ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเสด็จตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๗๖ โดยใช้ศาลาการเปรียญวั ดพระธาตุ
เสด็จเป็นสถานที่เรียน สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนายจันทร์ ไชยเตกุล
เป็นครูใหญ่
พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้รับงบประมาณจากกองการศึกษาปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ จานวน ๔
ห้องเรียนบนที่ดินว่างเปล่านอกบริเวณวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเป็นอาคารไม้สองชั้ นแบบ ป.๒๐ พิเศษ จานวน ๖
ห้ องเรีย นในที่ดิน ของราชการสงวน จานวน ๑๐ ไร่ - งาน ๕๒.๙ ตารางวา ซึ่งเป็ นที่ตั้งโรงเรียนวัดเสด็จ
ในปัจจุบัน
๑ ตุ ล าคม ๒๕๐๐ โอนเข้ า สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ล าปาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้ รั บ งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๔ พิ เศษ จานวน ๑๐ ห้ องเรีย น
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 สังกัดองค์ การบริหารส่วนจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับเลือกจากสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองลาปาง ให้เป็นโรงเรียน
ดีเด่นและผู้บริหารดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ รั บ งบประมาณจัด ท าห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางภาษา ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ และห้ อ ง
วิทยาศาสตร์
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการกระถมศึกษาจังหวัดลาปางให้ยุบ
เลิกโรงเรียนบ้านวังเลียบ ตาบลบุญนาคพัฒนา มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้ โ อนโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้ รับ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาล าปาง เขต ๑
ให้ยุบเลิกโรงเรียนวัดท่าส้มป่อย ตาบลทุ่งฝาย มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ

ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ หมู่ ๑๑ ตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ๕๒๐๐๐
สภาพพื้นที่โรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ - งาน ๕๒.๙ ตารางวา สภาพพื้นที่เป็นที่ราบโดยมี
อาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านเสด็จ บ้านปงชัย ตาบลบ้านเสด็จ
และบ้านวังเลียบ ตาบลบุญนาคพัฒนา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านปงชัย บ้านเหล่า ตาบลบ้านเสด็จ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
บ้านห้วยยาง ตาบลบ้านเสด็จ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
บ้านปงชัย บ้านเสด็จ บ้านปงชัยพัฒนา ตาบลบ้านเสด็จ
เขตพื้นที่บริการ
ตาบลบ้านเสด็จ มี ๕ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ ๕
บ้านเสด็จ
หมู่ ๘
บ้านลูเหนือ
หมู่ ๙
บ้านลูใต้
หมู่ ๑๑
บ้านปงชัย
หมู่ ๑๗
บ้านปงชัยพัฒนา
ตาบลบุญนาคพัฒนา มี ๒ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ ๕
บ้านวังเลียบ
หมู่ ๙
บ้านใหม่รัตนาคม
ตาบลทุ่งฝาย
มี ๑ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ ๑
บ้านท่าส้มป่อย
สภาพชุมชน
โรงเรียนวัดเสด็จ ตั้งอยู่ในเขตตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง สถานที่ราชการ
ส าคั ญ ที่ ตั้ งอยู่ ใกล้ เคี ย งได้ แ ก่ สถานี อ นามั ย บ้ านเสด็ จ สถานที่ ส าคั ญ ทางศาสนาได้ แ ก่ วัด พระธาตุ เสด็ จ
สถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก การติดต่อสื่อสารสะดวก มีสถานประกอบการหลาย
ชนิ ด อยู่ ในชุ ม ชน ฐานะของผู้ ป กครองนั ก เรีย นส่ ว นมากยั งอยู่ ในระดั บ ต่ า อาชี พ ของผู้ ป กครองนั ก เรีย น
มีหลากหลาย เช่น ค้าขาย รับจ้าง ทาไร่ ทาสวน ทานา ลูกจ้างโรงงาน รับราชการ พนักงานบริษัท ผู้ปกครอง
นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอยู่มากมายสืบทอดเป็นมรดกของชุมชน
มี ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น และปราชญ์ ช าวบ้ านหลากหลายสาขา และมี ค วามสามารถถ่ ายทอดสู่ ช นรุ่น หลั งได้
ในระดั บ หนึ่ ง ชาวบ้ านผู้ ป กครองนั ก เรี ย นและชุ ม ชนให้ ค วามสนใจและความร่ว มมื อ กั บ โรงเรีย นในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาทุกด้านเป็นอย่างดี

ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง
ข้อมูลสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
๑. ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๒๒๐ และหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ kVA จากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
๒. ประปา จากประปาหมู่บ้าน และประปาภายในโรงเรียน
๓. โทรศัพท์ / โทรสาร จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
๔. น้าดื่ม จากประปาหมู่บ้าน โดยผ่านเครื่องกรองน้าดื่ม
๕. น้าใช้
จากประปาหมู่บ้าน และประปาภายในโรงเรียน
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดเสด็จเปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นนักเรียนไป – กลับ
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)
ชั้น

อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
รวมระดับชั้นอนุบาล

ป. ๑/๑
ป. ๑/๒
ป. ๒/๑
ป. ๒/๒
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
รวมระดับชั้นประถมศึกษา

รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชาย
หญิง

๑๓
๑๓
๒๖
๑๑
๖
๑๒
๑๑
๒๓
๑๑
๑๗
๑๘
๑๐๙
๑๓๕

๗
๙
๑๖
๕
๕
๖
๖
๑๒
๑๘
๑๑
๑๓
๗๖
๙๒

รวม

๒๐
๒๒
๔๒
๑๖
๑๑
๑๘
๑๗
๓๕
๒๙
๒๘
๓๑
๑๘๕
๒๒๗

จานวนบุคลากร / จานวนครู

ระดับการศึกษาที่สอน

ปริญญาเอก
จานวนคน

อนุบาล
ประถมศึกษา
ไม่ได้ทาการสอน
รวม

-

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
จานวนคน
จานวนคน

๑
๑
๒

ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวนคน

รวม

-

๒
๑๐
๑
๑๓

๒
๙
๑๑

จานวนบุคลากร แยกตามหน้าที่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายชานาญ แสงจันทร์
นางอนงค์ กุลเมือง
นางสาวณิชชา ชอบธรรม
นางทองทรัพย์ อนุจาผัด
นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะเครือ
นางศรีทอน นิ่มพานิช
นางบุปผา สินสุริยศักดิ์
ว่าที่ ร.ต. นิวัตน์ กิติคา
นางพนอ ทองศรีพงษ์
นางกัญชพร ชาติทอง
นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์
นายศรีรัตน์ ธุระ
นายจักรกฤษณ์ โนชัย
นางสาววิภาวี แต้มไว
นายศรีรัตน์ ธุระ
นายจักรกฤษณ์ โนชัย
นางสาววิภาวี แต้มไว
นายศรีรัตน์ ธุระ
นายจักรกฤษณ์ โนชัย
นางสาววิภาวี แต้มไว
นางสาวอรพรรณ กิตติวงค์
นางสาวสุทธิวรรณ มะโนวัง

หน้าที่
บริหาร
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ครูพิเศษสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูพิเศษสารภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูพิเศษสาระสุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ป.๑–๖
ครูพิเศษสาระภาษาอังกฤษชั้น ป.๔-๖
ครูพิเศษสาระสุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ป.๑–๓
ครูพิเศษสาระสุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ป.๑–๖
ครูพิเศษสาระภาษาอังกฤษชั้น ป.๔-๖
ครูพิเศษสาระสุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ป.๑–๓
ครูสอนภาษาไทย ป.๒/๒ และ ป.๔
ครูสอนภาษาไทย ป.๒/๑ และ ป.๓

หมายเหตุ

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายเฉลิมวุฒิ ปู่คา
นางสาวอัมพวัน จานแก้ว
นางสาวนิภาพร อิทธิสิริศักดิ์
นางสาวรสสุคนธ์ วงศ์ปัน
นางสาวอัจฉราพร สุภาพันธ์
นางสาวโสภิตา วงศ์บุตร
นางสาวนิตยา จันทร์สืบ
นายราชันย์ วังก๋าใจ
นายประเสริฐ ศรีแสง

ครูสอนภาษาไทย ป.๒ และ ป.๕
ครูสอนคณิตศาสตร์ ป.๓ และ ป.๕
ครูสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.๒ และ ป.๔
ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.๑,ป.๓ และ ป.๕
ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.๒,ป.๔ และ ป.๖
ครูสอนอนุบาลปีที่ ๑
ครูสอนอนุบาลปีที่ ๒
นักการภารโรง
คนสวน

ทาเนียบผู้บริหาร โรงเรียนวัดเสด็จ
ที่

ปีพุทธศักราช

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๒๔๗๖-๒๔๗๙
๒๔๗๙-๒๔๘๐
๒๔๘๐-๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๓
๒๔๘๓-๒๔๘๗
๒๔๘๙-๒๔๙๐
๒๔๙๐-๒๔๙๔
๒๔๙๔-๒๕๐๐
๒๕๐๐-๒๕๑๔
๒๕๑๔-๒๕๓๔
๒๕๓๔-๒๕๔๐
๒๕๔๑-๒๕๔๘
๒๕๔๘-๒๕๕๐
๒๕๕๑-ปัจจุบัน

นายจันทร์ ไชยเตกุล
นายสวัสดิ์ จันทิวา
นายเฉลิม เกาไสยนันท์
นายสละ แสงทอง
นายถาวร คงถาวร
นายเต้า ณ ลาปาง
นายบุญทา ทีแก้วบุตร
นายประสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์
นายประสิทธิ์ หิรัญพานิช
นายชุม ต๊ะพันธ์
นางมณเฑียร เพ็ญสุวภาพ
นายณรงศักดิ์ ธิวงศ์คา
นายณรงศักดิ์ ธิวงศ์คา
นายอานวย ท้าวขว้าง
นายชานาญ แสงจันทร์

ตาแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเสด็จ (แต่งตั้งเมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑)
๑. นายจันทร์เทพ ไทยชัยธรรม
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. นายดุลฮิม ณ วงศ์จันทร์
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
๓. นายพิสิษฐ์ สุระวัง
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
๔. นายแก้วมา ปัญญาส่อง
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
๕. นางกรรณิการ์ หมูแก้วเครือ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
๖. นายชัยชนะ ปัญญายืน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๗. พระศรีมูล จิรวโส
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
๘. นายศรีรัตน์ ธุระ
ผู้แทนครู
กรรมการ
๙. นายชานาญ แสงจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

คาขวัญ
การเรียนก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล น้าใจแน่นหนัก พิทักษ์คุณธรรม

ปรัชญา
การศึกษาคือรากฐานของชีวิต

สีประจาโรงเรียน
สีเหลือง – สีน้าเงิน
สีเหลือง
สีน้าเงิน

หมายถึง
หมายถึง

ความมีคุณธรรม จริยธรรม
ความหนักแน่น

ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นจามจุรี

ผลงานดีเด่นโรงเรียน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนพระราชทาน ระดับภาค ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๒
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนพระราชทาน ระดับภาค ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๓
- โรงเรียนในโครงการสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์การใช้พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
- โรงเรียนแกนนา ๑ ใน ๒๔ ทั่วประเทศ โครงการ บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก “เด็กประถมก็ทาได้”
ปี ๒๕๕๓
- ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๔
- ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีตาบลบ้านเสด็จ
- ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายโรงเรียนในฝัน ของบริษัท ปตท. (มหาชน) จากัด
- ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดาริ ฯ
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ประจาปี ๒๕๕๕
- ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดเสด็จผ่านการประเมินโรงเรียนดีฤศรีตาบล
- รางวัล ดี เด่น การจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย งสถานศึ กษาของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาปาง จากัด ปีการศึกษา ๒๕๕๖
- ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับ การประกาศแต่งตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา

