๑

สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเสด็จตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๗๖ โดยใชศาลาการเปรียญวัดพระธาตุ
เสด็จเปนสถานที่เรียน สอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ มีนายจันทร ไชยเตกุล
เปนครูใหญ
พ.ศ. ๒๔๘๓ ได รั บ งบประมาณ จากกองการศึ ก ษาปลู ก สร า งอาคารเรี ย นแบบ ป.๑
จํานวน ๔ หองเรียนบนที่ดินวางเปลานอกบริเวณวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. ๒๔๙๕ ได รั บ งบประมาณสร า งอาคารเป น อาคารไม ส องชั้ น แบบ ป.๒๐ พิ เ ศษ
จํานวน ๖ ห องเรีย นในที่ ดิ น ของราชการสงวน จํ านวน ๑๐ ไร - งาน ๕๒.๙ ตารางวา ซึ่ งเป น ที่ ตั้ ง
โรงเรียนวัดเสด็จในปจจุบัน
๑ ตุ ล าคม ๒๕๐๐ โอนเข า สั ง กั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ลํ า ปาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบ ๐๑๔ พิเศษ จํานวน ๑๐ หองเรียน
๑๕๐,๐๐๐ บาท สมทบกับราษฎรและทานพระครูรัตนาคม เจาอาวาสวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ จํานวน ๘ หองเรียน
พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดรับงบประมาณตอเติมอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ อีกจํานวน ๒ หองเรียน
๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ไดมีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
กระทรวง มหาดไทย ไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดรับเลือกจากสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองลําปาง ใหเปนโรงเรียน
ดีเดนและผูบริหารดีเดน
พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดรับงบประมาณจัดทําหองปฏิบัติการทางภาษา หองคอมพิวเตอร และหอง
วิทยาศาสตร
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการกระถมศึกษาจังหวัดลําปางใหยุบ
เลิกโรงเรียน บานวังเลียบ ตําบลบุญนาคพัฒนา มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบงสวนราชการใหโอนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ไดรับ อนุมัติจ ากคณะกรรมการเขตพื้น ที่ การศึ กษาลํ าปาง เขต ๑
ใหยบุ เลิกโรงเรียนวัดทาสมปอย ตําบลทุงฝาย มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง
เขต ๑ ให โรงเรีย นบ านห วยยาง ตํ า บลบานเสด็จ ตั้งแตชั้ น ประถมศึก ษาป ๔ ถึง ชั้ น ประถมศึกษาปที่ ๖
มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ ตั้งแตภาเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนวัดเสด็จ หมู ๑๑ ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐

๒
สภาพพื้นที่โรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ มีเนื้อที่ ๑๐ ไร - งาน ๕๒.๙ ตารางวา สภาพพื้นที่เปนที่ราบโดยมีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับ

ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

บานเสด็จ บานปงชัย ตําบลบานเสด็จ
และบานวังเลียบ ตําบลบุญนาคพัฒนา
บานปงชัย บานเหลา ตําบลบานเสด็จ
บานหวยยาง ตําบลบานเสด็จ
บานปงชัย บานเสด็จ บานปงชัยพัฒนา ตําบลบานเสด็จ

เขตพื้นที่บริการ
ตําบลบานเสด็จ มี ๘ หมูบาน ไดแก
หมู ๕
บานเสด็จ
หมู ๖
บานหวยยาง
หมู ๗
บานหวยน้ําเค็ม
หมู ๘
บานลูเหนือ
หมู ๙
บานลูใต
หมู ๑๑
บานปงชัย
หมู ๑๔
บานหวยยางพัฒนา
หมู ๑๗
บานปงชัยพัฒนา
ตําบลบุญนาคพัฒนา มี ๒ หมูบาน ไดแก
หมู ๕
บานวังเลียบ
หมู ๙
บานใหมรัตนาคม
ตําบลทุงฝาย มี ๑ หมูบาน ไดแก
หมู ๑
บานทาสมปอย
สภาพชุมชน

โรงเรีย นวัด เสด็ จ ตั้งอยูในเขตตํ าบลบ านเสด็ จ อําเภอเมื องลําปาง จังหวัดลํ าปาง สถานที่
ราชการสําคัญที่ตั้งอยูใกลเคียงไดแก สถานีอนามัยบานเสด็จ สถานที่สําคัญทางศาสนาไดแก วัดพระธาตุ
เสด็ จ สถานที่ ตั้ ง โรงเรี ย นเป น ชุ ม ชนเมื อ ง การคมนาคมสะดวก การติ ด ต อ สื่ อ สารสะดวก มี ส ถาน
ประกอบการหลายชนิ ด อยู ใ นชุ ม ชน ฐานะของผู ป กครองนั ก เรี ย นส ว นมากยั ง อยู ใ นระดั บ ต่ํ า
อาชีพของผูปกครอง นักเรียนมีหลากหลาย เชน คาขาย รับจาง ทําไร ทําสวน ทํานา ลูกจางโรงงาน
รับราชการ พนักงานบริษัท ผูปกครองนักเรียนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
อยู ม ากมายสื บ ทอดเป น มรดกของชุ ม ชนมี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และปราชญ ช าวบ า นหลากหลายสาขา
และมีความสามารถถายทอดสูชนรุนหลังไดในระดับหนึ่ง ชาวบานผูปกครองนักเรียนและชุมชนใหความสนใจ
และความรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกดานเปนอยางดี
ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จเปนโรงเรียนขนาดกลาง

๓
ขอมูลสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
๑.
สวนภูมิภาค
๒.
๓.
๔.
๕.

