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ความเป็นมาและสรุปการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  ระยะท่ี  1 
  วันที่ 24 มีนาคม 2557  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
วิเคราะห์ป ัญหาการศึกษาของชาติและในพื ้นที ่จ ังหวัดเช ียงใหม่ โดยเช ิญหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในพื ้นที ่               
จ ังหวัดเช ียงใหม่ รวม 99 องค์กร 26 ผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมประชุ ม ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด             
อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เสนอข้อมูล ที่เป็นประเด็นปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่กระทบถึงคุณภาพการศึกษา         
ของเด็ก เยาวชน ตลอดถึงพลเมืองเชียงใหม่  ให้ที ่ประชุมได้รับทราบและแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน          
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมมือกันจะปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ภายใต้ชื่อ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
โดยมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานเลขานุการภาคีเชียงใหม่ เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
ต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้ง
คณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา) อย่างเป็นทางการ โดยมีฉันทานุมัติหลักการ
สำคัญในการขับเคลื่อน 4 ข้อ ประกอบด้วย 
  1. การศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  2. พื้นที่กลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัดเชียงใหม่ 
  3. คนเชียงใหม่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ 
  4. การกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางสู่จังหวัด 
และปณิธานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดร่วมกันในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ คือ พลเมืองเชียงใหม่ รักษ์วัฒนธรรม              
ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ               
  ภาคีเช ีย ง ใหม ่ฯ  ได ้ตั ้งคณ ะทำงานจ ัดท ำแผนยุท ธศาสตร์ปฏ ิร ูป การศ ึกษ าเช ีย ง ใหม ่               
ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2559 - 2562) ภายใต้การตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาของเชียงใหม่ โดยคนเชียงใหม่                      
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบและประกาศใช้แผนฯ เมื่อวันที่  1 มกราคม 2559 โดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่               
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าว 
  การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
ระยะ 4  ป ี ได ้จ ัดประเม ินผล เป ็นระยะและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน พร้อมการสัมมนาทางวิชาการ                 
ต่อการขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  โดยการจัดงานปฏิ รูปการศึกษาเชียงใหม่ประจำทุกปี                   
ตลอดการใช้แผนยุทธศาสตร์ 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 7 – 8 มกราคม 2559 : เปิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2559 – 2562) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา            
จังหวัดเชียงใหม่  
  ครั้งที่  2  วันที่  30 – 31 มกราคม 2560 : การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย               
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563  
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  ครั้งที่ 3  วันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 : โอกาสเชียงใหม่ 4.0  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาตเิฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
  ครั้งที่ 4  วั นที่  30  –  31 มกราคม 2562 :  พ้ื นที่ น วั ตกรรมการศึ กษา เ ชี ย ง ใหม่                 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
  ครั้งที่ 5  วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 : พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)”  
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
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วัตถุประสงค์การจัดงาน 
  1. เพ่ือนำเสนอผลงานโดดเด่นสอดรับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่ผ่านมา             
ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ และสาธารณชนทั่วประเทศได้รับทราบ 
  2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แสดงออกถึงทักษะความสามารถ  ที่เป็นความสำเร็จตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
  3. เพื่อสรุปการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562) 
ตามหลักวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมนำสู่การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในระยะต่อไป 
  4. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในหน่วยงาน สถาบัน สถานศึกษา 
ศูนย์การเรียนรู้ที่มีผลงานดีเด่นสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
  5. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์การปฏิรูป
การศึกษาของเชียงใหม่ ในระยะท่ี 2 (พ.ศ.2563 – 2566) 



4 
 

 

แนวคิดและหลักการจัดงาน (Theme)  
  พร้อมอะไร “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ : Chiangmai Next” คือ ความพร้อมใจสานต่อ
คุณค่าเดิมและเปลี่ยนผ่านสู่ก้าวใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  (The Next Education for All Chiangmai)               
ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของประชาคมภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้ต้นทุนของ 4 ปีที่ผ่านมา
จะเป็นรากฐานที่มั่นคงต่อไป 
  ทำไมไปต่อ วิกฤตคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ยังมี
ข้อจำกัดและเหลื่อมล้ำสูงมากในพ้ืนที่เชียงใหม่ การแก้ปัญหาซับซ้อนและล่าช้าไม่ทั่วถึง รวมทั้งถูกปั่นป่วน           
ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของโลกยุคใหม่ การศึกษาเรียนรู้ในความหมายใหม่จะเป็นการศึกษาที่ทุกคน             
เป็นเจ้าของการเรียนรู้เอง  เพ่ือสร้างบุคลิกตัวตนและขีดความสามารถ (Educated) สู่คุณค่าและศักดิ์ศรี               
แห่งพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) จึงจะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของภูมิสังคมเชียงใหม่  และเตรียม
รองรับโลกแห่งอนาคต คศ.2025 ที่ซับซ้อนสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบ 
  ไปต่ออย่างไร พลเมืองเชียงใหม่พร้อมใจธำรงสำนึกร่วมและความสำเร็จเดิม ผนึกพลังเชิงพ้ืนที่
มุ่งเตรียมพร้อมรับมือสิ่งท้าทายใหม่ ๆ กล่าวคือ สานต่อองค์กรภาคีให้เข้มแข็งสร้างวิถีที่ยั่งยืนแบบองค์รวม         
เป็นห่วงโซ่คุณค่าทางการศึกษา (Value Chain) ของลูกหลานตามบริบทภูมิสังคมเชียงใหม่ ภายใต้ฉันทามติที่ร่วม
คิดร่วมกำหนดเป้าหมายและแนวทางขับเคลื่อนต่อในระยะที่ 2 (พ.ศ.2563 – 2566) สู่ภาพห่วงโซ่คุณค่าร่วม
และองค์รวมปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่เชียงใหม่ คือ “วิถีเชียงใหม่เราไม่ทิ้งกัน สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่พลเมือง
เชียงใหม่  ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่ก้าวไกล” 

รายละเอียดกิจกรรมหลักของงานและการมีส่วนร่วม 
1. นิทรรศการเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจผลงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ๔ ปีและ

นิทรรศการพลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next) 
2. นิทรรศการสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่พลเมืองเชียงใหม่ 
3. นิทรรศการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative City of Craft & Folk Art) 
4. ระดมเงินสมทบกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 
5. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และประกวดเต้น Cover Dance 
6. การแข่งขันหุ่นยนต์  
7. เวทีแสดง ทักษะ ความสามารถของนักเรียน  
8. อบรมสัมมนาทางวิชาการตลาดนัดองค์ความรู้หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการเชียงใหม่ 

  9. การจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะนำสู่สัมมาชีพและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ            
ในอนาคต 
  10. เวทีสานเสวนา : ฟังเสียงคนเชียงใหม่และไขรหัส Chiangmai Next พร้อมพิธีเปิดงาน             
แสดงความก้าวหน้า ความมุ่งม่ัน และผลงานที่ผ่านมาในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
  11. เชิญชวนประชาคมภาคีเชียงใหม่ร่วมสมัครเป็นภาคีเชียงใหม่และเสนอแนะข้อคิดเห็นในการ
ขับเคลื่อนระยะที่ 2 
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งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งท่ี 5 (Chiangmai Education Reform Forum 2020)  
ภายใต้แนวคิด “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” 

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

เวทีสานเสวนา 
10.00 – 12.00 น. 

ฟังเสียงคนเชียงใหม่และไขรหัส  Chiangmai  Next 
 - Chiangmai Talk พลังปฏิรูปการศึกษา คนธรรมดาก็เปลี่ยนโลกได้  
   โดย ตัวแทนกลุ่มคนธรรมดาผลลัพธ์การศึกษาเชียงใหม่ 
 - The Next Commitment  สังคมเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมขยับก้าวอย่างไร 
   เพ่ือไปต่อระยะที่  2  โดยตัวแทนเครือข่ายผู้ร่วมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 

พิธีเปิดงาน 
13.00 – 16.00 น. 

 - ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม 
ผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ครูภูมิปัญญา เครือข่ายการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและ
สื่อมวลชน  พร้อมกันบริเวณพิธี 
 - ชมการแสดงของนักเรียน 
 - ประธานในพิธี  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาถึง 
 - ชมวีดีทัศน์  บทสรุปจากการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  ระยะที่  1 
 - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์) กล่าวต้อนรับ และ
ขอบคุณภาคีทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
มาถึงปีที่ 5 
 - เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (นายไพรัช  ใหม่ชมภู) 
   กล่าวรายงานต่อประธานพิธี  
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์)  กล่าวเปิดงาน 
ประธานร่วม 3 ท่าน/รูป ร่วมเปิดงาน 
 - ประธานร่วมมอบเกียรติบัตร แก่ภาคี หน่วยงาน สถานศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี 
 - ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาร่วมประกาศพันธสัญญาและข้อเสนอเชิงนโยบาย
การศึกษาเชียงใหม่สู่สาธารณะ 
ประธานร่วมรับมอบเงินบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ  
พระเทพปริยัติ  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่           
กล่าวสัมโมทนียกถา 
- ประธานและแขกผู้เกียรติเยี่ยมชมบูธ และกิจกรรมในงาน พร้อมให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว       
ทุกสำนัก หน้าห้องราชพฤกษ์ 

หมายเหตุ : กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
องค์กรร่วมจัดงาน : ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, 
                         จังหวัดเชียงใหม่, มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.), กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

กำหนดการพิธีเปิด
งาน 
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กิจกรรม เวลา ห้อง 

เวทีสานเสวนา : ฟังเสียงคนเชียงใหม่และไขรหัส  Chiangmai Next 
- Chiangmai  Talk  &  The  Next  Commitment  

09.00 - 12.00 น. ราชพฤกษ์ 1 

- พิธีเปิดงาน 
- เชิดชูเกียรติ  ภาค/ีโรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงาน   
  ที่ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี 
- ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาร่วมประกาศพันธสัญญาและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายการศึกษาเชียงใหม่สู่สาธารณะ 
- ระดมเงินสมทบกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10บาท) 

13.00 – 16.00 น. ราชพฤกษ์ 1 

ประเภท รายการกิจกรรม พื้นที่ 
นิทรรศการ 
พลังปฏิรูป
การศึกษา  
วิถีหน้าหมู่ 

สู่สังคมเชียงใหม่
เป็นสุข 

- นิทรรศการสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่พลเมืองเชียงใหม่ 43 แห่ง นิทรรศการ 3 
- นิทรรศการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ Chiang Mai City of Crafts & 
Folk Art 

โถงท่าแพ 

- จำหน่ายผลผลิตสัมมาชีพของนักเรียน จำนวน 60 บูธ 
 

โถงทางเดิน 
(ต่อจากโถงท่าแพและ 
หน้าห้องนิทรรศการ) 

- นิทรรศการการเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจผลงานปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ 4 ปี และนิทรรศการพลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ  
(Chiangmai Next) 
- ศูนย์รับบริจาคเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำ  (กองทุน 10 บาท) 

โถงทางเดิน 
(หน้าห้องราชพฤกษ์) 

ทักษะ 
ความสามารถ 

พลเมืองเชียงใหม่ 

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของนักเรียนบนเวที (เวทีเล็ก) นิทรรศการ 3 
- การแข่งขันหุ่นยนต์ นิทรรศการ 2 
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและ เต้น Cover Dance (เวทีใหญ่) นิทรรศการ 1 

กิจกรรมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ คร้ังที่ 5 (Chiangmai Education Reform Forum 2020) 
“พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” 

วันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 
ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลมิพระเกียรติ 7  รอบ  พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม ่

 

กิจกรรมวันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 

กิจกรรมวันที่ 17 มกราคม 2563 
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นิทรรศการสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่พลเมืองเชียงใหม่ 
รักษ์วัฒนธรรม  ทันการเปลี่ยนแปลง  แสวงสัมมาชีพ 

วันที่ ๑๗ - ๑๘  มกราคม  ๒๕๖3 

 

 

 

ระดับชั้น หน่วยงานดำเนินการ 

ปฐมวัย ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย  เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด 
๒. สมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์เชียงใหม่ 
๓.กลุ่มสื่อสร้างสุขสนุกกับการเรียนรู้ 
๔. สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
๕. สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. สมาคมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
7. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่     
2. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
3. โรงเรียนบ้านศาลา 
4..โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 
5. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
6. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 
7. โรงเรียนกาวิละอนุกูล 
8. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่   
9. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
10. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 
11. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
12 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 
13. โรงเรียนแม่แตง 
14. โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่  
๑๕. โรงเรียนสองแคววิทยาคม  
16. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 
17. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
18. สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
19. สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
20. สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
21. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 
22. โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 
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ระดับชั้น หน่วยงานดำเนินการ 

อาชีวศึกษา ๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 

อุดมศึกษา ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๓. คณะวิศวกรรมการศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๔. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียใหม่ 
5. วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและ

ภาคีเครือข่าย 

๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
๒. เครือข่าย เขียว สวย หอม 
๓. กรมสุขภาพจิต  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนรินทร์ 
4. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงหม่ 
6. ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
7. มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น โรงเรียนบ้านปลาดาว 
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ที่ ห้อง รายการอบรมสัมมนา หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 ราชพฤกษ์ 

(800 คน) 
โรงเรียนผู้ปกครอง  
หลักสูตร  “เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กคิดบวก”   
 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับ
สมาคมผู้ประกอบการสถาน        
รับเลี้ยงเด็กจังหวัดเชียงใหม่ 

2 ลีลาวดี 1 
(300 คน) 

Super Leader & Super Teacher   สำนักการศึกษาฯ  
ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา 

3 ลีลาวดี 2 
(๓00 คน) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ด้วยเครื่องมือ DSPM 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

4 A 1  
(๑๐๐ คน) 

หลักสูตรท้องถิ่นยางนา-ขี้เหล็ก เพ่ือพลเมืองตื่นรู้           
ในศตวรรษท่ี 21 

เครอืข่าย เขียว สวย หอม 

5 A 2  
(100 คน) 

การศึกษาเพ่ือการมีงานทำในโรงเรียน (Career 
Academy) กับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 

สำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

6 A 3 
(100 คน) 

Open Multicultural Education Class                  
for  Chiangmai Next : ทบทวนแนวคิดและนวัตกรรม
พหุวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือพลเมืองเชียงใหม่ในอนาคต 

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบาย
การศึกษา  

7 A 4 
(100 คน) 

ตลาดนัดการเรียนรู้ การศึกษาทางเลือก : การศึกษากินได้ 
ทำได้ คา้ขายเปน็ 

สมาคมการศึกษาทางเลือก 

8 A 5  
(100 คน) 

ปฐมวัยคุณภาพที่สร้างได้ ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา 

9 B 1  
(100 คน) 

การสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพ่ือเตรียม         
ความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
สสส.   

10 B 2  
(100 คน) 

พหุภาษา นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ 

มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

 
 
 

  
 
 
 

 

การอบรมสัมมนาทางวิชาการ 17 ห้องอบรมสัมมนา 

ตลาดนัดองค์ความรู้หลากหลายตอบโจทย์ความตอ้งการเชียงใหม่  
วันที่  18  มกราคม  2563 
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ที่ ห้อง รายการอบรมสัมมนา หน่วยงานรับผิดชอบ 
11 B 3  

(100 คน) 
กองทุน 10 บาท  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ 

12 B 4   
(100 คน) 

เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวันนักเรียน ภาคีเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ 

13 B 5  
(100 คน) 

การบริหารจัดการไฟป่า – ฝุ่นควัน โดยการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชน : แนวทางความร่วมมือและ            
การสนับสนุนจากองค์กรภาคี 

ภาคีฝุ่นควันไฟป่าเชียงใหม่ 

14 B 7  
(100 คน) 

การจัดการเรียนรู้บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
โดยภาคีมีส่วนร่วม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลล้านนา/มหาวิทยาลัย         
แม่โจ้/สพม.34 /สกสว. 

