
 
 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 
ท่ี  148  /2559 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสำรสนเทศโรงเรียน 
........................................... 

   

    ด้วยโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ได้
ด ำเนินงำนสำรสนเทศ เพื่อเป็นฐำนข้อมูลท่ีช่วยให้โรงเรียนสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ กำรศึกษำตำมสภำพ
บริบทของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำกำรศึกษำและเกิดประโยชน์อย่ำงคุ้ม่ำสูงสุด 
  อำศ ยอ ำนำจตำมมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 และเมำตรำ 27 มำตรำ 86 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 พระรำชบัญญัติระเบียขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 โรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม จึงแต่งต้ังครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1  นำยบัญชำ  ติละกูล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
1 .๒   นำยพิชิต  วงศ์เพชรชัย  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
1.๓  นำยเฉลียว  บุษบงก์  ผช.ผอ.ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
1.๔  นำยถนอม  แก้วแดง  ผช.ผอ.ฝ่ำยวิชำกำร  กรรมกำร 
1.๕  นำยอุดม ประสำร  ผช.ผอ.ฝ่ำยชุมชนฯ          กรรมกำร 
1.๖  นำยอุดม   ยุพิน   ผช.ผอ.ฝ่ำยบริกำรฯ  กรรมกำร 
1.๗  นำงวัชรำภรณ์  อ่อนสนิท  ผช.ผอ.ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป  กรรมกำร 
1.๘  นำยปกิรนัน  นำมจันทรำ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.๙ นำยผจญภัย  เครื่องจ ำปำ  ผช.ผอ.ฝ่ำยแผนงำนฯ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑.๑๐ นำงสำวสุรีย์พร  บุษบงค์  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่    
 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภำพ 
  

 
โครงสร้ำงำนสำรสนเทศโรงเรียน 

 
 
 
 
 

2.งานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 3.งาน DMC 
ระบบข้อมลูนกัเรียนรายบคุคล 

4.งาน EMIS 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารการศกึษา 

1.งานสารสนเทศโรงเรียน 

5.งานการใช้ Internet ในสถานศกึษา 



 
 
 
1. คณะกรรมกำรงำนสำรสนเทศโรงเรียน 
 1.1 นำยอำคม  กองธรรม  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยสำยันต์  ดวงเนตร  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำงสำวสุรีย์พร  บุษบงก์  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 1.4 นำยสมพร  หมื่นแสน  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที่ 
 ปรึกษำหำรือ รวบรวมข้อมูลและจัดท ำเล่มสำรสนเทศโรงเรียนทุกปีกำรศึกษำ งำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
2. คณะกรรมกำรงำนสำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 2.1 นำยปกิรนัน  นำมจันทรำ รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำยผจญภัย  เครื่องจ ำปำ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 2.3 นำงสำวมยุรี บุญพบ  ครู/คศ.1  สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
 2.4 นำงสำวนันทิยำ  สีหะวงษ์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์ 
 2.5 นำงสำวอินทร์  สีหะวงษ์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์ 
 2.6 นำงสำวอลิษำ นำมวงษ์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ 
 2.7 นำงสำวจ ำนง พิบูลย์  ครู/คศ.1  สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ สุขศึกษำ 
 2.8 ว่ำท่ี ร.ต.สุวิช บุษบงก์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ ศิลปะ 
 2.9 นำยสมพร หมื่นแสน  ครู/คศ.1  สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพฯ 
 2.10 นำงรุ่งนภำ สีหะวงษ ์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
 2.11 นำงสำวสุรีย์พร บุษบงก์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที่ 
 ปรึกษำหำรือ ประสำน รวบรวมขอมูลและจัดท ำเล่มสำรสนเทศของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มีทิศทำง
เดียวกันเพื่อประโยชน์ในกำรน ำข้อมูลไปใช้บริหำรจัดกำร และงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
3. คณะกรรมกำรงำน DMC (ระบบข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล) 
 3.1 นำยสำยันต์  ดวงเนตร  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 3.2 ครูท่ีปรึกษำระดับช้ัน ม.1    กรรมกำร 
 3.3 ครูท่ีปรึกษำระดับช้ัน ม.4    กรรมกำร 
 3.4 นำงสำวจิรำพร พรมดี ครู/คศ.1  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที่ 
 รวบรวมข้อมูลนักเรียน ม.1 และ ม.4 เป็นรำยบุคคลให้ครบถ้วนและบันทึกในระบบข้อมูลนักเรียนรำยุคคล 
และงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. คณะกรรมกำรงำน EMIS (สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ) 
 4.1 นำยภวัต  สุนทรกุลภัทร ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำงจันทร์เพ็ญ  ทันพรม ครู/ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 4.3 นำงสำวจตุพร  แก้วพวง ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 4.4 นำงสำวรสริน วงค์ทวี  ครูธุรกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที่ 
 รวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคลำกร งำนพัสดุ ส่ิงก่อสร้ำงของโรงเรียน และงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
๕. คณะกรรมกำรกำรใช้ Internet ในสถำนศึกษำ 
 ๕.1 นำยอุดม  ประสำร   ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 ๕.2 นำยภวัต  สุนทรกุลภัทร  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๕.3 นำงสำวพรนภำพรรณ  สีหะวงษ ์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๕.4 นำยสมพร  หมื่นแสน   ครู/ค.ศ.1  กรรมกำร 
 ๕.๕ นำยอำคม  กองธรรม  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๕.๖ นำยประมูล  นำมวิชำ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที่ 
 รวบรวมและบันทึกข้อมูลกำรใช้งำน Internet ของครูและบุคลำกร พัฒนำและปรับปรุงให้ระบบ
อินเตอร์เน็ตใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และครอบคลุม 
 

 
ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยเคร่งครัดให้ถูกต้องตำมระเบียบ อย่ำให้เกิดควำมเสียหำย 

แก่ทำงรำชกำร 
 
   ส่ัง ณ วันท่ี  1๔ สิงหำคม  พ.ศ. 25๖๑ 
 
 
            
                        (นำยบัญชำ  ติละกูล) 
                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนยำงชุมนอ้ยพิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


