โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Best Practice ดานบริหารทั่วไป
ชื่อเรื่อง
โปรแกรมระบบงานสารบรรณอัตโนมัติ (E-Office)
ผูเสนอผลงาน นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผูอํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ที่อยู
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 97 ถนนประตูชัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Best Practice ดานการบริหารทั่วไป
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เปนสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ที่ถูกกําหนดใหเปนกลุมเปาหมายนํารองในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ตระหนักเล็งเห็นคุณคาความสําคัญในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
ประกอบดวยกลยุทธการพัฒนาที่สําคัญ 3 กลยุทธคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจ การยกระดับคุณภาพการเรียนสูสูสากล และการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งมีความ
สอดคลองและครอบคลุมการกระจายอํานาจ 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล และ ดานการบริหารทั่วไป
สภาพโดยทั่วไป
โรงเรียนพิทยาคมเปนโรงเรียนประจําจังหวัดที่มีขนาดใหญ ไดรับความรวมมือจากชุมชนและองคกรตางๆ
เชน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และปราชญ
ทองถิ่นเปนตน โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุง สภาพแวดลอมและจัดบรรยากาศใหนาอยู มีความรมรื่นสวยงาม
สงผลใหครูสามารถใชแหลงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้โรงเรียนพะเยาพิทยาคมยังมีบุคลากรที่มี
ความสามารถในหลาย ๆ ดาน ทั้งดานวิชาการ ดานดนตรี กีฬา และยังมีทีมบุคลากรดานคอมพิวเตอรที่มี
ความสามารถ จึงมีการพัฒนาโดยการนําระบบ ICT เขามาใชในการบริหารจัดการอยางครบวงจร
โรงเรียนไดมีการสงเสริมและพัฒนาดานเทคโนโลยี มีการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร โดยดําเนินการตอเชื่อมระบบดวยสาย Fiber Optic ไปยังอาคารทุกอาคาร ทําการเชื่อมตอระบบ
อินเตอรเน็ต ไปยังหองเรียนคอมพิวเตอรทุกหอง หองศูนยการเรียน หองพักครูทุกหอง หองสมุดออนไลน
หองมัลติมิเดีย และหองสํานักงานทุกหองโดยมีคอมพิวเตอรที่ใชในระบบอินเตอรเน็ตประมาณ 500 เครื่อง สงผล
ใหครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ สามารถสืบคนขอมูลทั้งการเรียนการสอนและอื่นๆทําใหเกิดการ

แลกเปลี่ยน การเรียนรูระหวางนักเรียนดวยกันเอง นักเรียนกับครู ครูกับครู ผูปกครองกับครู สงผลใหเกิดการ
บริหารงานที่มปี ระสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
โรงเรียนไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารทั่วไป โดยศูนยคอมพิวเตอรโรงเรียนพะเยา
พิทยาคมเปนผู พัฒนาโปรแกรมระบบงาน ใชในการบริหารทั่วไป เชน โปรแกรมระบบงานสารบรรณอัตโนมัติ
(E-Office) โปรแกรมระบบงานดูแลชวยเหลือนักเรียน โปรแกรมระบบงานติดตามการใชงบประมาณ โปรแกรม
ระบบงานหองสมุดออนไลนและโปรแกรมระบบงานครุภณ
ั ฑออนไลน
เมื่อมีการนําเอา ICT มาใชในการบริหารจัดการทางโรงเรียนมีการจัดตั้งคลินิกคอมพิวเตอร เพื่อดูแลระบบ
คอมพิวเตอร การปรับซอม และ Upgrade ครุภัณฑคอมพิวเตอรในสถานศึกษา ตลอดจนใหบริการคําปรึกษา
เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณคอมพิวเตอร
รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุปผล หาขอดีขอบกพรอง ปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

โปรแกรมระบบงานสารบรรณอัตโนมัติ (E – Office)
กระบวนการ
1. ศึกษาสภาพปญหาการทํางานระบบสารบรรณในโรงเรียน
- หนังสือราชการหาย
- การรับทราบขาวสารราชการ คําสั่งตางๆลาชา
- การคนหาเอกสารราชการ หนังสือราชการ คําสั่งตางๆ ลาชาไมทันตอเหตุการณ
- การใชวัสดุสิ้นเปลืองมาก
2. จัดประชุมวิเคราะหปญหา วิเคราะหระบบ ศึกษาความเปนไปได วางแผนจัดระบบและออกแบบ
ปรึกษาผูเกี่ยวของ
- เจาหนาที่ผูใชระบบ
- ผูบริหาร
- ผูพัฒนาโปรแกรม
3. พัฒนาจัดทําโปรแกรมระบบ ( E – Office )
4. ทดสอบการใชโปรแกรมระบบ ( E – Office )
5. ปรับปรุงและแกไขโปรแกรมระบบ ( E – Office )
6. จัดทําแนวปฏิบัติและคูมือการใชโปรแกรมระบบ ( E – Office )
7. พัฒนาบุคลากรจัดอบรมผูที่เกี่ยวของโดยผูพัฒนาระบบใหกับบุคลากรดังนี้
- เจาหนาที่ผูใชโปรแกรม
- ผูบริหาร
- คณะครูทุกคน

8. ประเมินผลการใชงาน
9. พัฒนาโปรแกรมอยางตอเนื่อง

กระบวนการทํางานของโปรแกรม
การทํางานของโปรแกรมระบบ ( E – Office ) สามารถสรุปไดดังนี้
1. เจาหนาที่ ครู ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ เปดโปรแกรม Internet Explorer
2. เขาเว็บไซตของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม (http://www.ppk.ac.th )
3. เลือกเมนู ระบบงาน ( E – Office )
4. ปอน User name และ Password แลวคลิกปุม Login
5. เลือกป พ.ศ. ที่ตองการใชระบบ ( E – Office )
6. ระบบ ( E – Office ) จะแสดงเมนู ใหเลือกคือ
- หนังสือเขา
- หนังสือออก
- คําสั่งภายใน
7. เมนูหนังสือเขา , หนังสือออก , คําสั่ง ภายใน จะแสดงรายละเอียดของแตละเมนูดังนี้
- เลขทะเบียนรับ , ออก , เลขที่คําสั่ง
- เรื่อง จากหนวยงาน เอกสารรายละเอียด หนังสือราชการ และ คําสั่งภายใน
- การรับทราบคําสั่ง และ หนังสือราชการ ของผูที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด
1. การบริหารมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพึงพอใจ
2. มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผลที่ไดรับ
1. มีโปรแกรม ระบบ ( E – Office )ใชงาน
2. การบริหารงานสารบรรณมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว เปนระบบมีระเบียบมากขึ้น
3. ประหยัดงบประมาณ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี
2. ความตั้งใจของผูบริหารและบุคลากร
3. ความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ


