สวนที่ ๔
ภาคผนวก
๑.คําสั่งคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๒.บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
๓.รางวัลความสําเร็จโรงเรียน/ผูบริหาร/ครู/นักเรียน
๔.โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๙
๕.ภาพถายกิจกรรม

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลําปาง เขต ๑

คําสั่งโรงเรียนชุมชนบานสันกําแพง
ที่ ๖๕ / ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สําหรับจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
-----------------------------------------ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหสถานศึกษาตองมีการประเมินภายในและ
จัดทํารายงานเปนประจําทุกป และเปดเผยใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนไดรับทราบ ดังนั้น โรงเรียนจึงตอง
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)ซึ่งเปนการสื่อสารใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงความกาวหนาและผลการดําเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และในปการศึกษานี้โรงเรียนตองจัดทําบทสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอ
สมศ. สําหรับการประเมินภายนอก โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สพฐ.กําหนด ประกอบดวยมาตรฐาน ๔
ดาน ไดแก มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มาตรฐานที่ ๔ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหการประเมินคุณภาพภายการศึกษา สําหรับจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินภายนอก เปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนจึง
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่อํานวยความสะดวก นิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และการจัดทําขอมูล
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก ประกอบดวย
๑.๑ นายชํานาญ แสงจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางกัญชพร ชาติทอง
หัวหนาฝายวิชาการ
กรรมการ
๑.๓ นางสาวพิราลักษณ ระวังวงศ
หัวหนาบริหารงบประมาณ
กรรมการ
๑.๔ นาง
หัวหนาบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑.๕ นางนิธนิ าถ ทาคํา
หัวหนาบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
๑.๖ นางอนงค กุลเมือง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการจัดทําขอมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาดวยตนเองและจัดทําขอมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ สพฐ.กําหนด ๔
มาตรฐานเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบขอมูลและเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อแสดงตอคณะกรรมการประเมิน
ภายนอก คณะกรรมการจําแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ประกอบดวย
๑. นางเฉลิมขวัญ วิญญา
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางอนงค กุลเมือง
ครู
กรรมการ
๓. นางโสภา วงศวงั
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวพิราลักษณ ระวังวงศ
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวจุรีรัตน จิตหาญ
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวสุพชิ ญา เสนาปา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวย
๑. นางกัญชพร ชาติทอง
ครู
ประธานกรรมการ

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๒. นางสาววิภาวี แตมไว
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวพรทิพย ลวงคํา
ครู
กรรมการ
๔. นางนิธนิ าถ ทาคํา
ครู
กรรมการ
๕. นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย
๑. นางอนงค กุลเมือง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางกัญชพร ชาติทอง
ครู
กรรมการ
๓. นางเฉลิมขวัญ วิญญา
ครู
กรรมการ
๔. นางนิธนิ าถ ทาคํา
ครู
กรรมการ
๕. นายพัฒนพงษ ฟูใจ
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวโสภา วงศวงั
ครู
กรรมการ
๗. นางสาวพิราลักษณ ระวังวงศ
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวจุรีรัตน จิตหาญ
ครู
กรรมการ

๙. นางสาวเบญจวรรณ ตะเครือ
๑๐. นางสาวสุพิชญา เสนาปา
๑๑. นางสาวพรทิพย ลวงคํา
๑๒. นางสาววิภาวี แตมไว
๑๓. นางสาวนงลักษณ ทิพยอุด
๑๔. นางสาวปยฉัตร ยาบัว
๑๕. นางสาวอัจฉรา ทอนสาย
๑๖. นายพินจิ วรรณคํา
๑๗. นางสาวดาริกา กันทะวงศ
๑๘. นางสาวณิชชา ชอบธรรม
๑๙. นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา
๒๐. นางสาวดลฤทัย กลั่นภูมิศรี

ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
นักศึกษาฝกประสบการณฯ
กรรมการ
นักศึกษาฝกประสบการณฯ
กรรมการ
นักศึกษาฝกประสบการณฯ
กรรมการ
นักศึกษาฝกประสบการณฯ
กรรมการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลประกอบดวย
๑. นางกัญชพร ชาติทอง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุพชิ ญา เสนาปา
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวจุรีรัตน จิตหาญ
ครู
กรรมการ
๔. นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการจัดทําขอมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
หนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาดวยตนเองและจัดทําขอมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ สพฐ.กําหนด ๑๑
มาตรฐานเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบขอมูลและเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อแสดงตอคณะกรรมการประเมิน
ภายนอก คณะกรรมการจําแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๓.๑ นางสาวจุรีรัตน จิตหาญ
ครู
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวนงลักษณ ทิพยอดุ
ครู
กรรมการ
๓.๓ นางสาวณิชชา ชอบธรรม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self AssessmentReport : SAR) มีหนาที่
ประสานงาน รวบรวมขอมูลผลการประเมินตนเอง รวมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ที่ สพฐ.กําหนด และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบดวย
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๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

นางสาวสุพชิ ญา เสนาปา
นางสาวณิชชา ชอบธรรม
นางสาวพรทิพย ลวงคํา
นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา

ครู
ครู
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ขอใหบุคลากรที่ไดรบั แตงตัง้ ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด เพื่อใหเกิดความเรียบรอยตามวัตถุประสงค
และเกิดผลดีตอทางราชการตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(นายชํานาญ แสงจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสด็จ

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

บันทึกขอความ
สวนราชการโรงเรียนวัดเสด็จ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑
ที่

/๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดวยโรงเรียนวัดเสด็จ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ตามคําสั่งของโรงเรียนที่ ๓๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมการไดสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยจัดทําเปนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ทางโรงเรี ย นได ส ง รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบและอนุมัติใหทําการเผยแพรตอไป
ลงชื่อ

( นายชํานาญ แสงจันทร )
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสด็จ

รับทราบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ และนําเสนอให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบและอนุมัติ
(ลงชื่อ) .............................................................
( นายจันทรเทพ ไทยชัยธรรม )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเสด็จ

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๙
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจําป
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสงเสริมความเขมแข็งการ
บริหารจัดการของโรงเรียน
๒. โครงการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมหองสมุด

มาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษา
การศึกษา
พุทธศักราช๒๕๕๔ พุทธศักราช๒๕๕๙
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ ๑ - ๔
๑๑
มาตรฐานที่ ๔
มาตรฐานที่ ๒

๓. โครงการสงเสริมกีฬานักเรียน

มาตรฐานที่ ๑

มาตรฐานที่ ๑

๔. โครงการประเพณี / วันสําคัญ

มาตรฐานที่ ๒

มาตรฐานที่ ๑

๕. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

มาตรฐานที่ ๖

มาตรฐานที่ ๒

๖. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

มาตรฐานที่ ๑

มาตรฐานที่ ๒

๗. โครงการสงเสริมความสามารถักเรียนดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
กีฬา
๘. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานที่ ๒

มาตรฐานที่ ๑

มาตรฐานที่ ๖

มาตรฐานที่ ๒

๙. โครงการเสด็จสืบสานวัฒนธรรมลานนา รักษาสิ่งแวดลอมนอมนํา
เศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. โครงการกิจกรรมสหกรณรานคาโรงเรียนวัดเสด็จ

มาตรฐานที่ ๔,๕,๗, มาตรฐานที่ ๑,๒
๙,๑๐
มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๑

๑๑. โครงการ ๕ ส. รักษาความสะอาด

มาตรฐานที่ ๑,๒

มาตรฐานที่ ๑

๑๒. โครงการหนูนอยยอดนักอาน

มาตรฐานที่ ๑

มาตรฐานที่ ๑

๑๓. โครงการสงเสริมความสัมพันธบาน วัด โรงเรียน

มาตรฐานที่ ๙

มาตรฐานที่ ๒

๑๔. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงเรียนรู

มาตรฐานที่ ๗

มาตรฐานที่ ๒

๑๕. โครงการนิเทศภายใน

มาตรฐานที่ ๖

มาตรฐานที่ ๒

๑๖. โครงการสงเสริมวิชาการ

มาตรฐานที่ ๗

มาตรฐานที่ ๒

๑๗. โครงการเด็กดีมีเงินออม

มาตรฐานที่ ๓

มาตรฐานที่ ๑

๑๘. โครงการพลังคิดสะกิดโลก

มาตรฐานที่ ๑๕

มาตรฐานที่ ๑

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

รางวัลความสําเร็จโรงเรียน/ผูบริหาร/ครู/นักเรียน
ที่
๑
๒
๓

๔

๕

๖

รางวัล/ความสําเร็จ
โรงเรียนไดรับโลรางวัล MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา
สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นายชํานาญ แสงจันทร ไดรับโลรางวัล MOE AWARDS
ประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นางเฉลิมขวัญ วิญญา และ นายพัฒนพงษ ฟูใจ
ไดรับรางวัลครูผูสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน
การจัดสวนถาดแบบแหง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ระดับชั้น ป. ๑ – ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙
– ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
นางเฉลิมขวัญ วิญญา และ นายพัฒนพงษ ฟูใจ
ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการจัดสวนถาด
แบบแหง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ระดับชั้น ป. ๑ – ป. ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จังหวัดลําปาง
ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เด็กชายเวชวิชิต อินตะเสน , เด็กชายพัชรพล จันทรสืบ และ
เด็กชายณัฐภัทร เจริญงาม
ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการจัดสวนถาด
แบบแหง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ระดับชั้น ป. ๑ – ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม
๒๕๖๐
เด็กชายเวชวิชิต อินตะเสน , เด็กชายพัชรพล จันทรสืบ และ
เด็กชายณัฐภัทร เจริญงาม
ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการจัดสวนถาด
แบบแหง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ระดับชั้น ป. ๑ – ป. ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จังหวัดลําปาง
ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

หนวยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต

สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ลําปาง เขต ๑

ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต

สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ลําปาง เขต ๑