15 B 8  
(100 คน) 

“สร้างโอกาส สร้างอาชีพ กลุ่มชนคนการศึกษาพิเศษ”   
“โรคซึมเศร้า  โรคฮิต  หรือคิดไปเอง” 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ           
เขตการศึกษา 8                
จังหวัดเชียงใหม่ 

16 B 9  
(100 คน) 

การออกแบบการพัฒนายกระดับคุณภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัย 

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

17 B 10 
(100 คน) 

เวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดองค์ความรู้เรื่องพฤติกรรม
นักเรียนมัธยมต้นและสรุปผลโครงการเรียนรู้ 
อย่างมีความสุข สนุกอย่างสร้างสรรค์ 

ศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
กลุ่มเยาวชน Young D 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

โรงเรียนผู้ปกครอง หลักสูตร  “เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กคิดบวก” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อ พัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 

.............................................................................................................................................................................................. 
 
หน่วยงาน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็ก   
     จังหวัดเชียงใหม่ 
หลักการ จากการที่โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู ่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้สังคมเกิดการ
  เปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีใหม่ 
  ทำให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเด็กไทยในยุค 
  4.0 ที่เติบโตขึ้นมาในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน จึงทำให้พ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง ยุ คใหม่               
  ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของลูกหลาน เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันตั้งแต่             
  วัยเยาว์สอดคล้องกับผลวิจัยจาก  Amarin Baby & Kids (อ้างใน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
  วัยรุ่นราชนครินทร์, 2562) ที่เครือข่ายแม่ลูก ได้สำรวจข้อมูลความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ 
  และสมาชิกครอบครัว  จำนวน ๒๑ ล้านคนต่อเดือน หรือ ร้อยละ ๗๓ คุณพ่อคุณแม่                           
  ทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรม ทัศนคติ ความคาดหวัง และ            
  ตัวแปรตัดสินใจต่างๆ ของคุณพ่อ คุณแม่ไทยยุคใหม่ โดยพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ
  ทักษะด้านภาษามากที่สุดถึง ร้อยละ ๘๕  และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่ให้
  ความสำคัญน้อยที่สุด ร้อยละ ๒๓ จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว ทำให้คณะกรรมการดำเนินการ                        
  เห็นความสำคัญของการปลูกฝังความคิดเชิงบวกให้กับเด็กไทยยุคใหม่ จึงได้จัดการอบรมสัมมนา
  เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กคิดบวก”ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
  ตลอดจนผู้บริหาร ครู  บุคลากร จากโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก                    
  ของโรงเรียนจากทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ นำไปใช้พัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีความคิดเชิงบวก            
  ซึ่งการปลูกฝังเรื่องการคิดในเชิงบวก ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและผู้ อ่ืนนั้น จะส่งผล                
  ทางจิตวิทยาอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็กในอนาคต เขาเหล่านั้นจะสามารถแก้ปัญหาที่กำลัง
  เผชิญอยู่ได้  เป็นการสร้าง แรงกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ ทั้งยังเป็นการทำให้เกิดความเชื่อมั่น 
  และรู้สึกดีกับตัวเอง ช่วยให้เขาเป็นมิตรกับเด็กคนอ่ืนๆ ส่งผลให้เด็กคนอ่ืน ๆ เกิดการมองโลก 
  ในแง่ดีด้วยเช่นกัน  
ตัวช้ีวัด   ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการอบรมสัมมนา เรื่อง            
  “เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กคิดบวก” 
เป้าหมาย ผู้บริหาร ครู บุคลคากร และผู้ปกครอง จากโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ของโรงเรียนจากทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  ๘๐๐ คน 
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร 
   สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ 
ประธานเปิดการสัมมนา  นายไพรัช   ใหม่ชมภู   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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“Super Leader & Super Teacher” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องลีลาวดี 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 

.............................................................................................................................................................................................. 
 
หน่วยงาน สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
หลักการ การพัฒนา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญยิ่ง
           เพราะอยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งจะเป็นผู้สร้างการเรียนรู้เพ่ือเตรียมพร้อม และนำพาการ
  เปลี่ยนแปลงในตัวลูกศิษย์หรือผู้เรียนแต่ละคน ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่รอบด้าน  
  เท่าทัน อยู ่รอดและรุ่งในโลกอนาคตได้ นับเป็นภาระหนักอย่างยิ่งของครูและผู ้บริหาร
  สถานศึกษา ดังนั้น การส่งเสริมศักยภาพและเชิดชูคุณค่าครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็น
  ภารกิจหนึ่งของภาคีเชียงใหม่ ที่จะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึด  กรอบคิด
  และระบบคุณค่า  ในการขับเคลื่อนของภาคีเชียงใหม่ฯ บนความเชื่อมั่น (TRUST) เบื้องต้นว่า
  “ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูง รับผิดชอบสูง และสามารถกำกับ
  ตนเองได้” จึงมุ่งเสริมสร้างพลังเครือข่ายครูในพ้ืนที่เชียงใหม่ ให้เกิดคุณภาพก้าวไกล หัวใจ             
  เพ่ือศิษย์ประสบความสำเร็จด้วยรูปแบบแนวทางและเป้าหมายดำเนินการ  2 ประการ คือ 

  1. การเสริมหนุนและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา              
  ทุกระดับ ทุกประเภท มุ่งเน้นครูเป็นนักเรียนรู้ นักสร้างแรงบันดาลใจ รวมพลังร่วมมือกันทำงาน             
  เพ่ือลับคมความเชี่ยวชาญและสั่งสมความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ                 
  แห่งศตวรรษท่ี 21 หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

  2. การเชิดชูคุณค่าที่เชื่อมโยงกับตัวตนของครู และบุคลากรทางการศึกษา   มุ่งเชิดชู         
  บนเส้นทางคุณค่าของความพยายาม ความมุ่งมั่นเรียนรู้หน้างาน ความสร้างสรรค์ในห้องเรียน 
  และการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จนเกิดรูปแบบ การพัฒนาที่เป็นเลิศและประสบผลสำเร็จในระดับ
  ต่างๆ ที่มีความมั่นคงยั่งยืนอย่างสมเกียรติภูมิ ที่ทรงคุณค่า (The Best Valuable Leader & 
  Teacher) ของภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
ตัวช้ีวัด       1. จำนวนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเครือข่าย Super Leader & Super Teacher 
       2. ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการการศึกษา 
       3. ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความภาคภูมิใจในสายงานวิชาชีพด้านการศึกษา 
เป้าหมาย  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา จำนวน 300 คน 
วิทยากร     ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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“การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องลีลาวดี 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  4  เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 

............................................................................................................................. ..................................................... 
 
หน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
หลักการ การตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM 

 เด็กแรกเกิด – 5 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
  สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านสมอง ซึ่งเติบโตถึงร้อยละ  80  ของผู้ใหญ่ เป็นวัยที่สำคัญ
  และเหมาะสมที่สุดในการปูพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกเหนือจากการ              
  อยู่รอดปลอดภัย การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงวัยนี้อย่างถูกต้องและ
  เหมาะสม  ย่อมนำไปสู่คุณภาพของผู้ใหญ่ที่จะเป็นทรัพยากรของประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น
  การตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM เป็นการเฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งเสริม 
  พัฒนาการเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือเด็ก                 
  ได้ทันท่วงที และต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ  

 การเฝ้าระวังเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัยตั้งแต่ระยะแรกของพัฒนาการนั้น ๆ และส่งเสริมให้เด็ก
  ได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่
  สาธารณสุข หากพบว่าเด็กยังไม่ผ่านทักษะที่เคยล่าช้า จะได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยบริการ      
  ทุติยภูมิต่อไป เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยอันจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่การเป็นเด็กที่มี                  
  สุขภาพดี มีความฉลาดด้วยสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ได้ 
เป้าหมาย ครูผู้สอนปฐมวัย  
วิทยากร ทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
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“หลักสูตรท้องถิ่นยางนา-ขี้เหล็ก เพื่อพลเมืองตื่นรู้ในศตวรรษที่ 21” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม A1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ 

............................................................................................................................. ..................................................... 
 
