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 นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ด้านการศึกษา 
1.	ส ่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ	 

นอกระบบ	และตามอธัยาศยั	ให้มคีณุภาพและมาตรฐาน 
และสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์การเรียนรู ้
เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

2.	ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา	และฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	หรือภาษาอ่ืนให้แก่นักเรียน	
นักศึกษา	ผู้ประกอบการ	และพนักงาน	ลูกจ้าง	สถาน
ประกอบการ	 เพ่ือเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลใน
การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.	ส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพเยาวชนให้เป็นบคุลากร
ทีม่คีณุภาพของสงัคมต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะความรู ้
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.	สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา	 โดยจัดให้มี
สวนสาธารณะ	พื้นที่นันทนาการ	และออกกำาลังกาย
สำาหรับประชาชน

5.	ลดความเหลื่อมลำ้า	 เสริมสร้างโอกาสทาง 
การศึกษาและอาชีพ

6.	สร้างโรงเรยีนด	ีมคุีณภาพใกล้บ้าน	ลดค่าใช้จ่าย 
ผู้ปกครอง	ชุมชนพึงพอใจ

ด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
1.	ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นดำาเนินกิจกรรม	

ร ่ วมกับองค ์กรต ่ างๆ	 ทำ างานอย ่างบู รณาการ	 
เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดำาเนินกิจกรรมใน
ด้านศาสนา	การฟื้นฟูจารีตประเพณี	ศิลปวัฒนธรรม	
และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่	
และชนเผ่าที่หลากหลาย	อย่างมีคุณค่าและภาคภูมิใจ

2.	ส่งเสริมสถาบันทางการศึกษา	และทางสังคม
ต่างๆ	ให้มบีทบาทสำาคญัในการอนรุกัษ์	ทำานบุำารงุ	รักษา	 
สืบทอด	พัฒนามรดกทางศาสนา	ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีอันดีงาม	ตลอดจนสถาปัตยกรรมโบราณและ
แหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่

3.	สนบัสนนุการพัฒนาองค์ความรูท้างด้านศิลปะ	 
และวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น	และศาสนสถาน	โดยร่วมกับ 
องค์กรต่างๆ	ท้ังภาครฐั	เอกชน	และองค์กรท่ีทำางานเพือ่
สังคม	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อร่วมพัฒนา
เมืองเชียงใหม่	สู ่เมืองแห่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะ	
และวัฒนธรรม	(Creative	City	&	Art	&	Culture)
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สำานักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	เริ่มต้นมาจากส่วนราชการระดับกอง	คือ	กองการศึกษา	 
ศาสนาและวฒันธรรม	จดัตัง้ข้ึนตามประกาศองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่	เมือ่วันที	่20	พฤษภาคม	2547	 
มีโครงสร้างส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็น	2	ฝ่าย	คือ	1.	ฝ่ายบริหารการศึกษา	2.	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	 
ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านการจัดการศึกษา	ตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	หลังจากน้ันโครงสร้างระดับกอง 
ไม่สามารถรองรับภารกิจตามอำานาจหน้าที่ซึ่งมีความหลากหลาย	ความสลับซับซ้อนและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	 
จำานวนมาก	 จึงทำาให้มีการเสนอยกระดับฐานะส่วนราชการจากระดับกอง	 เป็นระดับสำานักการศึกษา	 
ศาสนาและวัฒนธรรม	ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	พ.ศ.	2555		
โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	(กจจ.เชียงใหม่)	
ในการประชุมครั้งที่	 8/2554	 เมื่อวันที่	 24	 สิงหาคม	 2554	 และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.)ในการประชุมครั้งท่ี	9/2555	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2555

ปัจจบุนัสำานกัการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	มโีครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในประกอบด้วย	 
2	 ส่วน	 1	 ฝ่าย	 1	 กลุ ่มงาน	 และสถานศึกษา	 มีกรอบอัตรากำาลังรวมทั้งสิ้น	 จำานวน	 294	 อัตรา 
แยกเป็นที่ปฏิบัติงานในสำานักงาน	(สำานักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม)	จำานวน	52	อัตรา	(ข้าราชการ	
จำานวน	36	อัตรา	พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำานวน	16	อัตรา)	ปฏิบัติงานในสถานศึกษา	รวม	4	แห่ง	
จำานวน	242	อัตรา	(ข้าราการครู	จำานวน	129	อัตรา	ลูกจ้างประจำา(ถ่ายโอน)	จำานวน	1	อัตรา	พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ	จำานวน	86	อตัรา	(ตำาแหน่งผูช่้วยครจูำานวน	54	อัตรา	ตำาแหน่งสายงานสนับสนุน	จำานวน	32	อตัรา)	 
พนักงานจ้างทั่วไป	จำานวน	26	อัตรา	โดยมีกรอบโครงสร้างและอำานาจหน้าที่	ดังน้ี

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
	 	 มีหน้าที่เก่ียวกับงานอำานวยการและบริหารงานทั่วไป	 การจัดทำาแผนจัดทำางบประมาณ

และติดตามประเมินผลการนำาแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติของส่วนราชการ	งานการควบคุมบริหาร
งบประมาณ	 งานบริหารการเงินและพัสดุภายในส่วนราชการ	 งานจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาและ 
การประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	งานควบคุมภายในของ
ส่วนราชการ	 งานบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรภายในส่วนราชการ	 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตาม
ภารกิจของส่วนราชการ	งานอำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการของส่วนราชการ

ประวัติความเป็นมา
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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 2. ส่วนบริหารการศึกษา มี 2 ฝ่าย ประกอบด้วย
					 1.)	ฝ่ายบริหารการศึกษา	
					 2.)	ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	
					 	 มีหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา	 ในระบบ	 นอกระบบ	 

และตามอัธยาศัยให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 3. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 3 ฝ่าย ประกอบด้วย
		 	 1.)	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา					
	 	 2.)	ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม	
	 	 3.)	ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ	กีฬาและนันทนาการ
					 	 มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัยที่เป็น

ภาพรวมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 ให้แก่	 เด็ก	 เยาวชน	 และประชาชน	 ส่งเสริม	 ทำานุบำารุงศาสนา	 
ศิลปวัฒนธรรม	 จารีตประเพณี	 ภูมิปัญญา	 และประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน	 ส่งเสริมและพัฒนาด้าน 
ส่งเสริมสุขภาพ	การกีฬา	และนันทนาการ		ให้กับเด็ก	เยาวชน	และประชาชน	ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
	 	 มีหน ้าที่ เกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู 	้ 

งานวัดและประเมินผลการศึกษา			งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา	
งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	งานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ	นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

 5. สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 4 แห่ง ดังนี้
	 	 5.1	โรงเรียนแม่อายวิทยาคม	อำาเภอแม่อาย	(รับโอนเมื่อวันท่ี	15	ธันวาคม	2549)
	 	 5.2	โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	อำาเภอฝาง	(รับโอนเมื่อวันท่ี	15	ธันวาคม	2549)
	 	 5.3	โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	อำาเภอหางดง	(รับโอนเมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2551)
	 	 5.4	โรงเรียนบ้านศาลา	อำาเภอแม่ริม	(รับโอนเมื่อวันที่	17	มีนาคม	2557)

สำานักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ตั้งอยู ่ชั้น	 3	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม	่ 
เลขที่	888	ถนนโชตนา	ตำาบลช้างเผือก	อำาเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	50300	โทรศัพท์	053-998333		
โทรสาร	053-998360	เว็บไซต์www.edu.chiangmaipao.go.th	E-mail	:	Edu.chiangmai@gmail.com	 
Facebook	:	สำานักการศึกษาฯ	อบจ.เชียงใหม่
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สำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม
ผู้อำานวยการสำานักการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสาวชุติมา  ต๊ะพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม
รักษาราชการแทน

ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกนกจิต  ตาคำา
หัวหน้าฝ่าย

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

นางอำาพร  เรือนทราย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ดร.คมชาติ  จิตวิศรุตกุล
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสิริวรรณ  บูรณสิงห์
ผู้อำานวยการส่วนบริหารการศึกษา
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นางจิราภรณ์  โพนงาม
หัวหน้าฝ่าย

ส่งเสริมการศึกษา

นางสาวอุรารักษ์  พูลผล
หัวหน้าฝ่าย

ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

นายฐิติวัชร  ไลศิริพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

กีฬาและนันทนาการ

ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
ผู้อำานวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

นายกลัปพัฒน์ โกวรรณ์
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

นายมานิช ถาอ้าย
ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนต้นแก้วผดงุพทิยาลยั

นางรสชรินทร์ คำาโพธิ์
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านศาลา

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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วิสัยทัศน์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรชั้นน�าทางการศึกษา ศาสนา 
   และวัฒนธรรม

พันธกิจ
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้แก่ เด็ก เยาวชน 
  และประชาชนในท้องถ่ินให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิต
 2. ส่งเสริม ท�านุบ�ารุงศาสนา  วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมและพัฒนา ด้าน สุขภาพ การกีฬา  และนันทนาการ ให้ เด็ก เยาวชน 
  และประชาชน 
 4. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
	 ยุทธศาสตร์ที่	1	เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
    ทางการศึกษา
  กลยุทธ์ 1.1 สร ้างเครือข ่ายความร ่วมมือ และการมีส ่วนร ่วม ในการบริหารจัดการ 

    ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  กลยุทธ์ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล ้อมให ้ เกิด 

    ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา
  กลยุทธ์ 1.3 ส ่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให ้มีคุณภาพและผลิตภาพสูงในการขับเคลื่อน 

    องค์กรทางการศึกษา ในยุคประเทศไทย 4.0 
  กลยุทธ์ 1.4 เสริมสร ้างและพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพด้วยการจัดการความรู ้นวัตกรรม 

    และการประกันคุณภาพการศึกษา

	 ยุทธศาสตร์ที่	2	พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน
  กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเป็นสากล 
    เหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน
  กลยุทธ์ 2.2 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แนวใหม่ ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ 

    ผู ้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้วยนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล และเครือข่าย 
    แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

  กลยุทธ์ 2.3 พัฒนารูปแบบ เครื่องมือ วิ ธีการวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ผลการด�าเนินงานของ
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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  กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพ 
    การจัดการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น และเสริมสร้างอัตลักษณ์นักเรียนองค์การ

    บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) น�าสู่ห้องเรียนแห่งความสุข 

  กลยุทธ์ 2.6 ส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตในการป้องกัน 
    สิ่งเสพติดสิ่งยั่วยุและอบายมุข รวมถึงการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่	3	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพ้ืนที่
  กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

    ตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู ้ 
    ตลอดชีวิต

  กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วน

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	ส ่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่ เข ้มแข็ง	 ในการท�านุบ�ารุงศาสนา	 เผยแพร  ่
	 	 	 	 ศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	และแหล่งประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น

  กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมศาสนา การอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและ   
             ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและแหล่ง 

          ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์ที่	5	ส่งเสริมสุขภาพ	กีฬา	นันทนาการ		และการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน
  กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า 

    ของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการเล่นกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
  กลยุทธ์ 5.2 เสริมสร้างการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้
  กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

	 ยุทธศาสตร์ที่	6	พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีคุณภาพ 
	 	 	 	 และมาตรฐาน

  กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการด�าเนินงาน 
    ตามพันธกิจของส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสถานศึกษาในสังกัด 
    ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

  กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระบบ    
    ซอฟต์แวร์ รวมทั้งสื่อดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ 6.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับในการใช้และการถ่ายทอดด้านสื่อดิจิทัล เทคโนโลยี  
    สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่10

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา

โครงการจดัทำาแผนการศกึษาส่ีปี	(พ.ศ.	2561-2564)	ขององค์การบรหิารส่วน 
จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำาโครงการกิจกรรมต่าง	 ๆ	
ตามเป้าหมายการพัฒนาในการจัดบริการสาธารณะ	 /	 จัดกิจกรรมสาธารณะ	 
ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ด้านการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	
การส่งเสริมสุขภาพ	 กีฬา	 นันทนาการ	 ตลอดจนกิจกรรมเด็กและเยาวชน	 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ

มีโครงการรองรับเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำานวน	21	โครงการ			
โดยได้นำาเสนอการดำาเนินกิจกรรมโครงการที่สำาคัญ	ดังนี้

โครงการจัดท�าแผนการศึกษาส่ีปี 2561 - 2564
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โครงการประสานและจัดทำาแผนการศึกษาสี่ปี	 
(พ.ศ.	2561-2564)	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ได ้มี 
การประสานและบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นกรอบในการพฒันา	เพือ่จัดการ	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ
การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการ
ดูแลและพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่

โครงการประสานและ
จัดท�าแผนการศึกษาสี่ปี
ของ อปท.เชียงใหม่
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่12

พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และเชิดชูคุณค่าครูท้องถิ่น

สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมาครูที่สังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น	และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกละเลย	ไม่ได้รับ
การพัฒนา	หรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพเท่าที่ควร	
ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นทางของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ	และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	
โดยสำานักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	จึงได้จัดทำาโครงการ
พัฒนาศักยภาพและเชิดชูครูท้องถิ่นขึ้น	โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้	 
และยกย่องเชิดชู	เสริมสร้างแรงบันดาลใจ	พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาชีพ	และสร้างเครือข่ายครูที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
ครผููด้แูลเดก็ในศนูย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม	่



ส�ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 2561
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ประชุมจัดท�าเคร่ืองมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบั ติการจัดทำาเครื่องมือ 

การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาการศกึษาสีปี่	(พ.ศ.	2561-2564)	 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล
การนำาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ	 ด้านการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม 
ให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่14

กลุม่งานอนบุาลโรงเรยีนต้นแก้วผดงุพทิยาลยั
ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้ปกครองอนุบาลต้นแก้ว 
ณ	โรงเรยีนต้นแก้วผดงุพทิยาลยั	เมือ่วนัที	่3	ธนัวาคม	
2560	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการพฒันาสนาม	BBL	อนุบาลต้นแก้ว	เพือ่เป็นการ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูป้กครองใช้เวลาในการทำาสือ่	 
ของเล่นเพือ่เล่นกับลกู	และเพ่ือเป็นการส่งเสริมความ
ร่วมมอืระหว่างผูป้กครองและโรงเรยีนในการร่วมกนั
พฒันาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้มคุีณภาพ	
โดยในการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนผู้ปกครอง
อนุบาลต้นแก้วมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ได้แก่	การประดิษฐ์สานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว	
การประดิษฐ์ของเล่นกังหันลมจากวัสดุเหลือใช้	 
และการพัฒนาสนาม	BBL	เพ่ือพัฒนาสมองนักเรียน	
ซึ่งมีผู ้ปกครองเข้าร่วมโครงการจำานวน	 150	 คน 
ถือได้ว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี				

โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง
อนุบาลต้นแก้ว
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โครงการยุวเกษตรกร
ในโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเป็นต้นแบบ

ในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน
			มีโครงการรองรับเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำานวน	20	โครงการ	

โดยได้นำาเสนอการดำาเนินกิจกรรมโครงการที่สำาคัญ	ดังน้ี

โครงการยวุเกษตรกรในโรงเรียน	
(โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก)	 จัดข้ึน 
เพือ่ให้นักเรยีนมคีวามรู	้ความสามารถ 
ในการทำาการเกษตรบนพ้ืนฐานของ
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยเป็นการฝึก
ให้นกัเรียนมคีวามรูท้างด้านการเกษตร
ทั้งภาคทฤษฎี	 และภาคปฏิบัติจน
สามารถนำาไปประกอบอาชีพ	 และ
สร้างรายได้พิเศษให้กับนักเรียนใน
ระหว่างเรียนได้	รวมทั้งให้นักเรียนได้
เรียนรู้หลักการทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่16

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ.ชม.

สำานักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 องค ์การบริหารส ่วน
จังหวัดเชียงใหม่	 ได้ดำาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ระหว่าง 
วันที่	 16	–	17	มิถุนายน	2561	จากผลการจัดกิจกรรมโครงการทำาให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	 
(ฉบับปรับปรุง	2560)	ในมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	สาระภูมิศาสตร์แก่ผู ้บริหาร	และครูระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน	มีการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย	2560	และการจัด
กิจกรรม	STEM	ศึกษาแก่ครูระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคน	และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม
ของโรงเรียนในสังกัด
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ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชม.

สำานกัการศึกษา	ศาสนาและวฒันธรรม	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัดโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่	ได้กำาหนดจัดกิจกรรมค่ายสัมผัสภาษาและ
วัฒนธรรมจีนสู ่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่	 21		 
ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำาเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับครูผู ้สอนกลุ่ม
สาระภาษาจีน	 และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
นักเรียนในสังกัดมีทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน	 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศจีนจากเจ้าของภาษาด้วย



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่18

โรงเรียนบ้านศาลา	สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 จัดเข้าค่าย 

ลูกเสือ-เนตรนารี	 ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น	

ระหว่างวันที่	 16-18	 พฤศจิกายน	 2560	 

ณ	ค่ายลูกเสือเทพนิมิต	ตำาบลสหกรณ์	4	

อำาเภอแม่ออน	จังหวดัเชยีงใหม่	เพือ่พฒันา

ความสามารถและศักยภาพ	 ด้านความรู	้

ความคดิ	ความสามารถ	คณุธรรม	จรยิธรรม	

มศีลีธรรม	มรีะเบยีบวินัย	มคีวามรับผดิชอบ

ต่อสังคมมีความเป็นผู้นำาพัฒนาตนเองได้

และส่งเสริมการทำางานเป็นหมู่คณะ

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

รร.ในสังกัด อบจ.ชม.
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นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชยีงใหม่	ได้ตระหนกัถงึโอกาสการเข้าถงึและความเท่าเทยีมทางการศึกษา	 

จึงได้ตั้งงบประมาณทุนการศึกษาในระดับสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่	6	ของโรงเรยีนแม่อายวทิยาคม	เพ่ือศกึษาต่อในระดับสูงขึน้สำาหรับนกัเรียนและสอบเข้าศกึษาต่อได้	 

ในสถาบนัการศกึษาต่างๆของรฐั	เพือ่ลดความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษา	โดยเริม่มาตัง้แต่	ปีการศกึษา	2553	เป็นต้นมา	 

จนถึงปี	2561	รวมจำานวน	9	รุ่น	จำานวนผู้รับทุนทั้งสิ้น	355	คน	ขณะนี้จบไปแล้วจำานวน	5	รุ่น	คงเหลือนักเรียน 

ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปี	 

2561	จำานวน	218	คน	

ส่งเสริมทุนการศึกษาต่อส�าหรับนักเรียน รร.ในสังกัด อบจ.ชม.
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เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
และการประกอบเครื่องบินเล็ก

โรงเรยีนต้นแก้วผดงุพทิยาลยั	ได้พฒันาทกัษะ	ความสามารถ 
ของนักเรียนด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์และ
เครื่องบินเล็ก	และเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลย	ี
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคไทยแลนด์	4.0	โดยความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา	ในการฝึกอบรมการประกอบ
และบังคับหุ่นยนต์	การฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับเครื่องบินเล็ก	
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และก้าวทัน
เทคโนโลยี		โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	(AI)	ที่กำาลัง
เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำาวันของมนุษย์เราอย่างแพร่หลาย
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ยกระดับสุขภาวะโรงเรียน
เพื่อเป็นฐานการปฏิรูปการศึกษา

โครงการยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเพ่ือเป็นฐานการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั้ง	 4	 โรงเรียน	 
ให้เป็นฐานการเรียนรู ้ระบบพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอื่นในจังหวัด	
เพื่อให้ครูทั้ง	 4	 โรงเรียนเข้าใจถึงระบบพัฒนาคุณภาพตามกรอบ	 
ข้อกำาหนด	 ตัวชี้วัด	 และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนดีมีคุณภาพ	 
และทำาให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียน	ได้มองเห็นถึงระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของตนเอง	ทำางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
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พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

โรงเรียนต ้นแก ้วผดุงพิทยาลัยได ้จัดโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น	 (School	 Based	 Management	 
for	 Local	 Development	 :	 SBMLD)	 โดยมีวัตถุประสงค	์ 
เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้มแข็ง	 
ในการเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ด ี
และได้รับการพัฒนาความเป็นเลิศตามความถนัด	 ของผู ้ เรียน 
แต่ละคน	เพื่อนำาไปสู่การประกอบอาชีพได	้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเชิงพื้นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ร่วมกับ	ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได ้ทำาโครงการ 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดีในกลุ่มเด็กและเยาวชน	โดยมีเป้าหมายในการเตรียม
เด็กและเยาวชนให้เข้าใจชีวิตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยพร้อมเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างมีสุขภาพดี	 และพัฒนาทักษะความตระหนักรู ้ด้านสุขภาพ	 และทักษะ 
ที่พึงประสงค ์ของผู ้ เรียนในศตวรรษที่ 	 21	 โดยมีกรอบการดำาเนินงานให ้
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนด้านการตระหนักรู้ด้านสุขภาพ	 
แบบ	Problem	based	learning	(PBL)	บนสถานการณ์จริงในพื้นท่ีโดยมีชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้	ผ่านโปรแกรมการสอนและต่อยอดสู่สัมมาชีพด้านการดูแล
ผู้สูงอายุอื่น	ๆ	

มีโครงการรองรับเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำานวน	5	โครงการ		
โดยได้นำาเสนอการดำาเนินกิจกรรมโครงการที่สำาคัญ	ดังนี้

อบรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดี

ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
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ปัจจุบันสังคมไทยได้เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านเทคโนโลยี	 เศรษฐกิจและสังคม	 ส่งผลให้
ครอบครัวอ่อนแอ	ขาดความเข้มแข็ง	เป็นครอบครัว
เล้ียงเดี่ยวมากขึ้น	ส่งผลให้บุตรหลานขาดภูมิคุ้มกัน
ในการดำาเนินชีวิต	จากสภาพการณ์ดังกล่าว	สำานัก
การศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำาโครงการโรงเรียน
ผู ้ปกครอง	 :	 ครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคม
ไทยขึ้น	 เพื่อเสริมสร้างความรู ้	 ในการเลี้ยงดูบุตร
ในยุคดิจิทัล	ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว	 ให้มีภูมิคุ ้มกันในการดำาเนินชีวิตและเกิด
กระบวนการเรียนรู้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานได้อย่าง
เหมาะสม	 สามารถนำาแนวคิดและความรู ้ที่ได้รับ
ไปปลูกฝังค่านิคมที่ถูกต้อง	มีคุณธรรม	สร้างความ
อบอุ่นในครอบครัว

โรงเรียนผู้ปกครอง 
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อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับปฐมวัยตามศาสตร์ของพระราชา  

สำานักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ได้ตระหนักในสถานการณ์ปัญหาและ
โอกาสในการพัฒนาภารกิจด้านการศึกษาปฐมวัยในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่	จึงได้แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่าย 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างกว้างขวาง	โดยปีงบประมาณ	2561 
เริ่ม เครือข ่ายการพัฒนากับองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
ในเขตพื้นที่เชียงใหม่ทั้ง	25	อำาเภอ	เพื่อให้ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาระดับปฐมวัย	 รวมทั้งเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษาระดับปฐมวัย	 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและ
ตอบสนองความต้องการ	 ความสามารถ	 ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน
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อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนัก
และความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้เห็นความสำาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและการสืบทอดครูภูมิปัญญา	
ปราชญ์ชาวบ้าน	 ให้กับชนรุ ่นหลังจึงได้เชิญผู ้เชี่ยวชาญต่าง	 ๆ	 
มาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อจัดทำาหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่	 เพื่อให ้
ผู้บริหารสถานศึกษา	ศูนย์การเรียนรู้	ครู	และบุคลากรที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ	สามารถนำาเอกสารชุดหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ไปใช้ใน
การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เพื่อให้ครู	และบุคลากรที่จะ
นำาหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนมาปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ใหม	่ 
สามารถนำานักเรียนไปเรียนที่แหล่งเรียนรู้	ศูนย์การเรียนรู้	ในพื้นที่
ชุมชน	หมู่บ้าน	ตำาบล	และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	โดยการเรียนรู้ 
ที่นักเรียนได้สัมผัสกับสถานที่จริง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในการท�านุบ�ารุง
ศาสนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และแหล่งประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
มีโครงการรองรับเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำานวน	4	โครงการ	
โดยได้นำาเสนอการดำาเนินกิจกรรมโครงการที่สำาคัญ	ดังนี้

อบรมอนุรักษ์ศิลปะ
พื้นบ้านล้านนา 

“ส่งต่อภูมิปัญญา”
สำานักการศึกษา	 ศาสนาและ

วัฒนธรรม	องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่	ร่วมกับเครือข่ายครูภูมิปัญญา	
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ 
ชุมชนเวียงกุมกามศิริศิลป์	 วิทยาลัย
เทคนิคสารภีเชียงใหม่	จัดอบรมอนุรักษ์
ศลิปะพืน้บ้านล้านนา	“ส่งต่อภมูปัิญญา”	
รุ ่นท่ี	 7	 ประจำาปี	 2561	 ในวันที่	 31	
สิงหาคม	2561	ณ	แหล่งเรียนรู้ชุมชน
เวียงกุมกามศิริศลิป์	อำาเภอสารภ	ีจงัหวดั
เชียงใหม่	 เพื่อสร้างองค์ความรู ้และ 
เผยแพร่ศิลปหัตถกรรมล้านนา	 อาทิ	
การตัดตุง	การต้องลาย	และการทำาโคม
ล้านนา	ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้	สืบทอด
และร่วมกันอนุรักษ์ส่งต่อภูมิปัญญา
ของล้านนาให้เป็นมรดกที่ยังมีคุณค่า
โดดเด่นในวิถีสังคมที่หลากหลายของ
เชียงใหม่สืบไป
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สำานักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ร่วมกับ	 วัฒนธรรม	 อำาเภอ
เชียงดาว	 ได้จัดโครงการอบรมเปิดข่วงคนรักษ์วัฒนธรรม
ล้านนา	 เพื่อเป็นการสืบสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำารงอยู ่สืบไป	 ส่งเสริมให้เยาวชน
ได้แสดงความสามารถในด้านวัฒนธรรม	 และสร้างเยาวชน
แกนนำาในการอนุรักษ์	 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมพื้นบ้าน	 
จดักจิกรรมในวนัที	่11	-	12	มถินุายน	2561		ณ	ลานเอนกประสงค์
วัดศรีบุญเรืองบ้านใหม่	ต.เมืองงาย	อ.เชียงดาว	จ.เชียงใหม่

อบรมเปิดข่วงคนรักษ์
วัฒนธรรมล้านนา 
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องค ์การบริหารส ่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีไหว้
สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวาย
น�้าสรงพระราชทาน สืบสานประเพณี 
เตียวข้ึนดอย วันวิสาขบูชา ประจ�าปี 
2561 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  
ณ บรเิวณลานครูบาศรวิีชัย อ�าเภอเมอืง
เชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่  เพือ่ถวายเป็น 
พทุธบชูา ต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพทุธเจ้า  
พร้อมทั้งให้ประชาชนเห็นคุณค่าและ
ความส�าคัญของพระพุทธศาสนา

สืบสานประเพณี
ไหว้สาป๋ารมี

พระบรมธาตุดอยสุเทพ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ร ่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนคร
เชียงใหม ่ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยฯ และหน่วยงานองค์กร
ภาคีเครือข่าย จัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง
เชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 ระหว่างวันที่ 
2 - 4 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้แนวคิด 
“แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้
แอลกอฮอล์” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดี
งามของชาวล้านนา ความเป็นเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมให้ด�ารงอยู่สืบไป 

ประเพณีเดือนยี่เป็ง
เชียงใหม่
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่		ร่วมกับ	
จงัหวดัเชยีงใหม่	เครอืข่ายชุมชนรกัษ์เมืองเชยีงใหม่	และ
เทศบาลนครเชยีงใหม่	จัดพธิยีอสวยไหว้สาพระญามงัราย
วันสถาปนาเมืองเชียงใหม่	ในวันที่	12	เมษายน	2561	 
ณ	บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์	อำาเภอเมือง
เชยีงใหม่	จังหวดัเชียงใหม่	เพือ่ระลกึถงึคณุงาม	ความดี 
ของผู ้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่	 อีกทั้งเพ่ือเป็นสิริมงคล 
ให้กับตนเอง	 ครอบครัว	 และบ้านเมืองให้มีความ
ปลอดภัย	มีความสุขในช่วงเทศกาลงานป๋าเวณีปี๋ใหม่
เมืองเจียงใหม่

สืบสานพิธียอสวยไหว้สา
พระญามังราย 

วันสถาปนาเชียงใหม่
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู ้สูงอายุบ ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  

