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ประกาศจังหวัดเชียงใหม 

เรื่อง  แตงตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชยีงใหม 

(ภาคเีชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา) 
.................................................................... 

  การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

ในปการศึกษา 2557 มีสถานศึกษาสังกัดหนวยงานทางการศึกษาของรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และเอกชน รวม 1,727 แหง จํานวนนักเรียน นักศึกษา 437,951 คน นอกจากนั้นยังมีหนวยงาน 

องคกร ชุมชนที่จัดการศกึษาตามอัธยาศัยอีกเปนจํานวนมาก  

  การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหมมีความหลากหลายในสภาพที่ตั้งของสถานศึกษา 

ความหลากหลายในเชื้อชาติ สัญชาติของนักเรียน นักศึกษา ในปจจุบันคุณภาพการจัดการศึกษา 

ในภาพรวมของประเทศมีปญหาคอนขางมาก ตามที่ปรากฏถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงาน

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รัฐบาลพยายามแกไขปญหาคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง 

  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีหนาที่ดูแลพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนและมีหนาที่จัดการศึกษา ไดประสานงานเชิญหนวยงานทางการศึกษา 

หนวยงาน องคกรที่เกีย่วของตลอดถึงนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวมมือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 

2557 ณ หองประชุมโรงแรมเชียงใหมออคิด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวนผูเขารวม

ประชุม 56 คน ที่ประชุมใหความรวมมือและเห็นชอบรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด

เชียงใหม โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสานงานดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

  การดําเนินการดังกลาวไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา

เชียงใหม และคณะทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หนวยงาน องคกร นักวิชาการที่รวมดําเนินงานภายใตชื่อ     

ภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การดําเนินงานในปจจุบันอยูในระหวางการรางแผนปฏิรูป

การศกึษาเชียงใหม โดยรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน 

  เพื่อใหการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม บรรลุตามวัตถุประสงค ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหมจึงแตงตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม (ภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา) เปนภาคี      

แหงความรวมมอืการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเชยีงใหม ดังนี ้
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  1. ที่ปรึกษา 

  1.1 เจาคณะจังหวัดเชียงใหม 

  1.2 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  

  1.3 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

 คณะปฏิรูปการศกึษาเชียงใหม (ภาคเีชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศกึษา) 

  1. หัวหนาสวนราชการท่ีมีสถานศกึษาในสังกัด 

1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 1 

1.2 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 2 

1.3 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 3 

1.4 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 4 

1.5 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 5 

1.6 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 6 

1.7 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 34 

1.8 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

 ตามอัธยาศัย จังหวัดเชยีงใหม 

1.9 ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 

1.10 ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1 

1.11 ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพเิศษเขต 8 

1.12 คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

1.13 คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงใหม 

1.14 ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

  2. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีสถานศึกษาในสังกัด 

2.1 นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 

 2.2 นายกเทศมนตรีตําบลหางดง 

 2.3 นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ 

 2.4 นายกเทศมนตรีตําบลแมอาย 

 2.5 นายกเทศมนตรีตําบลบอหลวง 

 2.6 นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิง้ 

 2.7 นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 

 2.8 นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง 

 2.9 นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

/3. ผูบริหาร... 



53 
 

  3. ผูบริหารสถาบันทางการศึกษาและผูบริหารสถานศกึษา 

 3.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 3.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 

 3.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงใหม 

 3.4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 3.5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 

 3.6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 

 3.7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

 3.8 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา 

 3.9 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชยีงใหม 

 3.10 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชยีงใหม 

 3.11 ผูอํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 3.12 ผูอํานวยการโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม 

3.13 ผูอํานวยการโรงเรียนแมรมิวิทยาคม 

3.14 ผูอํานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ 

 3.15 ผูอํานวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

3.16 ผูอํานวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

3.17 ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชยีงใหม 

 3.18 ผูอํานวยการโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ 

 3.19 ผูอํานวยการโรงเรียนปริน้สรอยแยลสวิทยาลัย 

 3.20 ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 3.21 ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีคําชมพู 

 3.22 ผูอํานวยการโรงเรียนบานกองแขก 

 3.23 ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมอืง 

 3.24 ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนาเอือ้วิทยา 

 3.25 ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมืองกึ๊ด 

 3.26 ผูอํานวยการโรงเรียนตนกลา 

 3.27 ผูอํานวยการโรงเรียนแมโปงประชาสามัคคี 

 3.28 ผูอํานวยการโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 

 