หน่วยงาน ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
หลักการ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นยางนา-ขี้เหล็ก  เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญ             
  ต่อการดูแลจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง เป็นการวางรากฐานและ       
  ปลูกจิตใต้สำนึกให้เด็กมีใจรัก ได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษาจน ไปถึงระดับมหาวิทยาล ัย  น ำไปสู ่ก ารเป ็นพล เม ืองตื ่น รู ้ ม ีจ ิตอาสา           
  เห็นคุณค่าต้นไม้ สิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คน และมีใจลงมือปฏิบัติ                    
  ในการอนุรักษ์ และรักษาต้นยางนา ขี้เหล็ก ให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น และมอง
  เชื่อมโยงไปถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ 
ตัวช้ีวัด  -  เกิดกระบวนการขั้นตอนในการทำหลักสูตรท้องถิ่น 
  -  เกิดเนื้อหาของหลักสูตรท้องถิ่นท่ีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 

-  เกดิการทดลองใช้ ติดตามและประเมินผล เนื้อหาหลักสูตรท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร และ นักเรียนที่จะนำหลักสูตรนี้ไปใช้ 
  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา , และระดับมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๓ แห่ง 
  ได้แก่  
  ระดับอนุบาลและ ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

 ๑. โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 4. โรงเรียนวัดกองทราย 
 2. โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 5. โรงเรียนชุมชนวัดเสาหิน 
 3. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 มัธยมศึกษา 
 ๑. โรงเรียนวัดเวฬุวัน   4. โรงเรียนสารภีพิทยาคม 
 2. โรงเรียนวชิราลัย  5. โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 
 3. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 

  มหาวิทยาลัย 
 1.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
 2.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 4.  ประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ในเขตพ้ืนที่ต้นยางนา ขี้เหล็ก ถนนสาย ๑๐๖ เชียงใหม่ -ลำพูน  

  จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น ๑๓๐ คน  
วิทยากร ๑. อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ 

๒. อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย 
  ๓. คุณชูวัฒน์ ยานะโค 

 



16 
 

 

“การศึกษาเพื่อการมีงานทำในโรงเรียน (Career Academy) กับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม A2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพ 

............................................................................................................................. ..................................................... 
 
หน่วยงาน ๑. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 
  ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
  ๓. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
หลักการ สำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในโรงเรียน (Career Academy: CA) 
โดยมีโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเป็นผู้ดำเนินโครงการนำร่อง เน้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถาน
ประกอบการในพ้ืนท่ี เพื่อนำอาชีพมาเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้รู้จักอาชีพ
ที่หลากหลายทั้งในและนอกท้องถิ่น ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงด้านการตลาด การผลิตและการลงทุน 
จนถึงการจำหน่าย สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้  โครงการ CA ได้พัฒนาบทเรียนในรายวิชา           
เห็ดเศรษฐกิจ 1-6 สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เกิดเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนจริง ซึ่งมีการบูรณาการเข้ากับวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  เกิดเป็นหลักการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในโรงเรียน (CA)  ในปี พ.ศ. 2562            
มีการขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในรูปแบบ             
การจัดทำวีดิทัศน์ เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิถีชีวิต สินค้าและบริการที่อยู่          
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยนำเสนอเนื้อหาจากมุมมองของคนในพื้นที่ซึ่งมีความเข้าใจบริบท
ของพื้นที่และวิถีชีวิตในชุมชน  เนื้อหาที่มีความถูกต้องและเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบ              
เมื่อเผยแพร่สู่เครือข่ายสังคม (Social Network) ดังนั้น เพื่อเป็นการสรุปบทเรียน เผยแพร่ ขยายผลและ
กระตุ้นในเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ชุมชนอื่นๆ สามารถนำรูปแบบการดำเนินกิจกรรม             
ไปใช้ในการพัฒนางาน และการท่องเที่ยวของชุมชนตนเองได้ จึงจัดให้มีการเสวนา  เรื่อง “การศึกษา               
เพื่อการมีงานทำในโรงเรียน (Career Academy) กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่” 

ตัวชี้วัด  1. ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเป็นผูท้ี่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ เช่น  
  ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นักเรียน/นักศึกษา ตัวแทนชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ฯลฯ  

2. ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาให้ความสนใจ สอบถามข้อมูล/ความรู้เพื่อต้องการนำรูปแบบการดำเนินงานไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่น้ันๆ  
3. เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียน/นักศึกษา บุคลากร
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน จำนวน 
100 คน  

วิทยากร  1) นายเรืองฤทธิ์ อภิวงค์ ผู้ทรงคณุวุฒิทางการศึกษา องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
2) นายจักรพงษ์ ทิพย์ปัญญา กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
3) นางสาวอรวรรณ์ กันทะนนท์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
4) ตัวแทนจากวิทยาลยัศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5) นายสรุเชษฐ์ มานิตย์ ผู้ประกอบการในอำเภอแม่อาย และเจ้าของร้านบ้านไร่ชายแดน 
6) นักเรียนทีม MWK โรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม 
7) นายทวีผล แก้วศริิ (ผู้ดำเนินรายการ)  
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“Open Multicultural Education Class for Chiang Mai Next : ทบทวนแนวคิดและนวัตกรรมพหุวัฒนธรรมศึกษา 
เพื่อพลเมืองเชียงใหม่ในอนาคต” 