จัดโครงการส่งเสริมวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้อง

ถิน่ ประจ�าปี 2561 ในวนัที ่26 พฤศจกิายน  

2560 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง 

อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่

สบืสานวฒันธรรมประเพณอีนัดงีามของชาว

ล้านนา เชดิชคูณุค่าถ่ายทอดภูมปัิญญาผูส้งู

อายุ ภายในงานมกีารแสดงศลิปวฒันธรรม

พื้นบ้านโดยผู ้สูงอายุ การแสดงดนตรี   

สะล้อ ซอซึง การฟ้อนร่องฟ้าสันป่าตอง 

การฟ้อน ดอกแม่ระมิงค์ และการสาธิต

ภูมิป ัญญาผู ้สูงอายุ อาทิ การจักสาน 

แก้นิ้วล็อก จักสานลายล้านนา ลายต้อง 

ล้านนาภมูผิญ๋า และสมนุไพรพืน้บ้าน เป็นต้น

ส่งเสริมภมูปัิญญาท้องถิน่ 
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ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม 3 ไท 
และงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่	ร่วมกบั	องค์การบรหิารส่วน
ตำาบลออนเหนือ	และสภาวัฒนธรรมตำาบลออนเหนือจัดโครงการฟ้ืนฟู
และอนรุกัษ์วฒันธรรม	3	ไท	และงานสบืสานวฒันธรรมไตล้ือ	ครัง้ที	่18	 
ณ	สนามโรงเรียนบ้านออนหลวย	ตำาบลออนเหนือ	อำาเภอแม่ออน	 
จังหวัดเชียงใหม่	เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู	สืบสาน	ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม	
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ	ไทเขิน	และไทยอง	ได้ตระหนัก
ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบรรพบุรุษในการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรม	 นิทรรศการความเป็นมา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน	ไทลื้อ	ไทยอง	ซุ้มถ่ายทอดและการเรียน
รู้ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน	ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมสุขภาพ กีฬา นันทนาการ  
และการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ร่วมกับ	สำานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่	และโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำารุง	ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปี	2561	:	กีฬาเทเบิลเทนนิส	 
เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส	 ให้แก่เด็ก	 และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม ่
ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน	๒๕	อำาเภอ	ในจังหวัดเชียงใหม่	รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์	ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข	และสนับสนุน	แนวทางปฏิรูป
การศกึษา	ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรปูการศกึษาเชยีงใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๙	–	๒๕๖๒	 
โดยทำาการแข่งขนั	ระหว่างวันที	่๘	–	๙	สิงหาคม	๒๕๖๑	ณ		อาคารอเนกประสงค์	ชัน้	๔	 
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำารุง	จังหวัดเชียงใหม่

มีโครงการรองรับเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำานวน	6	โครงการ			
โดยได้นำาเสนอการดำาเนินกิจกรรมโครงการที่สำาคัญ	ดังนี้

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค 
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่	ได้ตระหนกั 
ถึงความสำาคัญของเด็กและเยาวชน		ซึ่งเป็นทรัพยากร
บุคคลของชาติ	 และมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและ
สนับสนุนทางด ้านการศึกษาโดยมุ ่ งเน ้นพัฒนา 
ที่ตัวเด็กเป็นอันดับแรก	 ซ่ึงหากเด็กได้รับการปลูก
ฝ ังที่ดีย ่อมเป ็นกำาลังในการพัฒนาประเทศชาต	ิ 
จึงได้จัดทำาโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	 องค์การ
บริหารส ่วนจังหวัดเชียงใหม ่ 	 ประจำาป ี 	 2561	 
ในวันเสาร์ที่	 13	 	มกราคม	2561	ณ	ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	 
พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อแสดงให้เห็น 
คณุค่าและความสำาคญัของเด็กและเยาวชน	เปิดโอกาส 
และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่	
กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์	 และแสดงความ
สามารถของตนตลอดจนเป็นเวทใีห้เดก็และเยาวชนได้	 
ฝึกทักษะการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น	ให้ความรู ้
แก ่ เด็กและเยาวชนที่มาร ่วมงานในเรื่องที่ เป ็น
ประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนได้พฒันาทกัษะทางด้านร่างกาย	และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์		และเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
โดยให้สมาชกิภายในครอบครวัได้มโีอกาส		ทำากจิกรรม
ร่วมกันอันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์	ความผูกพัน	
ตลอดจนสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว

วันเด็กแห่งชาติ 
อบจ.เชียงใหม่ ประจ�าปี 2561
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สำานกัการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ร่วมกบั	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
บริษัทเอ็ดดูเคติค	 คอร ์ปอเรชั่น	 จำากัด	
และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่	ได้จัด	
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์	 World	 Robot	 
Games 	 Nor th 	 Tha i l and	 2018	 
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่		ประจำาป ี
งบประมาณ	2561	ขึ้น	ในวันท่ี	15	–	17	
มิถุนายน	2561	ณ	ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์
เชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อกระตุ ้น
ให้เกิดการต่อยอดในการเรียนรู ้การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 และการพัฒนา
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์		รวมทั้งเป็นการ
ขยายโอกาสในด้านการแข่งขนัหุน่ยนต์ให้กบั 
เยาวชน	และบุคคลทั่วไป	ในเขต	17	จังหวัด	
ภาคเหนือ	 และเป็นเวทีการแข่งขันให้แก่
เยาวชน	และบุคคลทั่วไป	ที่มีความสนใจใน
เรื่องของหุ่นยนต์ได้มีโอกาสประลองความ
สามารถในการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม	
และการแก้ไขโจทย์ต่าง	ๆ	

การแข่งขันหุ่นยนต์
เพ่ือการปฏิรูป

การศึกษาเชียงใหม ่
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับ อ�าเภอฮอด หน่วยงาน
เอกชนภายในอ�าเภอฮอด ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด  
อ�าเภอฮอด ประจ�าปี 2561 เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่
โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ , ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตอ�าเภอฮอด  
ได้ออกก�าลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพโดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อ เป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทั้ง  ทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ  
มีความรับผิดชอบตามวัย และสร้างความสามัคคี และส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี
แก่เยาวชนและประชาชนในเขตอ�าเภอ ฮอด โดยได้ก�าหนดจัดการแข่งขันกีฬา  
ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแควมะกอก 
ต�าบลฮอด อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์	4.0	การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
ของสถานศึกษา		จึงจำาเป็นที่ต้องมีคุณภาพ	จึงได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดการ
บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

มีโครงการรองรับเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำานวน	5	โครงการ			
โดยได้นำาเสนอการดำาเนินกิจกรรมโครงการที่สำาคัญ	ดังนี้

พัฒนาระบบงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล
(โปรแกรม GPA BOOK) 
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สำานักการศกึษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	องค์การ
บรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่	ได้พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสำาหรับการจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษา
และติดตามประเมินผล	การนำาแผนไปสู่การปฏิบัต	ิ
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
ข้อมูลอย่างเป ็นระบบเป็นการปรับปรุงรูปแบบ
การทำางานให้ทันสมัย	ลดขั้นตอนและกระบวนการ
ทำางาน	ตลอดจนมีระบบการรายงานที่เชื่อถือได้และ
มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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โรงเรียนต้นแก้วผดงุพทิยาลยั	ได้ตระหนกั
ถึงสภาพปัญหาต ่างๆท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน
เนื่องจากสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอย ่าง
รวดเร็วในทุกมิติ	 จึงได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ 
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน	 
ให้มีความพร้อมสมบูรณ์	จึงได้จัดทำาโครงการ
พฒันาความเข้มแขง็ระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน
อย่างยัง่ยนืขึน้	โดยอาศยัความร่วมมอืจากทกุฝ่าย 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู ้บริหารสถานศึกษา	 
คณะครใูนโรงเรยีน	นักเรยีน	เครอืข่ายผูป้กครอง	
ผูป้กครอง	คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ร่วมคดิร่วมทำา	โดยศกึษาแนวทางการดำาเนนิงาน
จากกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน	เพื่อช่วยแสวงหาข้อมูลสำาหรับนักเรียน
ในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดประสงค์

การพัฒนาความเข้มแข็งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อย่างยั่งยืน (GPA BOOK)
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สำานักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ซ่ึงทำาหน้าที่เป็น
เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา	 เป็นหน่วยงาน
กลางในการจัดเก็บ	รวบรวม	วิเคราะห์	ประมวลผล	และให้บริการ
ข้อมูลทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่	ทุกสังกัดและทุกประเภท
ที่จัดการศึกษา	 ทั้งการศึกษาในระบบ	 การศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย	เก่ียวกับข้อมูลสถานศึกษา	ข้อมูลครู/อาจารย์	ข้อมูล
เด็กนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับ	 ทุกสังกัดของจังหวัดเชียงใหม่	 
เพื่อใช้สถิติข้อมูลในการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน	ให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่	โดยใช	้
เด็ก	เยาวชน	เป็นตัวตั้ง	ร่วมบูรณาการ	จัดการศึกษาของทุกสังกัด

ศูนย์ข้อมูลระบบสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ด้วยปัจจุบนัเป็นยคุโลกไร้พรมแดน	หรอืยคุโลก 
ข้อมูลข่าวสาร	ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งสรรพวิทยาการ
ต่าง	ๆ 	ทีนั่กเรยีนสามารถค้นคว้าหาความรูไ้ด้อย่างเสร	ี 
ห้องสมุดถือเป็นหัวใจสำาคัญที่จะช่วยพัฒนานักเรียน
ในทกุ	ๆ 	ด้าน	โรงเรยีนต้นแก้วผดงุพทิยาลยัจึงเลง็เหน็ 
ความสำาคัญในการจัดทำาโครงการพัฒนาห้องสมุด	 
(Digital	Library)	เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ห้องสมุดในโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐาน	
ส่งผลให้เด็กนักเรียนรักการอ่านและการเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	และยังเป็นห้องสมุดที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อนักเรียน	ครูในโรงเรียน	และโรงเรียน
ใกล้เคียงรวมถึงคนในชุมชนอีกด้วย

การพัฒนาห้องสมุด
(Digital Library)
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง 

ผลงานของโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่

โครงการส่งเสริมให ้ผู ้ เรียนค้นพบตัวเอง	 
เห็นทางเลือก	 ทำางานเป็นและพัฒนาได้	 นักเรียน
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม	 สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่	 ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ	
ระดับประเทศ	ประจำาปีการศึกษา	2561	ระหว่างวันที่	
9	-	11	กันยายน	2561	ณ	เทศบาลนครภูเก็ต	จังหวัด
ภูเก็ตที่ผ่านมา	ผลปรากฏว่า	นักเรียนโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม	ได้รับรางวัลมีรายละเอียด	ดังน้ี

รางวัลชนะเลิศอันดับ	2	จำานวน	1	รายการ
1.	 การแข่งขันวาดภาพระบายสี	 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย	จำานวน	2	รายการ
1.	 การแข่งขันวาดภาพระบายสี	 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น
2.	การแข่งขันคัดลายมือ	ม.ปลาย

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
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กิจกรรมสร้างเสรมิคณุธรรมและ
จริยธรรมส�าหรับนักเรียน เพื่อพัฒนา 
นักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมวัฒนธรรมในการ
ด�ารงชีวิตตามหลักศาสนา ส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความ
เอื้ออาทรต่อผู ้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อ
บุพการี และสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  สามารถเข้าไปอ่าน 
โดยโรงเรียนได้ใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียน  

1. การสวดมนต์ ไหว้พระ  
2. การสวดมนต์ท�านองสรภัญญะ  
3. การฝึกมารยาทชาวพุทธ  

สร้างเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
ส�าหรับนักเรียน

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

4. การคัดเลือกยกย ่องและ
เชิดชูเกียรติผู ้ เ รียนคนดีศรีแม ่งอน  
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง
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กิจกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของนักเรียนให้มีการพัฒนายิ่งข้ึน โดยได้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับภาคและ
ระดับประเทศ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน
ท�าให้โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก มีชื่อเสียง
ทางด้านกีฬาอย่างมากโดยได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 

1. ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 
กีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากฮอส
ไทย ประกอบด้วย 

 1.1 เด็กชายธีรภัทร ค�าปวน 
 1.2 เด็กหญิงธิดารัตน์ กันธะ 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ

เงิน กีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุก 
ประกอบด้วย 

 2.1 เด็กชายธานวัฒน์ ใจดวงแก้ว 
 2.2 เด็กหญิงธัญยธรณ์ มีงาม
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ

ทองแดง กีฬาหมากกระดาน ประเภท
หมากฮอส ประกอบด้วย 

 3.1 เด็กหญิงจอมขวัญ ยาวิชัย
จากการแข่งขันกีฬา นักเรียนได ้

พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่
มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรงมี
น�้าใจนักกีฬาและก้าวเข้าสู ่การแข่งขันใน
ระดับต่างๆต่อไป

กิจกรรมกีฬา 
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พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	 ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 

“การออกแบบนวัตกรรม	 เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม	 และ
พลังงานสะอาด	Thailand	Green	Mech	Contest	2018	”	 
ในวันเสาร์ท่ี	16	มิถุนายน	2561	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 
เวสต์เกต	อำาเภอบางใหญ่	จังหวัดนนบุรี	จัดโดย	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ร่วมกับ	บริษัท	ภาดา	
เอ็ดดูเคชั่น	 จำากัด	 ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้ เหล็กได ้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่	 1	 ประเภทวิศวกรหน้าใหม่	 (Rookie	
Team.)	ระดับประถมศึกษา	โดยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไป
แข่งขัน	2018	GreenMech	World	and	Taiwan	Contests	 
ระดับนานาชาต	ิณ	เมอืงไทยจง	ประเทศไต้หวนั		และชนะการแข่งขนั 
ประเภท	วิศวกรหน้าใหม่	(Rookie	Team.)	
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โรงเรยีนบ้านแม่งอนขีเ้หลก็มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาคณุภาพการ

ศึกษาท้ังทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและการส่งเสริม

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ภาษาไทย	

ภาษาล้านนา	ภาษาอังกฤษ	และภาษาจีน		โดยเด็กหญิงสุธิดา		แซ่หยาง		 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/1		และครูผู้ฝึกซ้อม	นางสาวเมธาพร		จารุรัศมิพันธุ	์ 

เป็นตัวแทนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

ไปแข่งขันกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน	ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น		 

ในการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ	ระดบัภาคเหนอื	ครัง้ที	่16	ประจำาปี	2561	 

นครแม่สอดวิชาการ	ระหว่างวันที่	8	–	10	กรกฎาคม	2561	ณ	เทศบาล

นครแม่สอด	อำาเภอแม่สอด	จงัหวดัตาก	โดยได้รบัรางวลัระดบัเหรยีญทอง	 

กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น		

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
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โรงเรยีนต้นแก้วผดงุพทิยาลยั
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โครงการส่งเสริมความถนัดและความสามารถ
ทางวิชาการ	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข	 ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง	 
ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ	โดยในข้ันตอนการดำาเนินงานโครงการ
ทางฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนได้เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาชมรมใน
ปีการศึกษา	 2561	 ตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง

ส่งเสริมความถนัดและ
ความสามารถทางวิชาการ  



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่52

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลด
ระยะเวลาเรียนภาควิชาการลงโดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู ้เรียนควรเรียนรู้	 
และครูปรับการเรียนการสอน	 การจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ 
ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา	 ๑๔.๓๐	 น.	 และ 
หลงัเวลานัน้ให้ผูเ้รยีนทำากจิกรรมสร้างสรรค์ต่าง	ๆ 	นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย	 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 
โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกำาหนดของแต่ละโรงเรียน	 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้	ลงสู่การปฏิบัต	ิ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มุ่งสู่สัมมาชีพ

โรงเรียนบ้านศาลา



www.edu.chiangmaipao.go.th

Bureau Of Education Religious and Culture Chiangmai Provincial
Administrative Organization Annual Report 2018 53

โรงเรียนบ้านศาลา		ได้จัดทำาโครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา(สถานศึกษาสีขาว)	 
โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้คณะคร	ูอาจารย์ทีป่รกึษา	และ
เพื่อนนักเรียนได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ 
เรื่องยาเสพติด	 โรคเอดส์	 การตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร	อบายมุข	และอุบัติภัย	โดยการให้ความรู	้
ความบนัเทงิ	เกมส์	และแบบทดสอบ	เพราะในการให้
ความรู้รูปแบบนี้เข้าใจได้ง่าย	ทำาให้มีความเข้าใจใน
เรื่องโรงเรียนสีขาวมากข้ึน	สามารถนำาไปบอกกล่าว 
แก่คนอ่ืนได้อย่างถูกต้อง	อีกทั้งยังสามารถเป็นสื่อ
ที่ช่วยเหลือและลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้

รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
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โรงเรยีนบ้านศาลา	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่	จึงได้ตระหนักและเลง็เหน็ถงึความสำาคัญ
ของการประหยดั		อดออมและได้จดัทำาโครงการโรงเรยีนธนาคารบ้านศาลา	ขึน้เมือ่เดอืนพฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	 
จนถึงปัจจบัุน	โดยได้รบัการสนบัสนนุจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	สาขาแม่รมิ	ให้การดแูล 
สนบัสนนุกิจกรรม	โดยให้นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านศาลาทกุคนเปิดบนัทกึเงนิฝาก	เพือ่ฝึกการประหยดัอดออมเงนิไว้ใช้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต	เมือ่จบการศกึษาสามารถถอนเพือ่เป็นทนุการศกึษาต่อได้	การดำาเนินงานกจิกรรมของโรงเรยีน
ธนาคารได้ฝึกให้นกัเรียนลงมือปฏบิตัโิดยเป็นเจ้าหน้าทีธ่นาคาร	ซึง่จำาลองรปูแบบการทำางานเพือ่ให้นักเรยีนมทีกัษะ	 
ความรู้จากการปฏิบัติตามสถานการณ์จริง		

ธนาคารโรงเรียนบ้านศาลา
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การเรียนรู้สู่ภาษาจีน 
ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน	การเรียนรู้ภาษาต่าง

ประเทศมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งในชีวิต
ประจำาวัน	 เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ
ติดต่อสื่อสาร	และการศึกษา	การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในสังคมโลก	 
นำามาซึ่งมิตรไมตรี	 และความร่วมมือช่วยพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น	ภาษาจีน	 
จึงเป็นแนวทางหน่ึงทีท่ำาให้นักเรยีนได้เรยีนรู	้และเหน็
ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม	ขนบประเพณ	ี
และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	
รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง	ๆ	 ได้ง่าย	และกว้าง
ขึ้น	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในขั้นสูงต่อไป

โครงการรกัษ์ภาษาไทยเป็นโครงการทีส่่งเสรมิ
การนำาความรู้	และทักษะกระบวนการทางภาษาไทย
ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์รวมถึงการสร้างภาวะ
ผู้นำาผู ้ตามในการทำากิจกรรม	 ซึ่งนักเรียนโรงเรียน 
บ ้ านศาลาได ้พัฒนาทักษะการใช ้ภาษาไทย	 
ผ่านกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยในวัน
สุนทรภู่	และกิจกรรมวันอนุรักษ์ภาษาไทย	ส่งผลให้
นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะการฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนและ
การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร	 โรงเรียนได้นักเรียน
ที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับต่าง	ๆ 		รวมถึงกิจกรรมการแต่งกายเลียนแบบ	 
ตัวละครในวรรณคดีที่นักเรียนและคณะครูได้ร่วม
แต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีเรื่องต่าง	 ๆ	
ตามความสนใจ	 อันเป็นการอนุรักษ์วรรณคดีไทยที่
มีคุณค่าผ่านตัวละครต่าง	 ๆ	 ที่สนใจ	 และเป็นการ
ระลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทยอีกด้วย

โครงการรักษ์ภาษาไทย
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โรงเรียนบ้านศาลา	เห็นความ
สำาคญัของการพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนดี	 
คนเก่งและมีความสุข	 จึงได้จัดทำา
โครงการโรงเรยีนวิถพีทุธขึน้	โดยมกีาร 
จัดกิจกรรม	ดังนี้	กิจกรรมจัดทำาป้าย
โรงเรยีนวถิพีทุธ	,	กจิกรรม	“ต้นไม้พดูได้” 
(พุทธศาสนสุภาษิต	 ,	 วาทะธรรม 
พระราชดำารัส)	 ,	 กิจกรรมสวดมนต ์
ไหว้พระแผ่เมตตา	ทำาสมาธ	ิ,	กจิกรรม
ฟังธรรมะจากพระอาจารย์	ทกุวนัองัคาร
ของสปัดาห์	,	กจิกรรมพจิารณาอาหาร	
“ไม่ดงั	ไม่หก	ไม่เหลอื”,	กจิกรรมเสรมิ
สรา้งคณุธรรม	จริยธรรมและจติอาสา	 
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ 
ค่านิยมไทย	,	กจิกรรมโรงเรียนสะอาด	
สว่าง	สงบ	และกิจกรรมทำาบญุตกับาตร
ประจำาเดือน

โรงเรียนวิถีพุทธ
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โรงเรียนบ้านศาลา	ได้จัดทำาโครงการ
ส่งเสริมศิลปะ	ดนตรี	และนาฏศิลป์		ซึ่งได้ให ้
ความสำาคัญ	 ความสนใจในรายวิชานี้เป็น
อย่างมาก	เพราะนักเรยีนชอบการแสดงออก
และมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ	ดนตรี	
นาฏศิลป์	 นักเรียนต้องการที่จะหาเวทีใน
การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	 จึงได้จัด
โครงการเสริมสร้างบรรยากาศทางด้าน
ศิลปะ	ดนตรีและ	นาฏศิลป์ขึ้น	เพื่อส่งเสริม 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ 
มุง่เน้นการใช้เทคนิควิธีการสอนหรอืกจิกรรม
เสริมหลาย	ๆ	 รูปแบบ	 โดยเน้นให้ผู ้เรียน
ได้ร่วมกิจกรรมให้มากหรือยึดผู้เรียนเป็น
สำาคัญเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้แสดงความ
สามารถและรู ้จักการทำางานร่วมกับผู ้อื่น
รวมทั้งส่งเสริม	ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์
และได้เรียนรู ้กิจกรรมนอกเหนือจากการ
เรียนในบทเรียน	

