๑

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเสด็จตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๗๖ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุ
เสด็จเป็นสถานที่เรียน สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนายจันทร์ ไชยเตกุล
เป็นครูใหญ่
พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้รับงบประมาณจากกองการศึกษาปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ จานวน ๔
ห้องเรียนบนที่ดินว่างเปล่านอกบริเวณวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเป็นอาคารไม้สองชั้นแบบ ป.๒๐ พิเศษ จานวน
๖ ห้องเรียนในที่ดินของราชการสงวน จานวน ๑๐ ไร่ - งาน ๕๒.๙ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดเสด็จ
ในปัจจุบัน
๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ โอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๔ พิเศษ จานวน ๑๐ ห้องเรียน
๑๕๐,๐๐๐ บาท สมทบกับราษฎรและท่านพระครูรัตนาคม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ จานวน ๘ ห้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ อีกจานวน ๒ ห้องเรียน
๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระทรวง มหาดไทย ไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับเลือกจากสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองลาปาง ให้เป็นโรงเรียน
ดีเด่นและผู้บริหารดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณจัดทาห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง
วิทยาศาสตร์
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการกระถมศึกษาจังหวัดลาปางให้ยุบ
เลิกโรงเรียน บ้านวังเลียบ ตาบลบุญนาคพัฒนา มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้โอนโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๑
ให้ยุบเลิกโรงเรียนวัดท่าส้มป่อย ตาบลทุ่งฝาย มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ หมู่ ๑๑ ตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ๕๒๐๐๐
สภาพพื้นที่โรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ - งาน ๕๒.๙ ตารางวา
อาณาเขตดังนี้

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบโดยมี

๒
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

บ้านเสด็จ บ้านปงชัย ตาบลบ้านเสด็จ และ
บ้านวังเลียบ ตาบลบุญนาคพัฒนา
บ้านปงชัย บ้านเหล่า ตาบลบ้านเสด็จ
บ้านห้วยยาง ตาบลบ้านเสด็จ
บ้านปงชัย บ้านเสด็จ บ้านปงชัยพัฒนา ตาบลบ้านเสด็จ

เขตพื้นที่บริการ
ตาบลบ้านเสด็จ มี ๕ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่

๕
๘
๙
๑๑
๑๗

บ้านเสด็จ
บ้านลูเหนือ
บ้านลูใต้
บ้านปงชัย
บ้านปงชัยพัฒนา

ตาบลบุญนาคพัฒนา มี ๒ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ ๕
หมู่ ๙

บ้านวังเลียบ
บ้านใหม่รัตนาคม

ตาบลทุ่งฝาย มี ๑ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ ๑

บ้านท่าส้มป่อย

สภาพชุมชน
โรงเรียนวัดเสด็จ ตั้งอยู่ในเขตตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง สถานที่
ราชการสาคัญที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงได้แก่ สถานีอนามัยบ้านเสด็จ สถานที่สาคัญทางศาสนาได้แก่ วัดพระธาตุเสด็จ
สถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก การติดต่อสื่อสารสะดวก มีสถานประกอบการหลาย
ชนิดอยู่ในชุมชน ฐานะของผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากยังอยู่ในระดับต่า อาชีพของผู้ปกครองนักเรียน
มีหลากหลาย เช่น ค้าขาย รับจ้าง ทาไร่ ทาสวน ทานา ลูกจ้างโรงงาน รับราชการ พนักงานบริษัท
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอยู่มากมายสืบทอดเป็นมรดกของ
ชุมชน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านหลากหลายสาขา และมีความสามารถถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง
ได้ในระดับหนึ่ง ชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ความสนใจและความร่วมมือกับโรงเรียนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาทุกด้านเป็นอย่างดี
ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง

๓
ข้อมูลสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
๑. ไฟฟ้า
๒.
๓.
๔.
๕.

