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บทนา
โรงเรี ย นเบ็ญ จะมะมหาราช ต าบลในเมื อ ง อ าเภอเมือ ง จัง หวัด อุบ ลราชธานี สั ง กัด ส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ ที่เปิ ดสอนในช่ วงชั้ นที่ 3 และ 4 คือ ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในปี การศึกษา 2551 มี
บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 253 คน และนักเรียนจานวน 5,315 คน มีโครงสร้ างการบริหารงานของโรงเรียนจาแนก
ได้ เป็ น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มงานบริ หารวิชาการ กลุ่มงานบริ หารกิจการนักเรี ยน กลุ่มงานอานวยการและบริ หาร
งบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ส่ วนของกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประกอบไปด้ วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทาหน้ าที่ในการขอจัดซื้อ การเบิกจ่ ายพัสดุ การตรวจสอบ
วัสดุ ช่ วยสนับสนุนการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน ในส่ วนของการเก็บข้ อมูลของระบบเดิมที่ใช้ อยู่น้ันใช้ ระบบของการ
เก็บข้ อมูลในลักษณะของแฟ้มเอกสารที่เป็ นกระดาษ ทาให้ ไม่ สะดวกต่ อการใช้ งาน การค้ นหาหรือการแก้ ไขข้ อมูล และ
พบว่ าในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีเ่ กิดปัญหาดังต่ อไปนี้ 1. การจัดเก็บข้ อมูลพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความซ้าซ้ อน
และไม่ เป็ นปัจจุบัน 2. ความล่ าช้ าในการตรวจสอบข้ อมูลพัสดุกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และจานวนพัสดุที่มี 3. การจัดทา
รายงานสรุปแบบต่ างๆ ทาได้ ยากและใช้ เวลานานอันเนื่องมาจากการจัดเก็บข้ อมูลด้ วยมือ ลงแฟ้มเอกสาร ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ได้ พฒ
ั นาระบบสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ : กรณีศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
ขึน้ เพือ่ แก้ปัญหาดังได้ กล่าวมาแล้วข้ างต้ น
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาระบบงานบริหารจัดการพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
2. เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้ อมูล และระบบสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ โรงเรียน ทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพสาหรับการทางานของ
เจ้ าหน้ าทีง่ านพัสดุ

ภาพที่ 1. เมนูหลักของระบบ

ภาพที่ 2.ฟอร์ มกลุ่มสาระเรียนรู้ ของระบบ

ภาพที่ 3. ฟร์ อมรายการข้ อมูลร้ านค้ าของระบบ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การจัดทาการค้ นคว้ าอิสระเรื่ องระบบสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เพื่อให้
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนเบ็ญจะมะมหาราช เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ ผู้จัดทา
การค้ นคว้ าอิสระจึงได้ กาหนดวิธีดาเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ : กรณีศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ตามขั้นตอนต่ อไปนี้ 1. ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.3 วิธีการทดสอบการทางานของระบบ

ภาพที่ 4.ฟอร์ มสั่ งซื้อพัสดุของระบบ

ภาพที่ 5.ฟอร์ มรายการพัสดุของระบบ

ภาพที่ 6.ฟร์ อมการเบิกพัสดุของระบบ

สรุปผลการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศการงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้ านคอมพิวเตอร์ เข้ ามาประยุกต์ ใช้ กับระบบงานเดิมเพื่อให้ สามารถทางานได้
รวดเร็ วมากขึน้ โดยระบบสารสนเทศงานพัสดุที่พัฒนาขึน้ มีความสามารถดังนี้ 1. สามารถจัดการข้ อมูลพัสดุได้ อย่ างป็ นระบบ สามารถ
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของแต่ ละกิจกรรม/งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่ งจะแสดงผลให้ ทราบถึงวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ
วงเงินที่ใช้ ไปและยอดเงินคงเหลือของแต่ ละกิจกรรม 2. สามารถค้ นหาข้ อมูลได้ อย่ างรวดเร็ วและเป็ นปัจจุบัน ตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมของแต่ ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ กลุ่มงานและรายงานผลการใช้ งบประมาณงบประมาณตามกิจกรรมที่รับผิดชอบ 3. สามารถ
นาไปบริ หารจัดการฐานข้ อมูลด้ านพัสดุภายในองค์ กรได้ เจ้ าหน้ าที่พัสดุของโรงเรี ยน สามารถบันทึกการใช้ จ่ายเงินของแต่ ละกิจกรรมที่
เสนอขอจัดซื้อจัดจ้ าง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและผลการประเมินของแต่ ละกิจกรรมได้ ทาให้ การดาเนินงานของงาน
พัสดุ เกิดความคล่ องตัวมากขึน้ 4. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสามารถแสดงรายงานเกีย่ วกับพัสดุในด้ านต่ างๆได้ และยังสามารถนารายงานข้ อมูลหรื อ
สถิติต่างๆ ไปใช้ ประโยชน์ ได้ ทาให้ ได้ สารสนเทศที่ช่วยการตัดสิ นใจ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการบริ หารงานพัสดุได้ ในปี
ต่ อๆไป

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. ได้ ระบบฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศงานพัสดุของกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. สามารถนาระบบคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในการบริหารและจัดการข้ อมูลด้ านพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และควบคุมดูแลเป็ นระบบมากขึน้
3. การบริหารจัดการและการจัดทารายงานของระบบงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรวดเร็ว ถูกต้ อง สามารถตรวจสอบได้
4. ผู้บริหารสามารถนาข้ อมูลจากการรายงานไปช่ วยในการสนับสนุนการตัดสิ นใจ ในการบริหารงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปี ต่ อไป

