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นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กิจกรรมเทคโนโลยี)
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กิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

การบริการเทคโนโลยี (ICT) ระดับปฐมวัย
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1, 2
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1-4
1, 2, 3
นายวสันต์ แปงจิตต์ และคณะครูสายชั้นอนุบาล
กิจกรรมต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท และมีความจาเป็นอย่างมากในหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษานั้น มีการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นภายใน
สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์เป็น
เทคโนโลยีที่กาลังได้รับความนิยม ถูกนามาใช้เพื่อเป็นช่องทางในนาการเสนอข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนใช้เป็น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ ทาให้ มีการแบ่งปันและกระจายองค์ความรู้ได้อย่าง
รวดเร็ ว ส าหรั บ ในด้ า นการศึ ก ษาและการเรี ย นการสอนนั้ น ปั จ จุ บั น การเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆทางระบบ
อินเตอร์เน็ต มีข้อมูลหลากหลาย และสามารถนามาประยุกต์ให้แก่เด็กนักเรียน ทาให้เกิดประโยชน์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของตนเองให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ทางสายชั้นอนุบาล จึงได้จัดกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี (ICT) ขึ้น เพื่อปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ของสายชั้นอนุบาลเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และให้เด็กมีประสบการณ์ความหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไร้สายภายในอาคารสายชั้นอนุบาล
2.2 เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
1. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. เด็กระดับอนุบาล นักเรียนชาย จานวน 207 คน และนักเรียนหญิง จานวน 171 คนรวม 378 คน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. ครูใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้สาหรับเด็กทุกห้อง
2. เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 – 2 มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น
เชิงคุณภาพ
3.ครูใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนสาหรับนักเรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ประสบการณ์ให้แก่
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นักเรียนได้มีประสิทธิผล
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

กิจกรรม / รายการ

ค่า
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ
สอย
แทน

รวม
เงิน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ

1 ขั้นวางแผน(P-PLAN)
นายวสันต์
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการ ขออนุมัติ
กันยายน
แปงจิตต์ และ
โครงการประชุมและวางแผนการจัด
2559
คณะครูสาย
กิจกรรม
ชั้นอนุบาล
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
นายวสันต์
ดาเนินการตามแผนงาน
ตุลาคม 2559
แปงจิตต์ และ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนิน
15,120 15,120
กันยายน
คณะครูสาย
กิจกรรม
2560
ชั้นอนุบาล
- ปรับปรุงติดตั้งระบบไร้สายภายใน
อาคารอนุบาล
3 ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ/ ประเมินผล
การดาเนินงาน(C-Check)
นายวสันต์
ตุลาคม 2559
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
แปงจิตต์ และ
กันยายน
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
คณะครูสาย
2560
ปฏิบัติกิจกรรมโดยการตรวจสอบและ
ชั้นอนุบาล
ประเมินผลการดาเนินงานทุกขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินการ (A-ACT)
นายวสันต์
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
แปงจิตต์
กันยายน
ตรวจสอบและประเมินผลการ
และคณะครู
2560
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
สายชั้น
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม ตาม
อนุบาล
โครงการ รายงานผล
รวม
15,120 15,120
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 15,120 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
งบประมาณที่ได้รับ
ที่

กิจกรรม / รายการ

ค่า
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ
สอย
แทน

Access Point UBIQUITI UniFi (UAP)
Wireless N300 พร้อมติดตั้งชุดละ 5,500
กล้องวงจรปิด ip camera พร้อมติดตั้งชุดละ
2
2,900
3 Switching Hub 16 Port
รวม
1

6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

11,000

รวม

หมายเหตุ

เงิน
11,000
2,900

15,120

1,220
15,120

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1. ครูใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้สาหรับ
เด็กทุกห้อง
2. เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 – 2
มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น
เชิงคุณภาพ

การสังเกต

แบบสังเกต

1. ครูใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนสาหรับ
นักเรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนได้มีประสิทธิผล

