ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก
๑.คำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๒.บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๓.รำงวัลควำมสำเร็จโรงเรียน/ผู้บริหำร/ครู/นักเรียน
๔.โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ๒๕๖๐
๕.ภำพถ่ำยกิจกรรม

คาสั่งโรงเรียนวัดเสด็จ
ที่ ๖๕ / ๒๕๖๐

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลำปำง เขต ๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สาหรับจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
-----------------------------------------ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สถำนศึกษำต้องมีกำรประเมินภำยในและ
จัดทำรำยงำนเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนได้รับทรำบ ดังนั้น โรงเรียนจึงต้อง
จัด ท ำรำยงำนผลกำรประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)ซึ่ งเป็ น กำรสื่ อสำรให้ ผู้ เรีย น ผู้ ป กครอง
ชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำและผลกำรดำเนินงำนจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ และในปีกำรศึกษำนี้โรงเรียนต้องจัดทำบทสรุปกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
เพื่อเสนอ สมศ. สำหรับกำรประเมินภำยนอก โดยยึดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ สพฐ.กำหนด ประกอบด้วย
มำตรฐำน ๔ ด้ำน ได้แก่ มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัด กำรเรียนกำรสอนที่ เน้ นผู้ เรียนเป็น สำคัญ มำตรฐำนที่ ๔
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้กำรประเมินคุณภำพภำยกำรศึกษำ สำหรับจัดทำรำยงำนผล
กำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรองรับกำรประเมินภำยนอก เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำที่อำนวยควำมสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตำม ผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และกำรจัดทำข้อมูล
เพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอก ประกอบด้วย
๑.๑ นำยชำนำญ แสงจันทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำงกัญชพร ชำติทอง
หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร
กรรมกำร
๑.๓ นำงสำวพิรำลักษณ์ ระวังวงศ์
หัวหน้ำบริหำรงบประมำณ
กรรมกำร
๑.๔ นำง
หัวหน้ำบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๑.๕ นำงนิธนิ ำถ ทำคำ
หัวหน้ำบริหำรงำนทั่วไป
กรรมกำร
๑.๖ นำงอนงค์ กุลเมือง
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมการจัดทาข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหน้ำที่ประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้วยตนเองและจัดทำข้อมูลตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำที่ สพฐ.กำหนด ๔
มำตรฐำนเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลและเตรียมเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงเพื่อแสดงต่อคณะกรรมกำรประเมิน
ภำยนอก คณะกรรมกำรจำแนกตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. นำงเฉลิมขวัญ วิญญำ
ครู
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอนงค์ กุลเมือง
ครู
กรรมกำร
๓. นำงโสภำ วงศ์วงั
ครู
กรรมกำร
๔. นำงสำวพิรำลักษณ์ ระวังวงศ์
ครู
กรรมกำร
๕. นำงสำวจุรีรัตน์ จิตหำญ
ครู
กรรมกำร
๖. นำงสำวสุพชิ ญำ เสนำป่ำ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย
๑. นำงกัญชพร ชำติทอง
ครู
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววิภำวี แต้มไว
ครู
กรรมกำร
๓. นำงสำวพรทิพย์ ลวงคำ
ครู
กรรมกำร
๔. นำงนิธนิ ำถ ทำคำ
ครู
กรรมกำร
๕. นำยเฉลิมวุฒิ ปู่คำ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วย
๑. นำงอนงค์ กุลเมือง
ครู
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงกัญชพร ชำติทอง
ครู
กรรมกำร
๓. นำงเฉลิมขวัญ วิญญำ
ครู
กรรมกำร
๔. นำงนิธนิ ำถ ทำคำ
ครู
กรรมกำร
๕. นำยพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ครู
กรรมกำร
๖. นำงสำวโสภำ วงศ์วงั
ครู
กรรมกำร
๗. นำงสำวพิรำลักษณ์ ระวังวงศ์
ครู
กรรมกำร
๘. นำงสำวจุรีรัตน์ จิตหำญ
ครู
กรรมกำร