ใช้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๒๒๐ และหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ kVA
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประปา จากประปาหมู่บ้าน และประปาภายในโรงเรียน
โทรศัพท์ / โทรสาร จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
น้าดื่ม จากประปาหมู่บ้าน โดยผ่านเครื่องกรองน้าดื่ม
น้าใช้
จากประปาหมู่บ้าน และประปาภายในโรงเรียน

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดเสด็จเปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นนักเรียนไป – กลับ
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ชั้น

อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
รวมระดับชั้นอนุบาล

ป.
ป.
ป.
ป.
ป.
ป.

๑
๒
๓
๔
๕
๖

รวมระดับชั้นประถมศึกษา

รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ชาย
หญิง

รวม

๑๑
๑๔
๒๕
๑๘
๒๐
๑๐
๑๖ (๑)
๑๙ (๔)
๒๐ (๔)
๑๐๓
๑๒๘

๒๑
๒๒
๔๓
๒๙
๓๒
๒๓
๒๙
๓๓
๔๖
๑๙๒
๒๓๕

๑๐
๘
๑๘
๑๑
๑๒
๑๓
๑๓ (๑)
๑๔ (๑)
๒๖ (๓)
๘๙
๑๐๗

หมายเหตุ หมายเลขสีแดง ใน ( ) จานวนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางที่มาเรียนร่วม
จานวนบุคลากร / จานวนครู

ระดับการศึกษาที่สอน

ปริญญาเอก
จานวนคน

อนุบาล
ประถมศึกษา
ไม่ได้ทาการสอน
รวม

-

ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
จานวนคน
จานวนคน

๑
๑
๒

๒
๙
๑๑

ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวนคน

รวม

-

๒
๑๐
๑
๑๓

๔
จานวนบุคลากร แยกตามหน้าที่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ – ชื่อสกุล

นายชานาญ แสงจันทร์
นางอนงค์ ตัวละมูล
นางสาวชมพูนุท ชอบธรรม
นางทองทรัพย์ อนุจาผัด
นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะเครือ
ว่าที่ร.ต. นิวัตน์ กิติคา
นางพนอ ทองศรีพงษ์
นางกัญชพร ชาติทอง
นายศรีรัตน์ ธุระ
นางบุปผา สินสุริยศักดิ์
นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์
นายจักรกฤษณ์ โนชัย
นางสาวสุมิตรา เตวัง

๑๔ นางสาวเพ็ญโพยม สู้ภัย
๑๕ นางสาวสุภารัตน์ ธิกันงา
๑๖ นางสาวพิมพา ตาคาปัญญา
๑๗ นางสาวอัจฉรา แสงบุญ
๑๘ นางสาวศิริพร ต๋าตุ่น
๑๙ นางสาวณัชชา นันต๊ะ
๒๐ นางสาวอรพรรณ กิตติวงค์
๒๐ นายราชันย์ วังก๋าใจ
๒๑ นายประเสริฐ ศรีแสง

หน้าที่

บริหาร
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
ครูประจาวิชาศิลปะ ป.๑,๒,๕,๖
ครูประจาสาระภาษาไทย ป.๒-๓ , วิทย์ ป.๑
นาฎศิลป์ ป.๓
ครูประจาสาระภาษาไทย ป.๔-๕,ประวัติศาสตร์
ป.๑/๑,ป๑/๒
ครูประจาสาระสังคม ป.๒-๕ , ประวัติศาสตร์
ป.๒-๕
ครูประจาสาระภาษาอังกฤษ ป.๒-๕ ,
วิทยาศาสตร์ ป.๖
ครูประจาสาระภาษาอังกฤษ. ป๑,๖, สุขศึกษา ป.
๑,๓,๔
ครูประจาสาระคณิตศาสตร์ ป.๒,ป.๕ ,
สุขศึกษา ป.๒,๕
ครูประจาสาระคณิตศาสตร์ ป.๓,ป.๔
วิทยาศาสตร์ ป.๕
ครูประจาสาระภาษาไทย ป.๑,สังคม ป.๑/๑,
วิทยาศาสตร์ ป.๑/๑
พนักงานบริการ
พนักงานสวน

