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ประกาศจังหวัดเชียงใหม
เรื่อง แตงตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(ภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา)
....................................................................

การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปการศึกษา 2557 มีสถานศึกษาสังกัดหนวยงานทางการศึกษาของรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเอกชน รวม 1,727 แหง จํานวนนัก เรีย น นักศึกษา 437,951 คน นอกจากนั้นยั งมีหนวยงาน
องคกร ชุมชนที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกเปนจํานวนมาก
การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหมมีความหลากหลายในสภาพที่ตั้งของสถานศึกษา
ความหลากหลายในเชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ ข องนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในป จ จุ บั น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
ในภาพรวมของประเทศมีปญหาคอนขางมาก ตามที่ปรากฏถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงาน
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รัฐบาลพยายามแกไขปญหาคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง
ในพื้ นที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม องค ก ารบริห ารสว นจัง หวั ด เชี ย งใหม ซึ่ ง มีห น าที่ ดู แ ลพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและมี ห น า ที่ จั ด การศึ ก ษา ได ป ระสานงานเชิ ญ หน ว ยงานทางการศึ ก ษา
หนวยงาน องคกรที่เกีย่ วของตลอดถึงนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวมมือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2557 ณ หองประชุมโรงแรมเชียงใหมออคิด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวนผูเขารวม
ประชุม 56 คน ที่ประชุมใหความรวมมือและเห็นชอบรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
เชียงใหม โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสานงานดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
การดําเนินการดังกลาวไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
เชีย งใหม และคณะทํ างานอื่นๆ ที่ เ กี่ ย วขอ ง หนว ยงาน องคก ร นัก วิชาการที่รว มดํ าเนินงานภายใตช่ือ
ภาคีเ ชีย งใหม เ พื่ อ การปฏิ รูป การศึก ษา การดํ าเนินงานในป จจุบั น อยู ใ นระหวางการรางแผนปฏิรู ป
การศึกษาเชียงใหม โดยรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน
เพื่อ ใหก ารดํ าเนินงานการปฏิรูปการศึก ษาเชีย งใหม บรรลุตามวั ตถุป ระสงค ยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม จังหวัด
เชีย งใหม จึง แต งตั้ งคณะปฏิรู ป การศึก ษาเชีย งใหม (ภาคีเ ชีย งใหมเ พื่อ การปฏิรู ป การศึ ก ษา) เป น ภาคี
แหงความรวมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเชียงใหม ดังนี้
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1. ที่ปรึกษา
1.1 เจาคณะจังหวัดเชียงใหม
1.2 ผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม
1.3 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
คณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม (ภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา)
1. หัวหนาสวนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัด
1.1 ผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1.2 ผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
1.3 ผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
1.4 ผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
1.5 ผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
1.6 ผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
1.7 ผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
1.8 ผูอ ํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม
1.9 ผูอ ํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
1.10 ผูอ ํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
1.11 ผูอ ํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขต 8
1.12 คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1.13 คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
1.14 ผูก ํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
2. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด
2.1 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
2.2 นายกเทศมนตรีตําบลหางดง
2.3 นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ
2.4 นายกเทศมนตรีตําบลแมอาย
2.5 นายกเทศมนตรีตําบลบอหลวง
2.6 นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิง้
2.7 นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ
2.8 นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
2.9 นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว
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3. ผูบริหารสถาบันทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา
3.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
3.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
3.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
3.4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
3.5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
3.6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
3.7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
3.8 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา
3.9 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
3.10 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหม
3.11 ผูอ ํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
3.12 ผูอ ํานวยการโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
3.13 ผูอ ํานวยการโรงเรียนแมรมิ วิทยาคม
3.14 ผูอ ํานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ
3.15 ผูอ ํานวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม
3.16 ผูอ ํานวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม
3.17 ผูอ ํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
3.18 ผูอ ํานวยการโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ
3.19 ผูอ ํานวยการโรงเรียนปริน้ สรอยแยลสวิทยาลัย
3.20 ผูอ ํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
3.21 ผูอ ํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีคําชมพู
3.22 ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานกองแขก
3.23 ผูอ ํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง
3.24 ผูอ ํานวยการโรงเรียนรัตนาเอือ้ วิทยา
3.25 ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานเมืองกึ๊ด
3.26 ผูอ ํานวยการโรงเรียนตนกลา
3.27 ผูอ ํานวยการโรงเรียนแมโปงประชาสามัคคี
3.28 ผูอ ํานวยการโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ

/4. หัวหนาสวน...

54
4. หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
4.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
4.2 ผูบ ังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
4.3 ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
4.4 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
4.5 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
4.6 ผูอ ํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 3
4.7 แรงงานจังหวัดเชียงใหม
4.8 จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
4.9 ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
4.10 อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
4.11 พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
4.12 ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
4.13 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
4.14 สถิติจังหวัดเชียงใหม
4.15 คณบดีคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4.16 ผูอ ํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
4.17 ผูอ ํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
4.18 ผูอ ํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4.19 ผูอ ํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
4.20 ผูอ ํานวยการสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 1
5. ผูบริหารองคกรทางการศึกษาและองคกรที่เกีย่ วของกับการจัดการศึกษา
5.1 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม
5.2 เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก
5.3 ประธานสมาพันธครูเชียงใหม
5.4 ประธานเครือขายบานเรียนลานนา
5.5 นายกสมาคมลูกจางเขตพืน้ ที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม
5.6 นายกสมาคมลีซู เพื่อสงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
5.7 ผูอ ํานวยการสมาคมศูนยการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาแหงประเทศไทย
5.8 นายกสมาคมครูผดู ูแลเด็กศรีนครพิงค
5.9 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดศรีคําชมภู
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5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23

ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
ประธานชมรมครูสอนดีจังหวัดเชียงใหม
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
ประธานผูพ ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ
นายกสมาคมมัคคุเทศกเชียงใหม
นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
นายกสมาคม กํานัน ผูใ หญบาน จังหวัดเชียงใหม
ผูจ ัดการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

6. สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
6.1 ผูจ ัดการหนังสือพิมพมติชนประจําจังหวัดเชียงใหม
6.2 ผูจ ัดการหนังสือพิมพไทยนิวสเชียงใหม
6.3 ผูจ ัดการหนังสือพิมพเชียงใหมนิวส
6.4 ผูจ ัดการหนังสือพิมพภาคเหนือ
7. ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ
7.1 พระครูธีรสุตพจน
7.2 พระครูศรีสิทธิพิมล (ดร.)
7.3 ศาสตราจารย ดร.อรรณพ พงษวาท
7.4 นายโกศล ปราคํา
7.5 นายสินอาจ ลําพูนพงศ
7.6 นายสมศักดิ์ ตาไชย
7.7 นายฉัตรชัย เรืองมณี
7.8 ผูช ว ยศาสตราจารยเยี่ยมลักษณ อุดาการ
7.9 นายบรรจง พลฤทธิ์
7.10 นางพรพิไล เลิศวิชา
7.11 ดร.วิรยิ ะ ฤาชัยพานิช
/7.12 นายมานิตย...
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7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26

นายมานิตย ขันธสีมา
นายมานพ จินะนา
ดร.ชาตรี มณีโกศล
นายเจริญ วงคษายะ
นายเฉลิมชาติ นครังกุล
นายเสถียร ใจคํา
นางศรีสุดา (ชวชาติ) ศรีสุโข
นางกิ่งดาว ปญญา
นายชัยยศ สุขตอ
นางนวรัตน ขอดแกว
นายอรรถพล รัตนพันธุ
นายสุรินทร อินทรักษา
นายมานพ ธรรมโชติ
นายคําสุข สาอาย
นางทองเหรียญ อินตะพิงค

ใหคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม (ภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา) รวมมือ เสนอแนะ
ใหขอ คิด เห็นจัด ทําแผนยุ ทธศาสตรการปฏิรูป การศึกษาเชีย งใหม ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม
ติดตามประเมินผล รายงานผลและความรวมมือดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเชียงใหม ภายใตหลักการแหงความรวมมือ เปาหมายตอนักเรียน นักศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม คนเชียงใหมมสี วนรวมและรับผิดชอบ ใหสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม เปนสํานักงานเลขานุการภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