๙. นำงสำวเบญจวรรณ ต๊ะเครือ
๑๐. นำงสำวสุพิชญำ เสนำป่ำ
๑๑. นำงสำวพรทิพย์ ลวงคำ
๑๒. นำงสำววิภำวี แต้มไว
๑๓. นำงสำวนงลักษณ์ ทิพย์อุด
๑๔. นำงสำวปิยฉัตร ยำบัว
๑๕. นำงสำวอัจฉรำ ท่อนสำย
๑๖. นำยพินิจ วรรณคำ
๑๗. นำงสำวดำริกำ กันทะวงศ์
๑๘. นำงสำวณิชชำ ชอบธรรม
๑๙. นำยเฉลิมวุฒิ ปู่คำ
๒๐. นำงสำวดลฤทัย กลั่นภูมิศรี

ครู
กรรมกำร
ครู
กรรมกำร
ครู
กรรมกำร
ครู
กรรมกำร
ครู
กรรมกำร
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ
กรรมกำร
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ
กรรมกำร
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ
กรรมกำร
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ
กรรมกำร
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย
๑. นำงกัญชพร ชำติทอง
ครู
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุพชิ ญำ เสนำป่ำ
ครู
กรรมกำร
๓. นำงสำวจุรีรัตน์ จิตหำญ
ครู
กรรมกำร
๔. นำยเฉลิมวุฒิ ปู่คำ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมการจัดทาข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
หน้ำที่ประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้วยตนเองและจัดทำข้อมูลตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำที่ สพฐ.กำหนด ๑๑
มำตรฐำนเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลและเตรียมเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงเพื่อแสดงต่อคณะกรรมกำรประเมิน
ภำยนอก คณะกรรมกำรจำแนกตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้
๓.๑ นำงสำวจุรีรัตน์ จิตหำญ
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓.๒ นำงสำวนงลักษณ์ ทิพย์อดุ
ครู
กรรมกำร
๓.๓ นำงสำวณิชชำ ชอบธรรม
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self AssessmentReport : SAR) มีหน้ำที่
ประสำนงำน รวบรวมข้อมูลผลกำรประเมินตนเอง ร่วมประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
ที่ สพฐ.กำหนด และจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ประกอบด้วย
๔.๑ นำงสำวสุพชิ ญำ เสนำป่ำ
ครู
ประธำนกรรมกำร
๔.๒ นำงสำวณิชชำ ชอบธรรม
ครู
กรรมกำร
๔.๓ นำงสำวพรทิพย์ ลวงคำ
ครู
กรรมกำร
๔.๔ นำยเฉลิมวุฒิ ปู่คำ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

ทั้งนี้ขอให้บุคลำกรที่ได้รบั แต่งตัง้ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้เกิดควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์
และเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วนั ที่ ๑ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๐
(นำยชำนำญ แสงจันทร์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเสด็จ

บันทึกข้อความ
ส่วนรำชกำรโรงเรียนวัดเสด็จ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต ๑
ที่

/๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
เรียน ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ด้วยโรงเรียนวัดเสด็จ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ตำมคำสั่งของโรงเรียนที่ ๓๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมกำรได้สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โดยจัดทำเป็นรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ทำงโรงเรี ย นได้ ส่ ง รำยงำนกำรประเมิ น ตนเองของสถำนศึ ก ษำ ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๕๙ ให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนรับทรำบและอนุมัติให้ทำกำรเผยแพร่ต่อไป
ลงชื่อ
( นำยชำนำญ แสงจันทร์ )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเสด็จ

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

รับทรำบรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ และนำเสนอให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนรับทรำบและอนุมัติ
(ลงชื่อ) .............................................................
( นำยจันทร์เทพ ไทยชัยธรรม )
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนวัดเสด็จ

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๑. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและส่งเสริมควำมเข้มแข็งกำร
บริหำรจัดกำรของโรงเรียน
๒. โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด

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

๓. โครงกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียน

มำตรฐำนที่ ๑

มำตรฐำนที่ ๑

๔. โครงกำรประเพณี / วันสำคัญ

มำตรฐำนที่ ๒

มำตรฐำนที่ ๑

๕. โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ

มำตรฐำนที่ ๖

มำตรฐำนที่ ๒

๖. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มำตรฐำนที่ ๑

มำตรฐำนที่ ๒

๗. โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถักเรียนด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์
กีฬำ
๘. โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

มำตรฐำนที่ ๒

มำตรฐำนที่ ๑

มำตรฐำนที่ ๖

มำตรฐำนที่ ๒

๙. โครงกำรเสด็จสืบสำนวัฒนธรรมล้ำนนำ รักษำสิ่งแวดล้อมน้อมนำ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. โครงกำรกิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียนวัดเสด็จ

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

๑๑. โครงกำร ๕ ส. รักษำควำมสะอำด

มำตรฐำนที่ ๑,๒

มำตรฐำนที่ ๑

๑๒. โครงกำรหนูน้อยยอดนักอ่ำน

มำตรฐำนที่ ๑

มำตรฐำนที่ ๑

๑๓. โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์บ้ำน วัด โรงเรียน

มำตรฐำนที่ ๙

มำตรฐำนที่ ๒

๑๔. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

มำตรฐำนที่ ๗

มำตรฐำนที่ ๒

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๑๕. โครงกำรนิเทศภำยใน

มาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษา
การศึกษา
พุทธศักราช๒๕๕๔ พุทธศักราช๒๕๕๙
มำตรฐำนที่ ๖
มำตรฐำนที่ ๒

๑๖. โครงกำรส่งเสริมวิชำกำร

มำตรฐำนที่ ๗

มำตรฐำนที่ ๒

๑๗. โครงกำรเด็กดีมีเงินออม

มำตรฐำนที่ ๓

มำตรฐำนที่ ๑

๑๘. โครงกำรพลังคิดสะกิดโลก

มำตรฐำนที่ ๑๕

มำตรฐำนที่ ๑

รางวัลความสาเร็จโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน
ที่
๑
๒
๓

๔

๕

รางวัล/ความสาเร็จ
โร ง เรี ย น ได้ รั บ โล่ ร ำ ง วั ล MOE AWARDS ป ร ะ เภ ท
สถำนศึกษำ
สำขำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
นำยชำนำญ แสงจันทร์ ได้รับโล่รำงวัล MOE AWARDS
ประเภทบุคคล สำขำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
นำงเฉลิมขวัญ วิญญำ และ นำยพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ได้รับรำงวัลครูผู้สอนรำงวัลเหรียญทอง กิจกรรมกำรแข่งขัน
กำรจัดสวนถำดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ ระดับชั้น ป. ๑ – ป.๖ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙
– ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐
นำงเฉลิมขวัญ วิญญำ และ นำยพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ได้รับรำงวัลเหรียญทอง กิจกรรมกำรแข่งขันกำรจัดสวนถำด
แบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
ระดับชั้น ป. ๑ – ป. ๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภำคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จังหวัดลำปำง
ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๙
เด็กชำยเวชวิชิต อินต๊ะเสน , เด็กชำยพัชรพล จันทร์สืบ และ
เด็กชำยณัฐภัทร เจริญงำม
ได้รับรำงวัลเหรียญทอง กิจกรรมกำรแข่งขันกำรจัดสวนถำด
แบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
ระดับชั้น ป. ๑ – ป.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกรำคม

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

หน่วยงาน
กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต

สำนักงำนเขตพื้นที่ประถมศึกษำ
ลำปำง เขต ๑

ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต

๖

๒๕๖๐
เด็กชำยเวชวิชิต อินต๊ะเสน , เด็กชำยพัชรพล จันทร์สืบ และ
เด็กชำยณัฐภัทร เจริญงำม
ได้รับรำงวัลเหรียญทอง กิจกรรมกำรแข่งขันกำรจัดสวนถำด
แบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
ระดับชั้น ป. ๑ – ป. ๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภำคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จังหวัดลำปำง
ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๙

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

สำนักงำนเขตพื้นที่ประถมศึกษำ
ลำปำง เขต ๑