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม A3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  1  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  4  เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยงาน  1.  ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
  2.  สาขาสังคมศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  3.  เครือข่ายพหุวัฒนธรรมศึกษา : 1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชยีงของ จังหวัดเชียงราย   
  2) โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จังหวัดตาก 3) โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ และ  
  4). โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดยี์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ 
หลักการ  ศ ูน ย ์พ ห ุว ัฒ น ธ ร รม แ ล ะน โย บ าย ก า รศ ึก ษ า  ม ห า ว ิท ย าล ัย เช ีย ง ให ม ่ ได ้จ ัด ง าน เส ว น าท า ง ว ิช า ก า ร                          
  ด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาในงานปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยร่วมกับภาคี
  เชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา โดยในปีที่หนึ่ง ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “การจัด               
  การศึกษาข้ามวัฒนธรรม” เพ่ือ 1)  นำเสนอและสร้างข้อถกเถียงเกี่ยวกับแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในบริบทประเทศไทย 
  2) นำเสนองานวิจัยด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาโดยนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรม
  ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 3) เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและแนวทางการเตรียมครู                
  ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาผ่านเสียงสะท้อนและประสบการณ์ของนักศึกษา ครูประจำการ  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  และภาคประชาสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ส่วนในปีที่สอง ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “การศึกษาทางเลือก คือ การศึกษา            
  ในอนาคต” ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาทางเลือกและเครือข่ายบ้านเรียน โดยมุ่งนำเสนอและสร้างข้อถกเถียงเกี่ยวกับ
  แนวคิดว่าด้วยการศึกษาในอนาคต ตามแนวทางพหุว ัฒนธรรมศึกษาเพื ่อรองรับการเพิ ่มจำนวนของผู ้เร ียน          
  หลากวัฒนธรรมในพื้นที่การศึกษา และในปีที่สาม ได้ร่วมกับ เครือข่ายพหุวัฒนธรรมศึกษาโดยใช้วรรณกรรมพ้ืนถิ่น
  ล้านนาเป็นฐาน ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “วรรณกรรมพหุวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นล้านนาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย”  
  เพ่ือขยายผลการดำเนินงานจากโครงการ การผลิตทรัพยากรสารนิเทศและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือหนุนเสริมความรู้ 
  ด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ สู่ครูปฐมวัยในพ้ืนที่
  จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ การจัดงานเสวนาของศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีเครือข่าย               
  และหน่วยงานเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น และยังพบว่าแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาได้ขยายจากพื้นที่การผลิตหรือการเตรียม
  ครูไปสู่พื้นที่การวิจัยทางการศึกษา พื้นที ่ห้องเรียน พื้นที ่หน่วยงานรัฐด้านการศึกษา และภาคประชาสังคมมากขึ้น 
  ดังนั ้น ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ คร้ังที่ 5 ประจำปี 2563  ทางศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา                  
  มีความประสงค์จะจัดงานเสวนาทางวิชาการด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดและ
  ปฏิบัติการของพหุวัฒนธรรมศึกษาในรอบสามปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ได้องค์ความรู้และแนวทางในการผลักดันแนวคิดและ
  ปฏิบัติการของพหุวัฒนธรรมศึกษาในอนาคต  
ตัวชี้วัด  1.  ผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 100 คน ตลอดทั้งงาน 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมงาน มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก  
เป้าหมาย   1.  ครูปฐมวัย/ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30 คน  
  2.  ครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 15 คน นักวิชาการหรืออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 15 คน   
  3.  นักศึกษา ป.ตรี/โท/เอก 20 คน ผู้ประกอบการทางการศึกษา/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 5 คน  
  4.  องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 5 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ เช่น ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการในกระทรวง กรม 
       กอง และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น 10 คน  
วิทยากร   1.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง   9.  คุณสินอาจ ลำพูนพงศ์  
  2.  รศ.ดร.นงเยาว์  เนาวรัตน์    10.  ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา  
  3.  อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร      11.  อาจารย์ ดร.พิสิษฏ์ นาสี 
  4.  อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง   12.  ดร.ทองเหรียญ จันตาวงศ์   
  5.  ครูวิภาพร เสียงเสนาะ    13.  ครูพชรอร คำภิโล 
  6.  ครูพรน้ำทิพย์ ทำสุข    14.  ผู้อำนวยการวิร์ธิมา กันยายน   
  7.  ครูกมลชนก  หมัดตะทวี    15.  ตัวแทนสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ 
  8.  ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธานเปิดการเสวนา   รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ตลาดนัดการเรียนรู้ “การศึกษาทางเลือก : การศึกษากินได้ ทำได้ ค้าขายเป็น” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม A4 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม ่
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพ 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
หน่วยงาน ๑. ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา   ๒. สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล) 
  ๓. เครือข่ายศูนย์การเรียนไทย 
หลักการ เมื่อโลกเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน  “การศึกษา” จึงเป็นกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว              

เพื่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศที่ต้องเท่าทันและเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่              
ทิศทางการพัฒนาที่สร้างสรรค์และยั่งยืน  และเมื่อระบบการศึกษากระแสหลักอย่างเดียว “ลู่เดียว”  
ไม่สามารถตอบโจทย์และเท่าทันความต้องการของสังคมและผู้เรียน เด็ก  เยาวชน ยุคใหม่ซึ่งมีความ
แตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างทวีคูณ ได้   “การศึกษาทางเลือก (Alternative 
Education)” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาของสังคมไทยที่ภาคสังคมได้พัฒนาขึ้นทั้งในรูปแบบ
การศึกษาในระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ได้เป็นทางเลือก  “อีกลู่หนึ่ง”  ให้กับผู้เรียน เด็ก 
เยาวชน  และระบบการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลา 40 ปี (พ.ศ.2522 -2562)  มาจนถึง
ปัจจุบัน  ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาทางเลือกเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการ            
ของผู้ เรียนเป็นสำคัญที่ เรียกว่า “การศึกษากินได้  ทำได้ ค้าขายเป็น”  ซึ่งปัจจุบันศูนย์เรียน 
(Learning  Center) และบ้านเรียน (Home School) ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับขั้นพื้นที่ฐานที่จัดโดย
องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน และโดยครอบครัวของการศึกษาทางเลือกในสังคมไทยโดยเฉพาะ
ภาคเหนือกำลังขยายเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างรวดเร็วมากขึ้น  ดังนั้น  สมาคม             
สภาการศึกษาทางเลือกไทยและภาคีเครือข่ายจึงได้เปิดเวทีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ตัวชี้วัด ๑. ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับสิทธิและ สถานภาพทางกฎหมาย หลักการ กระบวนการและแผนการจัดการศึกษาทางเลือก 
ที่มีความหลากหลาย แตกต่างจากการศึกษาในระบบและตอบโจทย์ผู้ เรียนและสังคม/ชุมชน              
ได้อย่างถูกต้อง 
๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การเรียน             
การสอนที่เรียกว่า  การศึกษากินได้ ทำได้ ค้าขายเป็น นำไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆได้ 

เป้าหมาย ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม ครู อาจารย์ นักวิชาการ เด็กและเยาวชน 
  ตัวแทนภาคีเครือข่ายการศึกษาทางเลือก  จำนวน ๑๐๐ คน 
วิทยากร  นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ  นายกสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย 
  นายเทวินฏฐ์  อัครศิลาชัย  เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย 
  นางสาวอรพินทุ์ กุศลรุ่งรัตน์  ประธานเครือข่ายศูนย์การเรียนไทย 
  นายนิติศักดิ์ โตนิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) 
  นางสาวมะลิวรรณ มาผาบ  ผู้ประสานงานเครือช่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ 
ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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“ปฐมวัยคุณภาพที่สร้างได้” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม A5 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ือพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 

.................................................................................................................................................................................. 
หน่วยงาน ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
หลักการ  ปฐมวัยเป็นวัยเร่ิมต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่างๆ เป็ น ไป
  อย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นฐานรากที่สำคัญสำหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆ ไป เด็กในวัยนี้                
  จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม             
  ตามช่วงวัยจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป          
  ในอนาคต  

  การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิต                 
  และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ 
  ทำงานได้เก่งและเป็นพลเมืองดีที่จะนำสู่ความสำเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องได้รับ
  โอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤต
  ของประเทศไทยที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐ และทุกภาคส่วน พ่อแม่  ผู้ปกครอง ครอบครัว 
  ชุมชน สังคม บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ครู/ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน องค์กรท้องถิ่นทุกระดับ 
  บุคลากรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐเอกชน ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ          
  ในความสำคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักในพันธกิจและลงมือช่วยกันทำให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนา
  อย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย ประกอบกับที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐ
  หลายแห่ง องค์กรท้องถิ่น เอกชนจัดบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยหลากหลาย
  รูปแบบโดยแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินแตกต่างกันตามภารกิจของหน่วยงาน 
  แม้จะมีการจัดทำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในทางปฏิบัติมีมาตรฐานหลากหลาย
  จากหน่วยงานต่างๆ ที่เน้นการประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน และข้อจำกัดของการใช้มาตรฐาน
  เดิมที่ครอบคลุมเฉพาะเด็กอายุ ๒-๕ ปี เท่านั้น ไม่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้า
  ประถมศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังต้องใช้หลายมาตรฐานทำให้ผู้ปฏิบัติสับสนและ          
  ต้องทำงานซ้ำซ้อน ดังนั้น  จึงมีการจัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐาน
  กลางให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันในการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัด          
  การศึกษาสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา เป็นการปรับกระบวนทัศน์ ให้ใช้เด็ก           
  เป็นที่ตั้งของการกำหนดมาตรฐาน คำนึงถึงการตอบสนองต่อสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ                
  ทั้งนี้เพราะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานที่แข็งแรงของพลเมืองคุณภาพ
  ต่อไป  

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด           
  ทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพ
  การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แทนมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ             
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
ตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั
  แห่งชาต ิ
เป้าหมาย ครูผู้สอนปฐมวัย  
วิทยากร  ดร.จรูญ  ยอดอุโมงค์ และคณะ 
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“การสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม B1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่  21  
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  3  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพ  
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  4  เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 

............................................................................................................................. ..................................................... 
 
