดวย กลุมนโยบายและแผน กลุมบริหารวิชาการ
กลุมอํานวยการ กลุมสงเสริมกิจการนักเรียน และกลุมสงเสริมกิจการโรงเรียน โดยมีหนวยงานและ
องคกรตางๆ ชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูปกครองและครู ฯ
สมาคมนักเรียนเกา ฯ มูลนิธิ องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ ตลอดจน
ผูปกครองและผูมีสวนไดเสียตาง ๆ
โรงเรียนไดดําเนินงานตามภารกิจและบทบาทหนาที่ภายใตวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ ภายในป
2551 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เปนสถานศึกษาที่มุงเนนใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มี
ระเบี ยบวิ นัย รั กษสิ่ งแวดลอ ม และอยู ร วมกั บชุม ชนอย า งมี ค วามสุ ข รวมทั้ง ไดยึด เอาคติพจนข อง
โรงเรียนคือ คารโว วินเย เอตมฺมํคลมุตมํ หมายถึง การเคารพในระเบียบวินัย เปนมงคลอันสูงสุด มา
เปนแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย คุณธรรมนําความรูของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ นั้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ที่ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R & D) โดยมีการปรับปรุงพัฒนา การ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องดวย วงจรพัฒนาแบบ P D C A ภายใตกลยุทธตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การยกระดับ
คุณภาพนักเรียนสูสากล และการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําใหเกิดกิจกรรมที่
หลากหลาย ซึ่งกอใหเกิดผลในทางที่ดีเชื่อมโยงไปถึงคุณภาพของนักเรียน
อยางไรก็ตาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคมยังมีความขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะ ครูผูสอนซึ่งมี
อัตราความขาดตามเกณฑของ ก.ค.ศ. ถึง 62 คน สภาพอาคารเรียนและหองเรียนที่ยังมีไมครบสําหรับ
หองประจําของนักเรียนประกอบกับความจําเปนในการใชหองปฏิบัติการตาง ๆ มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ตองจัดเตรียมหองและสถานที่รองรับโครงการพิเศษ เชน โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษของ
นักเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ดนตรี กีฬาและศิลปะ ทําใหโรงเรียนตองแสวงหา
ทรัพยากร และความรวมมือจากภาคีเครือขายและชุมชน ที่สําคัญอยางยิ่งคือโรงเรียนไดนําเอาระบบ
เทคโนโลยีมาเพื่อแกปญหาความขาดแคลนเหลานั้น
ภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงรัดในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับการกระจายอํานาจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจึงไดพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา โดย
มอบใหศูนยคอมพิวเตอรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ
บริหารจัดการดา นตาง ๆ ไดแก โปรแกรมระบบงานสารบรรณอั ตโนมั ติ โปรแกรมระบบติดตาม
นักเรียน โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ โปรแกรมระบบงานหองสมุด และโปรแกรมระบบงาน

พัสดุครุภัณฑ การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาดังกลาวเปนการคิดคนเขียนดวยภาษา PHP
เปนโปรแกรมระบบ Web Application ที่เชื่อมโยงผานเครือขาย Lan ในระบบ Intranet และ Internet ซึ่ง
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ มีความคลองตัว รวดเร็ว เกิดความผิดพลาดนอย และ
ประหยัดเวลา

วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานวิชาการ งบประมาณ และบริหารงานบุคคล
และบริหารทั่วไป
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กระบวนการพัฒนา
1. ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใชกระบวนการแบบมี
สวนรวม
2. กําหนดแนวทางในการแกปญหาโดนการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา
ประกอบดวย
2.1. โปรแกรมระบบสารบรรณอัตโนมัติ (E-Office)
2.2. โปรแกรมระบบติดตามนักเรียน (E-Student)
2.3. โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ (E-Budget)
2.4. โปรแกรมระบบงานหองสมุด (E-Library)
2.5. โปรแกรมระบบงานพัสดุครุภัณฑ (E-Durable)
3. จัดประชุมบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรเพื่อมอบหมายภาระงานและพัฒนาโปรแกรม
4. บุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรศึกษาระบบงานและโครงสรางของงานในแตละดาน
5. ศูนยคอมพิวเตอรดาํ เนินการวิเคราะหขอมูลและออกแบบระบบงาน
6. ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมทั้ง 5 โปรแกรม
7. ตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมทั้ง 5 ระบบ
8. ทดสอบการใชงานโปรแกรมทั้ง 5 ระบบ
9. ปรับปรุงและแกไขโปรแกรมทั้ง 5 ระบบ
10. จัดทําคูมือและแนวปฏิบัติ

11. จัดอบรมบุคลากร ไดแก ฝายบริหาร เจาหนาที่ และครูทเี่ กี่ยวของ
12. ประเมินผลการใชงานของโปรแกรมระบบตาง ๆ
13. ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา
E-Office ระบบงานสารบรรณอัตโนมัติ
 หนังสือเขา
 หนังสือออก
 คําสั่งภายใน
E-Student ระบบติดตามนักเรียน
 ประวัตินักเรียน
 การขาดเรียนของนักเรียน
 SDQ (แบบประเมินสุขภาพจิต)
 EQ (ความฉลาดทางอารมณ)
 ความดี,ความผิด
E-Budget ระบบติดตามงบประมาณ
 งบประมาณตามโครงการ
 รายงานงบประมาณ
 ระบบการจัดเก็บขอมูลการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
 บันทึกการอบรม,การศึกษาดูงาน
 รายงานผลการฝกอบรม
 ตรวจสอบงบประมาณ
E-Library ระบบงานหองสมุด
 ระบบยืม-คืน
 สืบคนหนังสือ
 สถิติการใชหองสมุด
E-Durable โปรแกรมระบบงานครุภัณฑ
 กรอกขอมูลทะเบียนครุภัณฑ
 รายงานขอมูลครุภัณฑ
 สรุปขอมูลครุภัณฑ

ผลที่ไดรับ
1. มีโปรแกรมระบบงานบริหารสําหรับในสถานศึกษา
2. มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน
3. สามารถนําสารสนเทศที่ไดจากการใชโปรแกรมไปใชในการวางแผนและจัดทําโครงการ
ตาง ๆ
4. มีการกํากับดูแลระบบงานดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
5. ประหยัดทรัพยากร ลดขั้นตอน และเวลาในการปฏิบัติงาน
6. ครูสามารถใช ICT ทั้งดานบริหารและการสอน

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1.
2.
3.
4.
5.

ผูบริหารใหการสนับสนุน
คณะกรรมการสถานศึกษาใหการสนับสนุน
ชุมชน องคกรภาครัฐ และองคกรเอกชนมีสวนรวม
บุคลากรเห็นความสําคัญและใหความรวมมือ
มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. โรงเรียนมีระบบเครือขายที่ดีและมีประสิทธิภาพ
2. โปรแกรมระบบงานงบประมาณของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัล
เหรียญทองจากที่ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลง สําหรับรอง
ผูบริหารการศึกษาและรองผูบริหารสถานศึกษาระหวางวันที่ 17 – 18 กันยายน 2550 ณ ศูนย
ฝกอบรม จังหวัดเชียงใหม
3. ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ใหเปนตัวแทนเขารวม
นําเสนอผลงานในงานนวัตกรรมการศึกษา ในหัวขอ “การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานภายใตกระบวนการเปลี่ยนแปลง” ระหวางวันที่ 9-11 กันยายน 2550 ณ โรงแรมลิ๊ตเติลดั๊ก
จังหวัดเชียงราย
4. ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

