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คำสั่งโรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นครรำชสีมำ
ที่ 185 / 2560
เรื่อง กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนสำรสนเทศโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560
.................................................................
ตำมที่โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นครรำชสีมำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 ได้ดำเนินงำนสำรสนเทศฯเพื่อเป็นฐำนข้อมูลให้โรงเรียนกำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำตำมสภำพบริบทของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำกำรศึกษำและเกิดประโยชน์อย่ำง
คุ้มค่ำสูงสุด
ดังนั้นเพื่อให้งำนสำรสนเทศ กลุ่มบริหำรงำนบุคคลโรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย
นครรำชสีมำดำเนินกำรจัดทำสำรสนเทศโรงเรียนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ อำศัยอำนำจตำม
ควำมในมำตรำที่ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 และมำตรำที่ 27(1) แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2553 จึง
แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรดำเนินงำนสำรสนเทศโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นำยสภูษณพงศ์ เครื่องกลำง
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำยเกรียงไกร กวินอติชำติ
กรรมกำร
1.3 นำยเกียรติศักดิ์ อินทร์จำนงค์
กรรมกำร
1.4 นำงสำยฝน เจริญภูมิ
กรรมกำร
1.5 นำย ส.จิระศักดิ์ คชินทร์
กรรมกำร
1.6 นำยธงชัย รวยสูงเนิน
กรรมกำร
1.7 นำงกลอยใจ มุกดำ
กรรมกำร
1.8 นำยผดุงศักดิ์ ศรีโท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.9 นำงสมจิตร ชนะภัย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้าที่
ให้คำปรึกษำ แนะนำ ดูแลและควบคุมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. คณะกรรมการงานสารสนเทศโรงเรียน

2. คณะกรรมกำรงำน..../2
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2.1 นำงสำวน้อมจิตร เฉลยไกร
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำงสำวจุฬำลักษณ์ ธนำรักษ์
กรรมกำร
2.3 นำงสำวกมลลักษณ์ โยแก้ว
กรรมกำร
2.3 นำงสำวศจีรัตน์ นิลบรรพต
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้าที่
ปรึกษำหำรือรวบรวมข้อมูลและจัดทำเล่มสำรสนเทศโรงเรียนและงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมกำรงำนสำรสนเทศกลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3.1 นำงสดใส เตียนพลกรัง
สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร
3.2 นำงสำวพรรณพนัชกร เจนธนวิทย์ สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงบประมำณ
3.3 นำงวิภำดำ จริตธรรม
สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
3.4 นำงสำวจีระพำ ฐำนะ
สำรสนเทศกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
3.5 นำงสำวภำวิดำ พลจันทึก
สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
3.6 นำงสุกำนดำ วิทโยปกรณ์
สำรสนเทศกลุ่มสำระฯภำษำไทย
3.7 นำงสำวกมลลักษณ์ โยแก้ว
สำรสนเทศกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์
3.8 นำงสำวรักชนก กุดนอก
สำรสนเทศกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์
3.9 นำงสำวนิอร สิงห์นอก
สำรสนเทศกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำฯ
3.10 นำงสำวพนิดำ บุญทรัพย์
สำรสนเทศกลุ่มสำระฯศิลปะ
3.11 นำงวัณณำ พัดเกำะ
สำรสนเทศกลุ่มสำระฯสุขศึกษำฯ
3.12 นำงสำวจิรำวรรณ์ กันตะบุตร
สำรสนเทศกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพฯ
3.13 นำงสำวบัวคำ จำปำ
สำรสนเทศกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ
3.14 นำงสุรชำ สวนหนองปลิง
สำรสนเทศกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนำรี)
3.15 นำงสำวปำริชำติ สิงหรำ
สำรสนเทศกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(แนะแนว)
ปฎิบัติหน้าที่
1. ปรึกษำ ประสำน รวบรวมข้อมูลและจัดทำเล่มสำรสนเทศของแต่ละกลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ
ให้มีทิศทำงเดียวกันเพื่อประโยชน์ในกำรนำข้อมูลไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. คณะกรรมกำรงำน (Data Management Center) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
4.1 นำงสำวน้อมจิตร เฉลยไกร
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำงสำวจุฬำลักษณ์ ธนำรักษ์
กรรมกำร
4.3 นำงสำวศญำดำ วงศ์จันทร์
กรรมกำร
4.4 นำยขยัน บุตรนำมรักษ์
กรรมกำร
4.5 นำงมำลีรัตน์ ไวว่อง
กรรมกำร
4.6 นำงสำวเจนจิรำ ดอกกระโทก
กรรมกำร
4.6.นำงสำวเจนจิรำ.../3
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4.7 นำงสำวกมลลักษณ์ โยแก้ว
กรรมกำร
4.8 นำงสำวรักชนก กุดนอก
กรรมกำร
4.9 นำงสำวเบญจมำภรณ์ จันทร์ภิรมย์
กรรมกำร
4.10 นำงสำวศจีรัตน์ นิลบรรพต
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฎิบัติหน้ำที่
1. รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล และบันทึกในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร (http://portal.bopp-bec.info/obec60/index)
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. คณะกรรมกำรงำนรวบรวมข้ อ มู ล น้ ำหนั ก และส่ ว นสู ง ของนั ก เรี ย นเพื่ อ กรอกลงในระบบ (Data
Management Center) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
5.1 นำงวัณณำ พัดเกำะ
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำยยุทธชัย พลสมบัติ
กรรมกำร
5.3 นำงธนัญญำภรณ์ ดวงกำงใต้
กรรมกำร
5.4 นำงสุพิศ สุขประเสริฐ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.5 นำงสำวอมรวรรณ ขอสูงเนิน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้าที่
1. รวบรวมข้อมูลน้ำหนัก-ส่วนสูง ของนักเรียนภำคเรียนที่ 1 และภำคเรียนที่ 2 เป็นรำยบุคคล
และรวบรวมข้อมูลส่งให้เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศ
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
6. คณะกรรมกำรงำน (EMIS) ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
6.1 นำงสุนิภำ จันทรักษำ
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำงวิภำดำ จริตธรรม
กรรมกำร
6.3 นำยณัฐวิคม เสนทับพระ
กรรมกำร
6.4 นำยนิวัติ สีวัง
กรรมกำร
6.5 นำงสำวจุฬำลักษณ์ ธนำรักษ์
กรรมกำร
6.6 นำงสำวกมลลักษณ์ โยแก้ว
กรรมกำร
6.7 นำงสำวรักชนก กุดนอก
กรรมกำร
6.8 นำงพรรณพนัชกร เจนธนวิทย์
กรรมกำร
6.9 นำงอำภรณ์ เสิงกำปัง
กรรมกำร
6.10 นำงยุพำวรรณ พัชรมนตรี
กรรมกำร
6.11 นำงสำวรัศมี นรำพล
กรรมกำร
6.12 นำงสำวนิอร สิงห์นอก
กรรมกำร
6.12 นำงสำวนิอร../4
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6.13 นำงสำวสุมิตรำ ตรำดไธสง
6.14 นำงสำววิยะดำ เตโจ
6.15 นำงกิรติกำร คงมิยำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ปฏิบัติหน้าที่
1. รวบรวมและบันทึกข้อมูลครูและบุคลำกร งำนพัสดุ สิ่งก่อสร้ำงโรงเรียน ในระบบ EMIS
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
หมำยเหตุ โปรแกรม EMIS (Username= 201364 Password= 5DC27A) ได้แก่
- แบบติดตำมข้อมูลกำรพัฒนำครู ตำมโครงกำร “พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทั้งระบบ” ให้สำมำรถจักกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
- แบบติดตำม นักเรียนที่ได้รบั บริกำรสำรสนเทศ/ICT
- รำยงำนโครงกำร SP2
- รำยงำนควำมสำมำรถ ICT นักเรียน
- รำยงำนรับโอนเงินเรียนฟรี 15 ปี
- รำยงำนจ่ำยค่ำเครื่องแบบ – อุปกรณ์
- รำยงำนกำรคัดเลือกหนังสือเรียน - รำยงำนกำรจัดซื้อหนังสือเรียน 100%
- รำยงำนกำรจัดซื้อหนังสือเรียน 30 เปอร์เซ็นต์
- อื่นๆ
ทั้ง นี้ ให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียน ผู้ที่ได้ รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มที่และเต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล บังเกิด ผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป และมอบหมำยให้ รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณและฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ ติดตำม ควบคุม ดูแล ให้เป็นไปตำมคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2560

(นำยสภูษณพงศ์ เครื่องกลำง)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นครรำชสีมำ