หน่วยงาน 1. คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  2. ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
หลักการ    การสร้างความตระหนักด้านสุขภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในกลุ่มเด็กและ

เยาวชน มุ่งหวังให้ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักด้านสุขภาพ เพ่ือเป็นการเตรียม             
ความพร้อมให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ โดยอาศัยแนวทางการเรียนรู้               
ผ่านการโครงงาน (Project-based learning: PBL) บูรณาการกับแนวคิดการเรียนรู้บนฐาน
ชุมชน (Community-based learning) และแนวคิดความตระหนักด้านสุขภาพ (Health 
literacy) เป็นฐานคิดในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ PBL บนฐานชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ 
สำหรับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นผลผลิตที่เกิดจากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้
จากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบการทำโครงงานบนฐานชุมชนเพ่ือสร้าง              
ความตระหนักรู้ด้านสุขภาพของโรงเรียนมัธยม จำนวน 8 แห่ง ที่สามารถดำเนินการจนเกิด 
การเปลี่ยนแปลงกับโรงเรียนและผู้ เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็น แนวทางสำหรับ                         
อีก 15 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ
ผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลักและกระบวนการแบบ PBL บนฐานชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัด  ๑. ผู้เข้าร่วมสามารถนำแนวทางที่ได้ไปประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของ 
    สถานศึกษา 

  ๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน          
      แบบการทำโครงงานเป็นฐานชุมชนการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ 
เป้าหมาย ครูและนักเรียนโรงเรียนภาคเีครือข่าย จำนวน  ๑๐๐ คน 
วิทยากร ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนภาคเีครือข่าย  จำนวน ๘ ท่าน 
  ๒. รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  

    คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. นางสาวรสสุคนธ์  วันจรัญ  ครูเครือข่ายโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา 

ประธานเปิดการสัมมนา   นายสินอาจ  ลำพูนพงศ์ 
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“พหุภาษา นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม B2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  1  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  4  เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 

............................................................................................................................. ..................................................... 
 

หน่วยงาน มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
หลักการ   แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ               
  สาขาสั งคม เมื่ อปี  พ .ศ . 2560 ว่ าเป็ นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมต่อ                  
  เด็กกลุ่มชาติพันธุ์และเป็นหนึ่ งในนวัตกรรมของโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา               
  จังหวัดเชียงใหม่  ในปีที่ผ่านมาเพราะจากการดำเนินงานมากว่า 12 ปี เกิดผลเชิงประจักษ์
  ว่าสามารถพ ัฒ นาค ุณ ภาพ การศึกษาได้จริง แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้               
  และการออกเรียนกลางคันช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สร้างความมั่นใจและ    
  ความกล้าแสดงออก พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมความภาคภูมิใจ
  ในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีการลงนาม
  ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3, 4, 5,6, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 33 และ
  มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์  เพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน              
  ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนในโครงการกว่า 22 แห่ง ทั้งนี้ยังมีโรงเรียนอีกเป็นจำนวนมาก
  ที่มีความสนใจและต้องการจัดการเรียนการสอนแนวทางนี้ในพ้ืนที่ของตนเอง แต่ยังมีข้อจำกัด 
  ในหลายๆด้าน ดังนั้นภายในงานปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “พลเมืองเชียงใหม่ 
  พร้อมไปต่อ Chiangmai Next” จึงจะมีการพูดคุยวางแผน และกำหนดทิศทางการทำงาน
  ร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน อาทิ   เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน              
  ครูแกนนำ ตัวแทนผู้ปกครอง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กองกำกับการตำรวจ              
  ตระเวนชายแดน ที่ 33 สถาบันผลิตครู หน่วยงานเอกชนหน่วยงานชาติพันธุ์ ชมรมทวิ/           
  พหุภาษาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอ่ืนๆ ให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและ
  ชัดเจนต่อไป 
ตัวช้ีวัด      ผู้เข้าร่วมการอบรมร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดแนวทางการจัดการเรียนการสอนแนวทาง 
           พหุภาษาท่ีมีความยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมาย บุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน ,ครูแกนนำ, ตัวแทนผู้ปกครอง องค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 33  สถาบันผลิตครู หน่วยงาน
  เอกชน หน่วยงานชาติพันธุ์ ชมรมทวิ/พหุภาษาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง     
  จำนวน 100 คน 
วิทยากร นายสมพงศ์ พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
  นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
  ผศ.วรรณา เทียนมี ผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
  นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว ประธานชมรมทวิ/พหุภาษาจังหวัดเชียงใหม่ 
  นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์  ข้าราชการบำนาญ/ที่ปรึกษาชมรมทวิฯ  
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“กองทุน 10 บาท เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม B3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา            
                  เชิงพ้ืนที่เชียงใหม่ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
หน่วยงาน  1.  ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
  2.  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ ์
  3.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
หลักการ โครงการระดมทรัพยาการเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูป
  การศึกษาเชียงใหม่ เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) เป็นโครงการของ              
  ชาวเชียงใหม่  เพ่ือให้ชาวเชียงใหม่รวม 2,000,000 บาท ร่วมบริจาคเงินคนละ 10 บาท           
  ต่อปีเพ่ือนำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้เรียนและประกอบอาชีพ  รวมถึง
  สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานที่มีส่วนพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่  หรือมี
  นวัตกรรมการพัฒนาตลอดถึงการศึกษาและวิจัย  วงรอบการของการดำเนินการ  4 เดือน  
  8 วัน (ในหนึ่งปี) 
   -  มกราคม :  ร่วมบริจาคคนละ 10 บาท หรือตามจิตศรัทธา 
   -  กุมภาพันธ์  :  ส่งคำขอรับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์  9 ประเภท 
   -  มีนาคม – เมษายน :  คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผู้ขอรับทุน 
   -  8 พฤษภาคม  :  จ่ายเงินทุนสนับสนุนและปิดบัญชี 
  การดำเนิ น การ 2  ครั้ งที่ ผ่ าน มามี ผู้ ได้ รั บทุ น  5 4 9  คน  ท างคณ ะกรรมการและ                       
  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ได้ออกแบบติดตามผู้ได้รับทุนเพ่ือดูผลลัพธ์  และความคุ้มค่า โดยจะ
  พัฒนาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการทุกปีให้เป็นวัฒนธรรมของ              
  คนเชียงใหม่ภายใต้แนวคิด  “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน”  ให้ชาวเชียงใหม่ร่วมกันดูแลผู้ที่ขาดแคลน
  ทุนทรัพย์ ขาดโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการศึกษา สังคมที่ดี ตามหลักการปฏิรูปการศึกษา
  เชียงใหม่ “คนเชียงใหม่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ” 
ตัวช้ีวัด  1.  ผู้รว่มสัมมนามีความเข้าใจในหลักการแนวคิดกองทุน 10 บาท และให้ข้อเสนอแนะ                
       การดำเนินการ ร่วมประชาสัมพันธ์ต่อชาวเชียงใหม่ 2,000,000 คนได้ 
  2.  ผู้ร่วมบริจาคกองทุน 10 บาท มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และเงินบริจาคเพ่ิมขึ้น                  
       ผู้รับทุนการศึกษาได้ใช้จ่ายทุนอย่างคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ชาวเชียงใหม่  100 คน 
วิทยากร 1.  นักวิชาการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 
  2.  ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
  3.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  รณรงค์ ระดับอำเภอ   
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“เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวันนักเรียน” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม B4 ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ที่ 5 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา           

