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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ประวัตคิ วามเป็ นมาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนวัดเสด็จตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2476 โดยใช้ศาลาการเปรี ยญวัดพระธาตุเสด็จ
เป็ นสถานที่เรี ยน สอนตั้งแต่ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีนายจันทร์ ไชยเตกุล เป็ น
ครู ใหญ่
พ.ศ. 2483 ได้รับงบประมาณจากกองการศึกษาปลูกสร้างอาคารเรี ยนแบบ ป.1 จานวน 4
ห้องเรี ยนบนที่ดินว่างเปล่านอกบริ เวณวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. 2495 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเป็ นอาคารไม้สองชั้นแบบ ป.20 พิเศษ จานวน 6
ห้องเรี ยนในที่ดินของราชการสงวน จานวน 10 ไร่ - งาน 52.9 ตารางวา ซึ่งเป็ นที่ต้งั โรงเรี ยนวัดเสด็จใน
ปัจจุบนั
1 ตุลาคม 2500 โอนเข้าสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนแบบ 014 พิเศษ จานวน 10 ห้องเรี ยน
150,000 บาท สมทบกับราษฎรและท่านพระครูรัตนาคม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนแบบ 008 จานวน 8 ห้องเรี ยน
พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรี ยนแบบ 008 อีกจานวน 2 ห้องเรี ยน
1 ตุลาคม 2523 ได้มีกฎหมายโอนโรงเรี ยนประชาบาล สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
กระทรวง มหาดไทย ไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2537 ได้รับเลือกจากสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองลาปาง ให้เป็ นโรงเรี ยนดีเด่น
และผูบ้ ริ หารดีเด่น
พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจัดทาห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง
วิทยาศาสตร์
19 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการการกระถมศึกษาจังหวัดลาปางให้ยบุ เลิก
โรงเรี ยน บ้านวังเลียบ ตาบลบุญนาคพัฒนา มาเรี ยนรวมกับโรงเรี ยนวัดเสด็จ
7 กรกฎาคม 2546 ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช
2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้โอนโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
16 พฤษภาคม 2551 ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 1 ให้ยบุ เลิก
โรงเรี ยนวัดท่าส้มป่ อย ตาบลทุ่งฝาย มาเรี ยนรวมกับโรงเรี ยนวัดเสด็จ
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ที่ต้งั โรงเรียน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ หมู่ 11 ตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52000
สภาพพืน้ ที่โรงเรียน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ มีเนื้อที่ 10 ไร่ - งาน 52.9 ตารางวา สภาพพื้นที่เป็ นที่ราบโดยมีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

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

เขตพืน้ ทีบ่ ริการ
ตาบลบ้ านเสด็จ
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่

5
8
9
11
17

มี 5 หมู่บา้ น ได้แก่
บ้านเสด็จ
บ้านลูเหนือ
บ้านลูใต้
บ้านปงชัย
บ้านปงชัยพัฒนา

ตาบลบุญนาคพัฒนา มี 2 หมู่บา้ น ได้แก่
หมู่ 5
หมู่ 9
ตาบลทุ่งฝาย
หมู่ 1

บ้านวังเลียบ
บ้านใหม่รัตนาคม
มี 1 หมู่บา้ น ได้แก่
บ้านท่าส้มป่ อย
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สภาพชุมชน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง สถานที่ราชการ
สาคัญ
ที่ต้งั อยูใ่ กล้เคียงได้แก่ สถานีอนามัยบ้านเสด็จ สถานที่สาคัญทางศาสนาได้แก่ วัดพระธาตุเสด็จ สถาน
ที่ต้ งั โรงเรี ยนเป็ นชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก การติดต่อสื่อสารสะดวก มีสถานประกอบการหลาย
ชนิดอยูใ่ นชุมชน ฐานะของผูป้ กครองนักเรี ยนส่วนมากยังอยูใ่ นระดับต่า อาชีพของผูป้ กครอง นักเรี ยนมี
หลากหลาย เช่น ค้าขาย รับจ้าง ทาไร่ ทาสวน ทานา ลูกจ้างโรงงาน รับราชการ พนักงานบริ ษทั
ผูป้ กครองนักเรี ยนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณี วฒั นธรรมอันดีงามอยูม่ ากมายสืบทอดเป็ นมรดกของชุมชน มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านหลากหลายสาขา และมีความสามารถถ่ายทอดสู่ชนรุ่ นหลังได้ในระดับหนึ่ง
ชาวบ้านผูป้ กครองนักเรี ยนและชุมชนให้ความสนใจและความร่ วมมือกับโรงเรี ยนในการพัฒนาการจัด
การศึกษาทุกด้านเป็ นอย่างดี
ขนาดของโรงเรียน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง
ข้ อมูลสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
1.
2.
3.
4.
5.

ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้ าแรงสูงขนาด 220 และหม้อแปลงไฟฟ้ าขนาด 100 kVA จากการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
ประปา จากประปาหมู่บา้ น และประปาภายในโรงเรี ยน
โทรศัพท์ / โทรสาร จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
น้ าดื่ม จากประปาหมู่บา้ น โดยผ่านเครื่ องกรองน้ าดื่ม
น้ าใช้ จากประปาหมู่บา้ น และประปาภายในโรงเรี ยน

ระดับการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอน
โรงเรี ยนวัดเสด็จเปิ ดสอนระดับอนุบาลปี ที่ 1 ถึงประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นนักเรี ยนไป – กลับ มี
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544
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จานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553)
จานวนนักเรี ยน ปี การศึ กษา 2553
ชาย
หญิง

ชั้น

อนุบาล 1
อนุบาล 2

20
16
36
19
19
16
10
17
18
99
135

รวมระดับชั้นอนุบาล

ป.
ป.
ป.
ป.
ป.
ป.

1
2
3
4
5
6

รวมระดับชั้นประถมศึ กษา

รวมทั้งสิ้น

รวม

16
12
28
14
13
23
17
12
15
94
122

36
28
64
33
32
39
27
29
33
214
257

จานวนบุคลากร / จานวนครู

ระดับการศึกษาที่สอน

ปริ ญญาเอก
จานวนคน

อนุบาล
ประถมศึกษา
ไม่ได้ทาการสอน
รวม

-

ปี การศึ กษา 2553
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
จานวนคน
จานวนคน

1
1

2
11
13

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
จานวนคน

รวม

-

2
11
1
14

5
จานวนบุคลากร แยกตามหน้ าที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายชานาญ แสงจันทร์
น.ส.อนงค์ กุลเมือง
นางโสภา วาณิ ชสุวรรณ
นางพนอ ทองศรี พงษ์
นางทองทรัพย์ อนุจาผัด
นางบุปผา สินสุริยศักดิ์
ว่าที่ร.ต. นิวตั น์ กิติคา
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ป้ อฝั้น
นางศิริพร ธรรมสิทธิ์
นายไพโรจน์ แถวเที่ยง
นายสะอาด กันทะ
นายศรี รัตน์ ธุระ
นายสมบูรณ์ วงค์บุตร
นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะเครื อ
นางสาวสุพตั รา ดวงสนิท
นางสาววิชรี จันดาหาร
นายราชันย์ วังก๋ าใจ
นายประเสริ ฐ ศรี แสง

หน้ าที่

บริ หาร
ครู ประจาชั้นอนุบาลปี ที่ 1
ครู ประจาชั้นอนุบาลปี ที่ 2
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/1
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/1
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/2
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ครู ประจาวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
ครู ประจาวิชาสังคมศึกษาช่วงชั้นที่ 1
ครู พี่เลี้ยงอนุบาล
ครู ประจาวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
ครู ประจาวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานบริ การ
พนักงานสวน

หมายเหตุ

ครู อตั ราจ้าง

ครู อตั ราจ้าง
ครู อตั ราจ้าง อบต.บ้านเสด็จ
ครู อตั ราจ้าง อบต.บ้านเสด็จ
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ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