 

/4. หัวหนาสวน... 
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  4. หัวหนาสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศกึษา 

 4.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

 4.2 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

4.3 ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 

4.4 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 

 4.5 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 

 4.6 ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 3 

 4.7 แรงงานจังหวัดเชียงใหม 

 4.8 จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 

 4.9 ประชาสัมพันธจังหวัดเชยีงใหม 

 4.10 อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

 4.11 พาณชิยจังหวัดเชยีงใหม 

 4.12 ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

 4.13 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 

4.14 สถิติจังหวัดเชียงใหม 

4.15 คณบดีคณะวจิิตรศลิป มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

4.16 ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชยีงใหม 

 4.17 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

 4.18 ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 4.19 ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชยีงใหม 

 4.20 ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 1  

  5. ผูบริหารองคกรทางการศึกษาและองคกรที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษา 

 5.1 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม 

5.2 เลขาธิการสภาการศกึษาทางเลือก 

5.3 ประธานสมาพันธครูเชียงใหม 

 5.4 ประธานเครือขายบานเรียนลานนา 

 5.5 นายกสมาคมลูกจางเขตพืน้ที่การศกึษาจังหวัดเชยีงใหม 

 5.6 นายกสมาคมลีซู เพื่อสงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 5.7 ผูอํานวยการสมาคมศูนยการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาแหงประเทศไทย 

 5.8 นายกสมาคมครูผูดูแลเด็กศรีนครพิงค 

 5.9 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดศรีคําชมภ ู

 

/5.10 ประธานสภา... 
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 5.10 ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชยีงใหม 

 5.11 ประธานชมรมครูสอนดีจังหวัดเชียงใหม 

 5.12 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรียนอนุบาลเชยีงใหม 

 5.13 ประธานอาชวีศึกษาจังหวัดเชยีงใหม 

 5.14 ประธานผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชยีงใหม 

 5.15 ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 

 5.16 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงใหม 

 5.17 นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชยีงใหม 

 5.18 นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนอื 

 5.19 นายกสมาคมมัคคุเทศกเชยีงใหม 

 5.20 นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

 5.21 นายกสมาคม กํานัน ผูใหญบาน จังหวัดเชยีงใหม 

 5.22 ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเชยีงใหม จํากัด 

 5.23 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม 

  6. สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

 6.1 ผูจัดการหนังสือพิมพมติชนประจําจังหวัดเชยีงใหม 

 6.2  ผูจัดการหนังสือพิมพไทยนิวสเชยีงใหม 

 6.3 ผูจัดการหนังสือพิมพเชยีงใหมนิวส 

 6.4 ผูจัดการหนังสือพิมพภาคเหนือ 

  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  เรืองมณ ี

 7.8 ผูชวยศาสตราจารยเยี่ยมลักษณ  อุดาการ 

 7.9 นายบรรจง   พลฤทธิ ์

 7.10 นางพรพิไล   เลิศวชิา 

 7.11 ดร.วิรยิะ  ฤาชัยพานิช 

/7.12 นายมานติย...  
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 7.12 นายมานิตย   ขันธสีมา 

 7.13 นายมานพ  จนิะนา 

 7.14 ดร.ชาตรี  มณีโกศล 

 7.15 นายเจริญ   วงคษายะ 

 7.16 นายเฉลิมชาติ   นครังกุล 

 7.17 นายเสถียร  ใจคํา 

 7.18 นางศรสีุดา  (ชวชาต)ิ  ศรสีุโข 

 7.19 นางกิ่งดาว  ปญญา   

 7.20 นายชัยยศ  สุขตอ   

 7.21 นางนวรัตน   ขอดแกว 

 7.22 นายอรรถพล   รัตนพันธุ   

 7.23 นายสุรินทร   อนิทรักษา 

 7.24 นายมานพ   ธรรมโชต ิ

 7.25 นายคําสุข  สาอาย 

 7.26 นางทองเหรียญ  อนิตะพิงค 

  ใหคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม (ภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา) รวมมือ เสนอแนะ 

ใหขอคิดเห็นจัดทําแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม 

ติดตามประเมินผล รายงานผลและความรวมมือดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเชยีงใหม ภายใตหลักการแหงความรวมมอื เปาหมายตอนักเรียน นักศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม คนเชยีงใหมมสีวนรวมและรับผดิชอบ ใหสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม เปนสํานักงานเลขานุการภาคเีชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

ประกาศ  ณ วันที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

                         
 

 

 