                                           เชิงพื้นที่เชียงใหม่ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
หน่วยงาน   1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  3. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้
  2. สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
หลักการ  “เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวันนักเรียนเชียงใหม่” เป็นแนวทางที่จะถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหา
  คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพและ
  ปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน นอกจากจะช่วยให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปลอดภัย
  แล้ว ถ้าการดำเนินการในเร่ืองดังกล่าวสำเร็จ ประโยชน์ที่จะตามมาอีกเรื่องก็คือ การพัฒนาด้านสังคม
  และเศรษฐกิจ ทั้งนี้คณะทำงานฯ ได้แบ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่  ผู้บริโภค ผู้ผลิต 
  ผู้สนับสนุน และผู้กำกับดูแล โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักประสานงาน
  และบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้ง 4 ฝ่ายและกำหนดนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 โรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน
  เชียงใหม่ โดยใช้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีแนวทางในการนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาใช้ในโรงเรียน
  นำร่อง 3 แนวทาง ดังนี้  ใช้ผลผลิตระดับครัวเรือนในตำบลที่ตั้งของโรงเรียน (ผักสวนครัว/                    
  หัวไร่ปลายนา/เครือข่ายเกษตร) ผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ระดับอำเภอ (ที่ตั้งของโรงเรียน) 
  และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ระดับต่างอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 

   การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นมาเพื่อร่วมถ่ายทอดกระบวนการร่วมสร้างต้นแบบเกษตรอินทรีย์ สู่อาหาร
  กลางวันนักเรียนแบบครบวงจรและยั่งยืน การให้องค์ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ สานเสวนาแลกเปลีย่น
  เรียนรู้ในหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวันนักเรียน” (อาหารกลางวันอินทรีย์ สู่วิถีโรงเรียน       
  สุขภาวะ) และเสนอพื้นที่รูปธรรมจากภาคีเครือข่าย เพื ่อโรงเรียนนำร่องจะได้นำแนวทาง             
  มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน เชียงใหม่ โดยใช้ผลผลิต
  เกษตรอินทรีย์ 
ตัวชี้วัด  1. ระดับและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานที่มคีวามรู้ความเข้าใจ ไดป้ระโยชนแ์ละแนวทางการขับเคลื่อน 
  “เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวนันักเรียนเชียงใหม่” 
เป้าหมาย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โรงเรียนนำร่องในสังกัด
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 4 โรงเรียน เครือข่ายเกษตรกร ประธานนักเรียนและประชาชน  
  ที่สนใจ จำนวน 100 คน  
วิทยากร  1.  นายไพรชั   ใหม่ชมภู  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ 
  2.  ดร.ธรรมพร  ตันตรา   รองคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
  3.  นายสมหมาย คำมาสาร  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
  4.  ดร.ประกิจ เสาร์แก้ว   นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ 
  5.  นายประหยัด  จรูญพรพิทักษ์กุล  สถาบนัสง่เสริมการเรียนรู้คณะทำงานเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ 
  6.  นายแก้ว  ไชยชนะ  เครือข่ายพลเมืองพัฒนาเกษตรสารภี 
  7.  นางรสชรนิทร์ คำโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา 
ประธานเปดิการสัมมนา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ ้
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 “การบริหารจัดการไฟป่า – ฝุ่นควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน : แนวทางความร่วมมือ 
และการสนับสนุนจากองค์กรภาคี” 

วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม B5 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา            
                เชิงพื้นที่เชียงใหม่ 

............................................................................................................................. ..................................................... 
 

หน่วยงาน 1. ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
  2. สภาลมหายใจเชียงใหม่ 
  3. มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หลักการ ปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นควันขนาดเล็ก PM. 2.5 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และ

ใกล้เคียงมานับสิบปีและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในระยะสองถึงสามปีที่ผ่านมาและกลายเป็น
ปัญหาร่วมของทั้งประเทศไปจนถึงหลายประเทศทั่วโลก อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย ถึงเวลา          
ที่เราจะต้องก้าวผ่านการพุ่งเป้าหาคนผิด เพราะเราทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว
ทั้งทางตรงและทางอ้อม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคลเป็นเรื่อง จำเป็นเพราะ               
คนธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาร่วมกันในภาพที่ใหญ่ขึ้น  
คือ สิ่งที่ต้องทำควบคู่กัน  นั่นคือการสนับสนุนเสริมศักยภาพชุมชนที่ทำดีอยู่แล้วให้เข้ามา           
มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ            
แทนการควบคุมสั่งการทั้งเรื่องกองทุนเพ่ือการจัดการและสวัสดิการ  กรณีประสบภัย  การออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นรับรองข้อตกลงกฎระเบียบและกลไก/องค์กรของชุมชน การปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตสู่แนวทางเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีและการแก้ไขปัญหาการจัดการ
ไฟป่าฝุ่นควันและการจัดการทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน  รูปแบบกิจกรรมคือการเรียนรู้
ประสบการณ์ดี ๆ กรณีเรื่องการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และการประมวลผลการขับเคลื่อนงาน
ของสภาลมหายใจในช่วงที่ผ่านมา ทั้งพ้ืนที่ภาคเมืองและพ้ืนที่ภาคชนบท ในรูปแบบข้อเสนอ           
ต่อภาคส่วนต่าง ๆ โดยภาคส่วนต่าง ๆ (อบจ.ตัวแทนจังหวัด ภาคธุรกิจ ชมรมปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) ร่วมแสดงทิศทางความร่วมมือ/การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน เพ่ือการขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป 

ตัวช้ีวัด  ได้แนวทางการสนับสนุนชุมชนทั้งภาคเมืองและภาคชนบทที่เป็นรูปธรรมชัดเจนจากภาคส่วน         
ที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมาย ตัวแทนประชาชนทั้งภาคเมือง - ภาคชนบท , หน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน 
วิทยากร ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด,ตัวแทนจังหวัด,ภาคธุรกิจ,ชมรมปกครองส่วนท้องถิ่น,                

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
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“การจัดการเรียนรู้บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยภาคีมีส่วนร่วม” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม B7 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  1  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  4  เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 

............................................................................................................................. ........................ 
 
หน่วยงาน ๑. ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
  ๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
                     ๓.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
หลักการ การศึกษาในปัจจุบันมุ่งให้ทุกฝ่ายเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมคิดร่วมทำ 

(Participation & Collaboration) ทุ กส่ วนของสั งคมต้องเข้ ามามีส่ วนร่วมรับผิดชอบ              
ในการดำเนินการเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สู งสุดกับบุคคลทุกคนและกับสังคมโดยส่วนรวม 
การศึกษาจึงเป็นเรื่องของทุกคน (All for Education) ทั้งนี้พ้ืนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่ที่มีบริบทเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(Community Based Tourism : CBT) จะส่ งผล ให้ ผู้ เรี ยน ระดั บมั ธยมศึ กษ าตอนต้ น                  
รู้จักตนเองและสิ่งที่ตนเองชอบ  เพ่ือให้สามารถเลือกช่องทางการศึกษาที่ตรงและเหมาะสม               
กับความสนใจ 

ตัวช้ีวัด  ๑. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้การจัดการเรียนรู้บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
  ๒. บุคลากรในสถานศึกษามีความเข้าใจสัมมาชีพบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
                         โดยภาคีมีส่วนร่วม  
                     ๓. สถานศึกษามีแนวทางจัดการเรียนรู้สัมมาชีพท่ีเท่าทันเทคโนโลยีภายใต้อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
เป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู   จำนวน  ๑๐๐  คน 
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร  อ่อนหวาน และคณะ 
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“สร้างโอกาส สร้างอาชีพ กลุ่มชนคนการศึกษาพิเศษ”   
“โรคซึมเศร้า  โรคฮิต  หรือคิดไปเอง” 

วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม B8 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  3  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพ  
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  4  เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 

................................................................................................................ .................................................................. 
 