หมายเหตุ

๕
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเสด็จ (แต่งตั้งเมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑)
๑. นายจันทร์เทพ ไทยชัยธรรม
๒. นายดุลฮิม ณ วงศ์จันทร์
๓. นายพิสิษฐ์ สุระวัง
๔. นายแก้วมา ปัญญาส่อง
๕. นางกรรณิการ์ หมูแก้วเครือ
๖. นายชัยชนะ ปัญญายืน
๗. พระศรีมูล จิรวโส
๘. นายศรีรัตน์ ธุระ
๙. นายชานาญ แสงจันทร์

ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กร ฯท้องถิ่น
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนครู
ผู้อานวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

คาขวัญ
การเรียนก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล น้าใจแน่นหนัก พิทักษ์คุณธรรม
ปรัชญา
การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
สีประจาโรงเรียน
สีเหลือง – สีน้าเงิน
สีเหลือง
สีน้าเงิน

หมายถึง
หมายถึง

ความมีคุณธรรม จริยธรรม
ความหนักแน่น

ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นจามจุรี

๖

แผนที่ภายในโรงเรียน

๙

๑
N

๕

W

E

๔

๗
S

๓ ๑๑

๑
๒
๓
๔
๕
๗
๙
๑๑
๑๓

ถนน
อาคารปฐมพร
อาคารรัตนาคม
โรงอาหาร
อาคารเอนกประสงค์
เฮือนภูมิปัญญา

๑๓

สนามฟุตบอล
โรงจอดรถครู(ลานอนุบาล)

๖

๘
๒
๒๒
๑๔

๑๒
๖
๘

๑๐

ห้องน้า
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ตูบ ภูมิปัญญา

๑๐

โรงจอดรถนักเรียน
สระน้า

๑๒
๑๔

แปลงเกษตรพอเพียง
เรือนเพาะชา

๗
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนวัดเสด็จ
ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

๑.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
๒.กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
๓.กลุ่มงานพัฒนากระบวน
การเรียนรู้
๔.กลุ่มงานวัดผลประเมินผล
เทียบโอนผลการเรียนรู้
๕.กลุ่มงานทะเบียนนักเรียน
๖.กลุ่มงานวิจัยเพือ่ พัฒนา
ศูนย์การศึกษา
๗.กลุ่มงานวิจัยสือ่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
๘.กลุ่มงานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้
๙.กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
๑๐.กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
๑๑.กลุ่มงานสาระการเรียนรู้
๑๒.กลุ่มงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
๑๓.กลุ่มงานส่งเสริมและ
ประกันความร่วมมือทาง
วิชาการ

๑.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
๒.กลุ่มงานนโยบายและ
แผนงาน
๓.กลุ่มงานบริหารการเงิน
และบัญชี
๔.กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ
๕.กลุ่มงานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา
๖.กลุ่มงานตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการ
ใช้เงินและผลการดาเนินงาน

พนักงานบริการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

กลุ่มบริหารบุคคล
๑.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
๒.กลุ่มงานวางแผนอัตรา
กาลัง
๓.กลุ่มงานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
๔.กลุ่มงานวินัยและนิติกร
๕.กลุ่มงานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน
๖.กลุ่มงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป
๑.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
๒.กลุ่มงานธุรการ
๓.กลุ่มงานเลขานุการและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๔.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือ
ข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา
๕.กลุ่มงานจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองค์กร
๖.กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ ละ
สภาพแวดล้อม
๗.กลุ่มงานจัดทาสามะโน
นักเรียนและการรับนักเรียน
๘.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
๙.กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุน
และประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงาน สถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา
๑๐.กลุ่มงานการจัดการ
ควบคุมภายในสถานศึกษา
๑๑.กลุ่มงานบริหารสาธารณะ