ไฟฟา

ใชไฟฟาแรงสูงขนาด ๒๒๐ และหมอแปลงไฟฟาขนาด ๑๐๐ kVA จากการไฟฟา

ประปา จากประปาหมูบาน และประปาภายในโรงเรียน
โทรศัพท / โทรสาร จากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
น้ําดื่ม จากประปาหมูบาน โดยผานเครื่องกรองน้ําดื่ม
น้ําใช
จากประปาหมูบาน และประปาภายในโรงเรียน

ระดับการศึกษาที่เปดสอน
โรงเรียนวัดเสด็จเปดสอนระดับอนุบาลปที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปที่ ๖ เปนนักเรียนไป – กลับ
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโดยในระดับปฐมวัยใชหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ระดับประถมศึกษาใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จํานวนนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ (ขอมูล ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)
จํานวนนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้น
ชาย
หญิง
อนุบาล ๑
๗
๗
อนุบาล ๒
๑๐
๑๐
อนุบาล ๓
๑๒
๑๒
รวมระดับชั้นอนุบาล
๒๙
๒๙
ป. ๑
๖
๙
ป. ๒
๑๒
๖
ป. ๓
๑๔
๘
ป. ๔/๑
๑๐
๕
ป. ๔/๒
๙
๗
ป. ๕
๑๙
๑๒
ป. ๖
๒๗
๑๓
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
๙๔
๖๐
รวมทั้งสิ้น
๑๒๓
๘๙
จํานวนบุคลากร / จํานวนครู
ระดับการศึกษาที่สอน
อนุบาล
ประถมศึกษา
ไมไดทําการสอน
รวม

ปริญญาเอก
จํานวนคน
-

ปการศึกษา ๒๕๖๐
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
จํานวนคน
จํานวนคน
๑
๒
๔
๙
๑
๖
๙

ต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวนคน
-

รวม
๑๔
๒๒
๒๖
๖๒
๑๕
๑๘
๒๒
๑๕
๑๕
๓๑
๓๗
๑๕๓
๒๑๕

รวม
๓
๑๓
๑
๑๗

๔
จํานวนบุคลากร แยกตามหนาที่ (ขอมูล ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายชํานาญ แสงจันทร
นางสาวนงลักษณ ทิพยอุด
นางสาวจุรีรัตน จิตหาญ
นางสาวณิชชา ชอบธรรม
นางสาวปยฉัตร ยาบัว
นางอนงค กุลเมือง
นางกัญชพร ชาติทอง
นางเฉลิมขวัญ วิญญา
นางนิธินาถ ทาคํา
นายพัฒนพงษ ฟูใจ
นางสาวโสภา วงควัง
นางสาวพิราลักษณ ระวังวงศ
นางสาวสุพิชญา เสนาปา
นางคนึงนิตย หมื่นชมภู
นางสาววิภาวี แตมไว
นางสาวเบญจวรรณ ตะเครือ
นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา
นายอนุรักษ คําเรือน
นางสาวนุจรินทร ยอดยา
นางสาวจิราพร ใจหาญ
นางสาวดลฤทัย กลั่นภูมิศรี
นายราชันย วังกาใจ
นายประเสริฐ ศรีแสง

หนาที่
ผูบ ริหาร
ครูประจําชั้นอนุบาลปที่ ๑
ครูประจําชั้นอนุบาลปที่ ๒
ครูประจําชั้นอนุบาลปที่ ๓
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ ๔/๑
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ ๔/๒
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ครูประจําวิชาวิทยาศาสตร ป.๑-๓
ครูประจําวิชาวิทยาศาสตร ป.๔-๖
ครูประจําวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
ครูประจํากลุมสาระศิลปะ-ดนตรี ป.๑– ๓
ครูประจํากลุมสาระศิลปะ-ดนตรี ป. ๔ – ๖
ครูประจําวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
ครูฝกสอน สาระวิชาคณิตศาสตร
ครูฝกสอน สาระวิชาคณิตศาสตร
ธุรการโรงเรียน
พนักงานบริการ
พนักงานสวน

หมายเหตุ

๕
ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนวัดเสด็จ
ที่

ปพุทธศักราช

ชื่อผูบริหารโรงเรียน

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-ปจจุบัน

นายจันทร ไชยเตกุล
นายสวัสดิ์ จันทิวา
นายเฉลิม เกาไสยนันท
นายสละ แสงทอง
นายถาวร คงถาวร
นายเตา ณ ลําปาง
นายบุญทา ทีแกวบุตร
นายประสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์
นายประสิทธิ์ หิรัญพานิช
นายชุม ตะพันธ
นางมณเฑียร เพ็ญสุวภาพ
นายณรงศักดิ์ ธิวงศคํา
นายณรงศักดิ์ ธิวงศคํา
นายอํานวย ทาวขวาง
นายชํานาญ แสงจันทร

ตําแหนง
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
อาจารยใหญ
อาจารยใหญ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเสด็จ (แตงตั้งเมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑)
๑. นายจันทรเทพ ไทยชัยธรรม
ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. นายดุลฮิม ณ วงศจันทร
ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
๓. นายพิสิษฐ สุระวัง
ผูแทนศิษยเกา
กรรมการ
๔. นายแกวมา ปญญาสอง
ผูแทนผูปกครอง
กรรมการ
๕. นางกรรณิการ หมูแกวเครือ
ผูแทนองคกรชุมชน
กรรมการ
๖. นายชัยชนะ ปญญายืน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
๗. พระศรีมูล จิรวํโส
ผูแทนองคกรศาสนา
กรรมการ
๘. นายศรีรัตน ธุระ
ผูแทนครู
กรรมการ
๙. นายชํานาญ แสงจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

๖
ตราสัญลักษณประจําโรงเรียน

คําขวัญ
การเรียนกาวหนา กีฬากาวไกล น้ําใจแนนหนัก พิทักษคุณธรรม
ปรัชญา
การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
สีประจําโรงเรียน
สีเหลือง – สีน้ําเงิน
สีเหลือง
สีน้ําเงิน

หมายถึง
หมายถึง

ความมีคุณธรรม จริยธรรม
ความหนักแนน

ตนไมประจําโรงเรียน
ตนจามจุรี

๗

แผนที่ภายในโรงเรียน

๙

๑

N

W

E

๕

๗

S

๔
๓
๑๓
๑
๒
๓
๔
๕
๗
๙
๑๑
๑๓

ถนน
อาคารปฐมพร
อาคารรัตนาคม
โรงอาหาร
อาคารเอนกประสงค
เฮือนภูมปิ ญญา
สนามฟุตบอล
โรงจอดรถครู(ลานอนุบาล)
โรงจอดรถนักเรียน
สระน้ํา

๑๑

๘

๖

๒
๑๔

๑๐

๑๒
๖
๘
๑๐
๑๒
๑๔

หองน้ํา
ลานกีฬาอเนกประสงค
ตูบ ภูมิปญญา
แปลงเกษตรพอเพียง
เรือนเพาะชํา

๘
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนวัดเสด็จ
ผูอํานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมบริหารวิชาการ

กลุมบริหารงบประมาณ

๑.กลุมดําเนินงานสํานักงาน
๒.กลุมพัฒนาหลักสูตร
๓.กลุมงานพัฒนากระบวน
การเรียนรู
๔.กลุมงานวัดผลประเมินผล
เทียบโอนผลการเรียนรู
๕.กลุมงานทะเบียนนักเรียน
๖.กลุมงานวิจัยเพือ่ พัฒนา
ศูนยการศึกษา
๗.กลุมงานวิจัยสือ่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
๘.กลุมงานพัฒนาแหลง
เรียนรู
๙.กลุมงานนิเทศการศึกษา
๑๐.กลุมงานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
๑๑.กลุมงานสาระการเรียนรู
๑๒.กลุมงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
๑๓.กลุมงานสงเสริมและ
ประกันความรวมมือทาง
วิชาการ

๑.กลุมดําเนินงานสํานักงาน
๒.กลุมงานนโยบายและ
แผนงาน
๓.กลุมงานบริหารการเงิน
และบัญชี
๔.กลุมงานบริหารงานพัสดุ
๕.กลุมงานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา
๖.กลุมงานตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการ
ใชเงินและผลการดําเนินงาน

พนักงานบริการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

กลุมบริหารบุคคล
๑.กลุมดําเนินงานสํานักงาน
๒.กลุมงานวางแผนอัตรา
กําลัง
๓.กลุมงานเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
๔.กลุมงานวินัยและนิติกร
๕.กลุมงานสงเสริมกิจการ
นักเรียน
๖.กลุมงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

นักเรียน

กลุมบริหารทั่วไป
๑.กลุมดําเนินงานสํานักงาน
๒.กลุมงานธุรการ
๓.กลุมงานเลขานุการและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๔.กลุมงานพัฒนาระบบเครือ
ขาย ขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา
๕.กลุมงานจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองคกร
๖.กลุมงานอาคารสถานทีแ่ ละ
สภาพแวดลอม
๗.กลุมงานจัดทําสํามะโน
นักเรียนและการรับนักเรียน
๘.กลุมงานประชาสัมพันธ
๙.กลุมงานสงเสริมสนับสนุน
และประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงาน สถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา
๑๐.กลุมงานการจัดการ
ควบคุมภายในสถานศึกษา
๑๑.กลุมงานบริหารสาธารณะ