หน่วยงาน ๑. ภาคเีชียงใหม่เพื่อการปฏริูปการศึกษา 
  ๒. กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ  จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๓. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
หลักการ        คนพิการมีความเหลื่อมล้ำในด้านปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม  เช่นการศึกษา การประกอบอาชีพและ
  รายได้ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลในทางลบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ  ตลอดจน
  ความสามารถในการเข้าถึงบริการของคนพิการ  ควรมีการสนับสนุนและผลักดันให้คนพิการได้รับ                  
  ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและให้ความสำคัญ เรื่องสิทธิมนุ ษยชน                   
  (Human Rights Approaches) โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมและ
  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยอยู่บนฐานของสิทธิอย่างเป็นรูปธรรมและได้มาตรฐานในระดับสากล                    
  ไม่ว่าใครก็สำคัญต้องช่วยกันดูแลให้ สามารถเข้าถึงบริการและส่งเสริมศักยภาพ เป็นการร่วมมือ                 
  ของทุกภาคส่วนในการให้โอกาสและสิทธิของคนพิการ มีความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์ เปิดโอกาสให้            
  คนพิการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างสมบูรณ์ร่วมกัน “สร้างโอกาส สร้างอาชีพ กลุ่มชนคนการศึกษาพิเศษ” 
  ร่วมประกาศและแสดงให้เห็นศักยภาพของคนพิการ ให้พวกเขามีที่ยืนและมีตัวตนในสังคมสามารถเรียนรู้                     
  สามารถประกอบอาชีพมีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้ และไม่เป็นภาระของสังคม   
ตัวชี้วัด ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจ ในการจัดการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิ เศษ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  การฝึกทักษะ                          
ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ และการส่งต่อ  ของคนพิการทุกประเภท 

          ๒. ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจ ในกฎหมาย สิทธิ                    
  ของคนพิการ ในการประกอบอาชีพและการมีรายได้ 
  ๓. ครูและ ผู้สนใจทั่วไปรู้และเข้าใจ เข้ารับฟังและรับคำปรึกษา การเข้าถึงจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น และ
  แนวทางการช่วยเหลือนักเรียน / ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า  
เป้าหมาย  ครู  ผู้ปกครอง   นักเรียน และผูส้นใจทั่วไป   จำนวน  100  คน 
วิทยากร  1. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (นายวุฒิศักดิ์  เหล็กคำ)  
  2. แรงงานจังหวัด  
  3. ผู้แทนสถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการ    
   4. ผู้พิการทีไ่ดร้ับการจา้งงาน (จำนวน 4 คน : บกพร่องทางการเห็น:บกพร่องทางการได้ยิน : บกพรอ่งทาง
  สติปัญญา : บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว)  
  5. นายชูศักดิ์  จันทยานนท์  นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซมึ (ไทย) 
  6. ผู้พัฒนาศักยภาพคนพิการเข้าสู่การประกอบอาชีพ   
  7. จิตแพทย์  จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์   
  8. นักจิตวิทยาคลินิก   
  9. ผู้รบับริการที่มีภาวะซึมเศร้า   
  10. ผู้ดำเนินรายการ    
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“การออกแบบการพัฒนายกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” 
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม B9 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  4  เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 

............................................................................................................................. ..................................................... 
 
หน่วยงาน ๑. ภาคเีชียงใหม่เพื่อการปฏริูปการศึกษา  
  2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
  3. คณะอนุกรรมการพัฒนาศูนยเ์ด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักการ   ปัจจุบันเด็กอายุ 2-5 ปี ร้อยละ 30 อยู่ในการดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่ได้มาตรฐานเนื่องจาก         
  ความหลากหลายของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้ต้องมีมาตรฐานกลางในการดูแล
  เด็กปฐมวัย คือ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง             
  องค์กรท้องถิ่น เอกชนจัดบริการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละ
  หน่วยงานมีมาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินแตกต่างกันตามภารกิจของหน่วยงาน แม้จะมีการจัดทำ
  มาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๔ ในทางปฏิบัติมีมาตรฐานท่ีหลากหลายของแต่ละหน่วยงาน 

  กระบวนการพัฒนายกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดดด้วยกระบวนการ Benchmarking 
  สามารถพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งเป็น
  กระบวนการที่จะทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นศูนย์คุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น และมีระบบการดูแลส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานข้ันต้นที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเด็กของประเทศ และเป็น
  มาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน และจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิต
  อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุด       
  ในการนำประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 
  นอกจากนี้  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ กปฐมวัยแห่ งชาติ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการประเมินคุณ ภาพ                         
  ของการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ท่ีดูแลเด็กในเวลากลางวันช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 
  ๖ ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ซึ่งใช้ได้กับทุกบริบท  

  แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) มียุทธศาสตร์ในการที่จะ
  พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายและมีจุดเน้นในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งผู้ปกครองด้วย
  จึงกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโดยการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และ
  ด้านคุณภาพ โดยการพัฒนาครู และผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด  ๑. ผู้บริหารและครูผูดู้แลเด็กท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้และความเขา้ใจในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
  สถานพัฒนาเด็กแห่งชาต ิ
  ๒. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีแผนการพัฒนาฯ ที่สอดคล้องกับผลการประเมินเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
เป้าหมาย  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครผูู้ดูแลเด็ก  
  จำนวน  ๑๐๐  คน 
วิทยากร  รศ.ดร.จุฑามาศ  โชติบาง คุณสมจิต เกียรติวัฒนเจรญิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และคณะ 
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“เวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดองค์ความรู้เรื่องพฤติกรรมนักเรียนมัธยมต้น 
และสรุปผลโครงการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกอย่างสร้างสรรค์” 

วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  08.30 น. - ๑๖.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม B10 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
............................................................................................................................. ..................................................... 

 
หน่วยงาน    ๑.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
     ๒.  กลุ่มเยาวชนจิตอาสาYoung D 
หลักการ     เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาที่  ๓-๔           
  เพ่ิมมากขึ้น กลุ่มเยาวชนจิตอาสาYoung D เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงสร้างหลักสูตร
  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เด็กมัธยมตอนต้นหลงเดินทางผิด เช่น ยาเสพติด การใช้ความรุนแรง            
  มีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา เกิดความเข้าใจ 
  ตีโจทย์ให้แตกถึงคำถาม “เรียนหนังสือไปทำไม?”  และ “สิ่งที่เรียนจะนำไปประยุกต์ใช้ใน
  ชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”  เมื่อจบโครงการกลุ่มเยาวชนจิตอาสา Young D ได้ถอดองค์ความรู้
  เรื่องพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมต้นจาก ๕๐  โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน
  ความรู้เพื่อหาทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัด    ๑.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ตัวแทนโรงเรียน  ผู้ปกครอง 
  ๒.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความรู้วิธีการแก้ไขปัญหานักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา
  ขั้นพ้ืนฐานจนเกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนนั้นๆ 
  ๓.  เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ 
เป้าหมาย    ผู้เกี่ยวของด้านการศึกษา จำนวน 100 คน 
วิทยากร    ๑.  นายฤทธิพันธุ์ วิจิตรพร ทูตความดีแห่งประเทศไทย/วิทยากรโครงการ 
   ๒.  ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ นักสุขภาพจิต 
  ๓.  ตัวแทนเยาวชนจิตอาสาYoung D จำนวน ๔ คน 
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แผนผังสถานที่จัดงาน 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
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ศูนย์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
สำนักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 786 www.edu.chiangmaipao.go.th

ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

¡Í§·Ø¹ 10  ºÒ·¡Í§·Ø¹ 10  ºÒ·

บริจาคด้วยพร้อมเพย์ (PromptPay) ผ่านทาง 
บาร์โค้ด 2 มิติ  (QR Code)

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี อบจ.เชียงใหม่ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาฯ
  

  
   เลขที่บัญชี 501-099988-9

ขอเชิญชวน พลเมืองเชียงใหม�
ร�วมไปต�อ…ร�วมคิด…ร�วมสร�างสรรค�

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม� ระยะที่ 2
     • ร�วมเป�นภาคีและเสนอแนะให�ข�อคิดเห็นที่เป�นประโยชน�ต�ออนาคตบุตรหลาน

     • ร�วมสร�าง “บุญ” กับเพ�่อนมนุษย�ด�วยกัน โดยร�วมบร�จาค
       สมทบเง�นเข�ากองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำป� 2563 ในงานและตามช�องทางอื่น