คาขวัญ
การเรี ยนก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล น้ าใจแน่นหนัก พิทกั ษ์คุณธรรม
ปรัชญา
การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
สีประจาโรงเรียน
สีเหลือง – สีน้ าเงิน
สีเหลือง
สีน้ าเงิน

หมายถึง
หมายถึง

ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ความหนักแน่น

ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นจามจุรี

7

แผนที่ภายในโรงเรียน

9
1
N

5

W

E

4

7
S

3

1
2
3
4
5
7
9
11
13

ถนน
อาคารปฐมพร
อาคารรัตนาคม
โรงอาหาร
อาคารเอนกประสงค์
เฮือนภูมปิ ัญญา

11

13
6

8

222
14

12

6

ห้ องนา้

8

10

สนามฟุตบอล
โรงจอดรถครู(ลานอนุบาล)

10

ลานกีฬาอเนกประสงค์
ตูบ ภูมปิ ัญญา

โรงจอดรถนักเรียน

12

แปลงเกษตรพอเพียง

สระนา้

14

เรือนเพาะชา

8
แผนภูมกิ ารบริหารงานโรงเรียนวัดเสด็จ
ผู้อานวยการโรงเรี ยน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริ หารวิชาการ

กลุ่มบริ หารงบประมาณ

1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
2.กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
3.กลุ่มงานพัฒนากระบวน
การเรี ยนรู้
4.กลุ่มงานวัดผลประเมินผล
เทียบโอนผลการเรี ยนรู้
5.กลุ่มงานทะเบียนนักเรี ยน
6.กลุ่มงานวิจยั เพื่อพัฒนา
ศูนย์การศึกษา
7.กลุ่มงานวิจยั สื่ อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
8.กลุ่มงานพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู้
9.กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
10.กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
11.กลุ่มงานสาระการเรี ยนรู้
12.กลุ่มงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
13.กลุ่มงานส่ งเสริ มและ
ประกันความร่ วมมือทาง
วิชาการ

1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
2.กลุ่มงานนโยบายและ
แผนงาน
3.กลุ่มงานบริ หารการเงิน
และบัญชี
4.กลุ่มงานบริ หารงานพัสดุ
5.กลุ่มงานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา
6.กลุ่มงานตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการ
ใช้เงินและผลการดาเนินงาน

พนักงานบริ การ

คณะกรรมการที่ปรึ กษา

กลุ่มบริ หารบุคคล
1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
2.กลุ่มงานวางแผนอัตรา
กาลัง
3.กลุ่มงานเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ
4.กลุ่มงานวินยั และนิติกร
5.กลุ่มงานส่ งเสริ มกิจการ
นักเรี ยน
6.กลุ่มงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

นักเรี ยน

กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
2.กลุ่มงานธุ รการ
3.กลุ่มงานเลขานุการและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครื อ
ข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา
5.กลุ่มงานจัดระบบการ
บริ หารและพัฒนาองค์กร
6.กลุ่มงานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
7.กลุ่มงานจัดทาสามะโน
นักเรี ยนและการรับนักเรี ยน
8.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
9.กลุ่มงานส่ งเสริ มสนับสนุน
และประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงาน สถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา
10.กลุ่มงานการจัดการ
ควบคุมภายในสถานศึกษา
11.กลุ่มงานบริ หารสาธารณะ

9
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนวัดเสด็จจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ค่คู ุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ดว้ ยสื่อเทคโนโลยี ด้วยระบบบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริ ม สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน และการบริ หารจัดการ
4. สนับสนุนให้ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูน้ าชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย
เป้าประสงค์
1. นักเรี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา เต็มตามเต็มศักยภาพของนักเรี ยน
แต่ละคน

2. นักเรี ยนทุกคนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรู้ดา้ นวิชาการ สามารถดารงชีวติ ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างเป็ นระบบในการจัดการเรี ยนการสอน และการบริ หาร
จัดการ
4. โรงเรี ยนมีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความ
ร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย

