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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก

-
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รูปภาพประกอบการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับขั้นพื้นฐาน
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คาสั่งโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ที่ 71 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ปีการศึกษา 2559 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
..................................................................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2522 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กาหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่องานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนส่องดาววิทยาคม จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคาสั่งนี้เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทาการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
ประกอบด้วย
1. นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพันทวี ไชยเชษฐ์
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
กรรมการ
3. นายลัทธิ ไชยวารี
ปลัดอาเภอส่องดาว
กรรมการ
4. นางยุพิน ขันธวิชัย
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาแนะนา ปรึกษา อานวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดาเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
2. นางยุพิน ขันธวิชัย
ครู คศ.3
3. นายปริวรรต ฟองอ่อน
ครู คศ.3
4. นางภรณ์ภัสสรณ์ ฟองอ่อน ครู คศ.3
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ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. นายวิมาน บรรณการกิจ
ครู
6. นางวีณารัตน์ กองโพธิ์
ครู
7. นางสาวพลอยลดา ทองคา ครู
8. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์ ครู
9. นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร ครู
10. นายธนะชัย มูลตรีแก้ว
ครู
11. นายวิเชียน มาตราช ครู คศ.1

คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. วางแผนกาหนดแนวทางและวิธีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
2. กากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาภายในโรงเรียนและทาหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4. ให้โรงเรียนจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการ คือ
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. กากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการระกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา
คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย
1. นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ขันธวิชัย
ครู คศ.1
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิสณี สีนนตรี
ครู คศ.1
กรรมการ
4. นางอรวรรณ วานะวงศ์
ครู คศ.1
กรรมการ
5. นางนิชาภา อึ้งสกุล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
6. นายวิเชียน มาตราช
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวรัตติกาล ผ่านสุวรรณ ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกรรมการละเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR )
ปีการศึกษา 2559 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมินให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จานวน 1
เล่ม ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

( นายมงคล อุปพงษ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
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ประกาศโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม
2559 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนส่องดาววิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายมงคล อุปพงษ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
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ประกาศโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
เรื่อง กาหนดเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2559 – 2562
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา กาหนดให้สถานศึกษาที่เปิดสอนระกับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดนาไป
ปฏิบัติดังประกาศ คือ
1. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และ
ทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ดาเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดย
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิด
ว่ามาตรฐานที่กาหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถ
สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการ
ประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทาเอกสารที่ใช้ในการประเมิน
2. มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รั ตนสุวรรณ) ได้มีการ
ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีจานวน 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
และ 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
3. ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึก ษา
หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
4. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับลงวันที่
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตั้งแต่การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดทารายงา น
การประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยดาเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ได้ดาเนิ น การตามกรอบมาตรฐานการศึ ก ษาขั้น พื้นฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับแผนพัฒ นาคุณภาพการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อมุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ
4 มาตรฐานที่กระทรวงฯ ได้ประกาศใช้
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เพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2553) โรงเรียนจึงกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อความ และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
ม.ต้น ร้อยละ 90
ม.ปลายร้อยละ 95
2) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ม.ต้น ร้อยละ 90
ม.ปลายร้อยละ 95
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการนสื่อสาร
ม.ต้น ร้อยละ 90
ม.ปลายร้อยละ 95
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ม.ต้น ร้อยละ 90
ม.ปลายร้อยละ 95
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ
5.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี
5.2) ผลการสอบระดับชาติ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 ต่อปี
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
ม.ต้น ร้อยละ 95
ม.ปลายร้อยละ 95
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
ม.ต้น ร้อยละ 90
ม.ปลายร้อยละ 95
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ม.ต้น ร้อยละ 95
ม.ปลายร้อยละ 98
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ม.ต้น ร้อยละ 90
ม.ปลายร้อยละ 95
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตของสังคม
ม.ต้น ร้อยละ 90
ม.ปลายร้อยละ 95
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ร้อยละ 95
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
2.4 การกากับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ม.ต้น ร้อยละ 95
ม.ปลายร้อยละ 97.66
3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ม.ต้น ร้อยละ 90
ม.ปลายร้อยละ 95
3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทชุมชนและท้องถิ่น
ม.ต้น ร้อยละ 80
ม.ปลายร้อยละ 85
3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ม.ต้น ร้อยละ 100
ม.ปลายร้อยละ 100
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ร้อยละ 95
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ศึกษาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาตนเอง พัฒนางานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งให้บุคคลทั่วไป
ได้ทราบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายมงคล อุปพงษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ของโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23
..........................................
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนส่องดาววิทยาคม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ.2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ด้วย
มติเป็นเอกฉันท์ ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้

ลงชื่อ
(พระครูอุดมญาณโสภณ)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม

ลงชื่อ
( นายมงคล อุปพงษ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
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คณะกรรมการอานวยการ
นายมงคล
นายหาญ
นางยุพิน
นายอุทิศ
นายเจณฑ์พงศ์
นางอรุณรัตน์
นายวิมาน

อุปพงษ์
ทนุจันทร์
ขันธวิชัย
จันลาเศษ
แสงชัยศิลป์
มูลตรีแก้ว
บรรณการกิจ

ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานงบประมาน
หัวหน้างานกลุ่มกิจการนักเรียน

คณะกรรมการดาเนินงาน
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