สอบถาม

แบบประเมิน

เชิงปริมาณ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. ระบบไร้สายภายในอาคารอนุบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
7.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายวสันต์ แปงจิตต์)
ครูชานาญการ
หัวหน้างาน ICT

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อกิจกรรม
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-6
การประกันคุณภาพภายใน 1 - 6
2, 3
กิจกรรมต่อเนื่อง
นายวสันต์ แปงจิตต์ และคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
1 ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจาเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดีเป็น
ปั จ จุ บั น เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการตั ด สิ น ใจที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจานวนมาก และระบบการทางานส่วนใหญ่เชื่อม ต่อ
ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ระบบเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ได้เจริญ ก้ าวหน้ า และมี บทบาทในการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการ
ทางานของสานักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสานักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ใช้ แ รงงานมาใช้ อุ ป กรณ์ ท างเทคโนโลยี ม ากขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยในการท างานด้ านการประมวลผลข้ อ มู ล (Data
processing)
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ(Management Information System: MIS) องค์ ก รนั้ น
สามารถให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรทั้ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัด การองค์อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ อีก ทั้งเป็น เครื่อ งมือในการเพิ่ มพู น ทั กษะ ความสามารถของบุ คลากรให้
สามารถตอบสนอง เป้าหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการฐานข้อมูล
และการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะทาให้การตรวจสอบข้อมูล การเรียกขอและการรายงานข้อมูลสารสนเทศ
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่จัดเก็บเน้นความสมบูรณ์ถูกต้อง ทั้งนี้บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เพื่อความถูกต้องและเข้าใจตรงกันในการนาเสนอข้อมูลต่างๆ
วัตถุประสงค์
พัฒนางานสารสนเทศ โรงเรียนบ้านปงสนุก สู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาได้มาตรฐาน
การประกันคุณภาพทางการศึกษา
งานสารสนเทศ โรงเรียนบ้านปงสนุก พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา
เป้าหมาย
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ต่อ ภาคเรียน (อย่างน้อย 30 เล่มต่อภาคเรียน)
2. มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามนโยบายของสพฐ. อย่างน้อย 1 โปรแกรม
โดยกรอกข้อมูลลงโปรแกรมร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ
3. กรอกข้อมูลลงโปรแกรม DATA ON WEB บนเว็บไซต์ของสพฐ. – ข้อมูล ณ
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วันที่ 16 พฤษภาคม, ข้อมูล 10 มิถุนายน, ข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือน และข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน
รวมอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปี
4. มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบนโฮมเพจของโรงเรียนอย่างน้อย 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
5. มีการใช้งานระบบเครือข่ายอินทราเน็ตเพื่อการเรียนการสอนเป็นประจา
6. มีการใช้งาน ระบบ DLITเป็นประจา
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1.เอกสารสารสนเทศ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถนาไปใช้ใน การบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง สามารถรายงานข้อมูลส่งต้นสังกัด
ได้ทันกาหนดเวลา
3. โฮมเพจงานสารสนเทศโรงเรียนบ้านปงสนุก มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านปงสนุกได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง
4. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอน online ครบทุกระดับชั้น ทุกวิชา
5. ครูและนักเรียนมีการใช้ระบบ DLIT ในการเรียนการสอน
4.กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่ กิจกรรม / ดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ตอบ สอย
เงิน
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ เพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมเสนอ
ขออนุมัติโครงการ

2

ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
1.ปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ปรับปรุงห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์
ทั้ง 2 ห้อง
3.ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย
อินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตของ
โรงเรียน

ระยะเวลา

ตุลาคม
2558

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
นายวสันต์
แปงจิตต์
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6
พฤศจิกายน นายวสันต์
2558
แปงจิตต์
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6
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ที่ กิจกรรม / ดาเนินการ

3

4

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
ตอบ สอย
เงิน
แทน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

4.จัดสร้างระบบกล้องวงจรปิด IP
camera
5.พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน
online

มกราคม
2559

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การจัด
กิจกรรม ประเมินผลการดาเนินงาน
แต่ละขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

กันยายน
2559

นายวสันต์
แปงจิตต์
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6
นายวสันต์
แปงจิตต์
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6
นายวสันต์
แปงจิตต์
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ป.1 – 6

กันยายน
2559

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 39,270 บาท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 1,309 คน
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้

ที่

รายการ

1
2

Wifi พร้อมติดตั้ง
ชุดระบบกล้องวงจรปิด IP camera พร้อมติดตั้ง
2,900
ค่าติดตั้งเดินสาย UTP , ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
ไฟฟ้ารวมและ Setup ระบบ
Action Camera 'Coolpow' SJ4000
รวม

3
4

รายละเอียด
จานวน ราคา
ต่อ
หน่วย
4
5,500
3
2,900
1

หมายเหตุ
รวม
22,000
8,700

8,570

6,570

2,000

2,000
39,270
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
พัฒนางานสารสนเทศโรงเรียนบ้านปงสนุก
สู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ได้
มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcomes)
งานสารสนเทศโรงเรียนบ้านปงสนุกพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

การสารวจ / การ
แบบประเมินโครงการฯ
สอบถาม /
เอกสารสรุปงาน
การสังเกต / บันทึกสถิติ
การสารวจ / การ
แบบประเมินโครงการฯ
สอบถาม /
เอกสารสรุปงาน
การสังเกต / บันทึกสถิติ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวสันต์ แปงจิตต์)
ครูชานาญการ
หัวหน้างานระบบ ICT

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุม่ งานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ภาคผนวก
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านปงสนุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

พ.ต.ท.สมบูรณ์
นายประวิทย์
นายสมชาย
นางจุรีลักษณ์
นางสุพัตรา
นางมารวย
นายมงคล
นายเอกชัย
นายวิบูลย์
ด.ต.บุญธรรม
นายประภัสร์
นายมนัส
นายอมรพันธุ์
นายบุญเชียร
นายสมพร

บูรณพิร
ช้างเนียม
เลิศปัญญานุช
ขันอาษา
ปัญญาสอน
ธรรมวงศ์
ไชยคา
มาน้อย
สุวรรณศรี
บุตรธุระ
ปัทมเทศ
อินตานนท์
วิเศษพานิช
ทิพย์ศรี
นาคพิทักษ์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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รายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนบ้านปงสนุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1

1. นายสมพร
นาคพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
2. นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
3. นางปารณีย์ บุญประคอง รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
4. นายอนันต์
จาเริญวรทศ ผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป
5. นางจันทร์ฉาย ฉวีวัฒน์
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารบุคคล
6. นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการ
7. นางพรชนก
ชุ่มตา
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ
8. นางศากุนต์
รุ่งเรือง
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
9. นางสุปราณี ต่างใจ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
10. นางกาญจนา ทาทาน
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
11. นางสาวอัมพรศรี รัตนโสภณ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
12. นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
13. นางชิวารัตน์ สออนรัมย์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
14. นางสุนีย์
สัตยรักษ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
15. นางศิริพร
ธรรมสิทธิ์
หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16. นางจรัสศรี
สิงหจารุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17. นางบุญเชียร ทิพย์ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18. นางชุลีพร
กอบกา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
19. นายอนันต์
จาเริญวรทศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
20. นางอัญชลี
โตเดช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
21. นางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
22. นางสาววชิรภาว แสงบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23. นางสาววชิรภาว แสงบุญเรือง หัวหน้ากลุ่ม Mini English Program
24. นายวสันต์
แปงจิตต์
หัวหน้างานระบบ ICT
25. คณะข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก
26. นางศคิวิมล ศรีดาโคตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
27. นางนงนุช
ลังกาเปี้ย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

