
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 
ที่   16/2559 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสำรสนเทศโรงเรียน 
........................................... 

   

    ด้วยโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ได้
ด ำเนินงำนสำรสนเทศ เพ่ือเป็นฐำนข้อมูที่ช่วยให้โรงเรียนสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ กำรศึกษำตำมสภำพ
บริบทของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำกำรศึกษำและเกิดประโยชน์อย่ำงคุ้ม่ำสูงสุด 
  อำศ ยอ ำนำจตำมมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 
2546 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และเมำตรำ 27 มำตรำ 86 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 พระรำชบัญญัติระเบียขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศ฿กษำ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โรงเรียนยำงชุม
น้อยพิทยำคม จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1  นำยเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
1.2  นำยสถิตย์   เสำเวียง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
1 .3   นำยศรไชย  เพชรสิทธิ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
1.4  นำยเฉลียว  บุษบงก์  ผช.ผอ.ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
1.5   นำยถนอม  แก้วแดง  ผช.ผอ.ฝ่ำยวชิำกำร  กรรมกำร 
1.6  นำยอุดม ประสำร  ผช.ผอ.ฝ่ำยชุมชนฯ          กรรมกำร 
1.7  นำยอุดม   ยุพิน   ผช.ผอ.ฝ่ำยบริกำรฯ  กรรมกำร 
1.8  นำงวัชรำภรณ์  อ่อนสนิท  ผช.ผอ.ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  กรรมกำร 
1.9  นำงสำวนิตยำพร  อ ำนวย  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.10 นำยผจญภัย  เครื่องจ ำปำ  ผช.ผอ.ฝ่ำยแผนงำนฯ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่   
 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภำพ 
  

 
โครงสร้ำงำนสำรสนเทศโรงเรียน 

 
 
 
 
 

 
 

1.งานสารสนเทศโรงเรียน 2.งานสารสนเทศกลุม่สาระฯ 3.งาน DMC 
ระบบข้อมลูนกัเรียนรายบคุคล 

4.งาน EMIS 
สารสนเทศเพื่อการบริหารการศกึษา 



1. คณะกรรมกำรงำนสำรสนเทศโรงเรียน 
 1.1 นำยอำคม  กองธรรม  คร/ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยสำยันต์  ดวงเนตร คร/ูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำงสำวนวินท์นิชำ  บุษบงก์ คร/ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 1.4 นำยสมพร  หมื่นแสน  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที่ 
 ปรึกษำหำรือ รวบรวมข้อมูลและจัดท ำเล่มสำรสนเทศโรงเรียนทุกปีกำรศึกษำ งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
2. คณะกรรมกำรงำนสำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 2.1 นำงสำวนิตยำพร  อ ำนวย รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำยผจญภัย  เครื่องจ ำปำ คร/ูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 2.3 นำงสำวมยุรี บุญพบ  คร/ูคศ.1  สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
 2.4 นำงสำวนันทิยำ  สีหะวงษ์ คร/ูช ำนำญกำร  สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์ 
 2.5 นำงสำวอินทร์  สีหะวงษ์ คร/ูช ำนำญกำรพิเศษ สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์ 
 2.6 นำงสำวอลิษำ นำมวงษ์ คร/ูช ำนำญกำร  สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ  
 2.7 นำงสำวจ ำนง พิบูลย์  คร ู   สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ สุขศึกษำ 
 2.8 ว่ำที่ ร.ต.สุวชิ บุษบงก์  คร/ูช ำนำญกำรพิเศษ สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ ศิลปะ 
 2.9 นำยสมพร หมื่นแสน  ครูผู้ช่วย   สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพฯ 
 2.10 นำงรุ่งนภำ สีหะวงษ์  คร/ูช ำนำญกำร  สำรสนเทศกลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
 2.11 นำงสำวนวินท์นิชำ บุษบงก์ คร/ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที่ 
 ปรึกษำหำรือ ประสำน รวบรวมขอมูลและจัดท ำเล่มสำรสนเทศของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มีทิศทำง
เดียวกันเพ่ือประโยชน์ในกำรน ำข้อมูลไปใช้บริหำรจัดกำร และงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
3. คณะกรรมกำรงำน DMC (ระบบข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล) 
 3.1 นำยสำยันต์  ดวงเนตร  คร/ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 3.2 ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.1    กรรมกำร 
 3.3 ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.4    กรรมกำร 
 3.4 นำงสำวจิรำพร พรมดี  ครผูู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที่ 
 รวบรวมข้อมูลนักเรียน ม.1 และ ม.4 เป็นรำยบุคคลให้ครบถ้วนและบันทึกในระบบข้อมูลนักเรียนรำยุคคล 
และงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. คณะกรรมกำรงำน EMIS (สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ) 
 4.1 นำยกิตติ  สุนทรกุลภัทร คร/ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำงจันทร์เพ็ญ  ทันพรม คร/ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 4.3 นำงสำวจตุพร  แก้วพวง คร/ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 4.4 นำงสำวศิริลักษณ์  สุวรรณพงษ์ ครูธุรกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที่ 
 รวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคลำกร งำนพัสดุ สิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียน และงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัดให้ถูกต้องตำมระเบียบ อย่ำให้เกิดควำมเสียหำย 

แก่ทำงรำชกำร 
 
   สั่ง ณ วันที่  15 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2559 
 
 
            
                        (นำยเยี่ยม  ธรรมบุตร) 
                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