ส่งเสริมศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์
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โรงเรยีนบ้านศาลา	ได้ตระหนักถึง 
ความสำาคญัและแนวทางการดำาเนนิงาน
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ	 เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนำาความรู้ 
ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน	 และมี
การจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการ	
การจดักจิกรรมการเรยีนรู	้8	กลุม่สาระใน
เรือ่งของเศรษฐกิจพอเพยีง	และนกัเรยีน
ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	และนำาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้

ศูนย์การเรียนรู้
ตามรอยพ่อ

น้อมน�าปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง
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กิจกรรมบริหารจัดการขยะ	 เป็นโครงการ
ที่สร ้างจิตสำานึกให้นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา	
อ.แม่ริม	 จ.เชียงใหม่	 สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม ่ 	 รู ้ จักการบริหารจัดการท่ีด	ี 
รู้จักการคัดแยกขยะ	 รู้จักชนิด	 และประเภทของ
ขยะแต่ละชนิดและการนำาขยะไปสร้างประโยชน์
ให้เกิดมูลค่า	 กิจกรรมการให้ความรู ้กับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนสามารถนำากลับไปใช้ในครัวเรือน
ของตนเองได	้

การบริหารจัดการขยะ กิจกรรมวันเข้าพรรษา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนใน	 ตำาบลดอนแก้ว	
อำาเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่		ในกิจกรรมสัปดาห์
ส ่งเสริมพระพุทธศาสนา	 วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 2561	 โดยการ 
ส่งขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	และขบวนเครือ่ง
จำานำาพรรษาของพระสงฆ์	ไปถวายยัง	วัดดอนแก้ว	 
ตำาบลดอนแก้ว	 อำาเภอแม่ริม	 จังหวัดเชียงใหม่	 
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
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ความเป็นมาและเส้นทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยเกิดจากการรวมตัวของทุกภาคส่วน
ในสังคมท่ีมุ่งตอบโจทย์การศึกษาในบริบทใหม่ด้วยกลไกแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ตาม
ปณิธาน “พลเมืองเชียงใหม่รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ” 

พ.ศ. 2556 : จุดประกายแนวคิด เสริมสร้างความตระหนัก เปิดพ้ืนที่การมีส่วนร่วม 
	 *	14	พฤษภาคม	2556	จัดเวทีผู้เกี่ยวข้อง	325	คน	พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์เด็กและ

การศึกษาเชียงใหม่

พ.ศ. 2557 : จัดระบบข้อมูลถักทอก่อต้ังขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
	 *	24	มีนาคม	2557	กำาเนิดภาคีเชียงใหม่	โดยทุกภาคส่วนทั้งกลุ่มผู้ผลิตนักเรียน	กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

จากผลผลิต	และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอื่น	ๆ 	จำานวน	80	องค์กร/บุคคล	เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
ในการกำาหนดหลักการ	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และเนื้อหาการปฎิรูปและมอบหมายให้สำานักการศึกษา	ศาสนา
และวัฒนธรรม	 เป็นสำานักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษามีการประชุมพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์ฯ	อย่างต่อเนื่อง

	 *	เกิดคณะทำางานชุดต่าง	ๆ	9	คณะ	ดำาเนินการประชุมสัมมนา	จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อสร้างความ
เข้าใจในเชิงพื้นท่ี

	 *	8	ธันวาคม	2557	เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ		ต่อที่ประชุมภาคีฯ	และสมาชิกเครือข่าย	ภาคีฯ	
1,200	คน	ระดมความเห็นเติมเต็มตามกรอบและเป้าหมาย

พ.ศ. 2558 : สานพลังร่วมขบวนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
	 *	28	พฤษภาคม	2558	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ประกาศแต่งต้ังคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

(ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา)	99	องค์กร	26	บุคคล	และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	5	ชุด	(5	คณะตามเป้าหมาย	เชิงยุทธศาสตร์)

	 	 ชุดท่ี	1	เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่
	 	 ชุดท่ี	2	เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่	21
	 	 ชุดท่ี	3	เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพ
	 	 ชุดท่ี	4	เพื่อพัฒนาครู	อาจารย์	บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง
	 	 ชุดท่ี	5	เพื่อพัฒนาความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
	 	 	 	เชิงพื้นท่ีเชียงใหม่
	 *	มีการประชุมและดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ได้ยื่นข้อเสนอ	7	ข้อเสนอต่อรัฐบาล
	 	 1.	จัดตั้งสภาการศึกษาเชียงใหม	่
	 	 2.	จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนตามความขาดแคลน	
	 	 3.	จัดระบบประเมินครู	สถานศึกษา	ให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ	์

โครงการโดดเด่น
โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
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	 	 4.	สนับสนุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน													
	 	 5.	จัดงบประมาณอาหารกลางวันให้นักเรียนเพียงพอในการศึกษาภาคบังคับ		
	 	 6.	พัฒนาโรงเรียนดี	มีคุณภาพที่อยู่ห่างไกล		
	 	 7.	จัดบุคลากรสายสนับสนุนให้สถานศึกษา
	 *	19	กันยายน	2558	ที่ประชุมภาคีฯ	มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

พ.ศ. 2559 : เปิดแผนยุทธศาสตร์ฯขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนเต็มพ้ืนที่
	 *	 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	 ระยะ	 4	 ปี	 (พ.ศ.	 2559-พ.ศ.2562)	 

โดยมีผลต้ังแต่	1	มกราคม	2559	เป็นต้นไป
	 *จัดงานเปิดแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	 ระยะ	 4	 ปี	 (พ.ศ.	 2559-พ.ศ.2562)	 

อย่างเป็นทางการเผยแพร่นำาสู ่การปฏิบัติ	 MOU	 ระหว่างสถานศึกษาทั้งจังหวัดเชียงใหม่	 กับคณะปฏิรูป 
การศึกษาเชียงใหม่บูรณาการนำาไปใช้ปฏิบัติเชิงพื้นที่

	 *แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำางานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	ระยะ	4	ปี	 
(พ.ศ.	2559-พ.ศ.2562)

ผลผลิตจากการนำาแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562)  
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

	 การจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	ครั้งที่	1	เปิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม	่
ระยะ	4	ปี	 (พ.ศ.	2559-พ.ศ.2562)	วันที่	7	-	8	มกราคม	2559		ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่	ภายในงานมีการจัดกิจกรรม	ดังน้ี

	 	 1.	พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ร่วมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
	 	 	 กับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา	720	ปี	721	แห่ง
	 	 2.	ประชุมสัมมนาวิชาการ	14	ห้องประชุม	
	 	 3.	เปิดโครงการเด่นการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
	 	 	 3.1	โรงเรียนผู้ปกครอง	1,500	คน
	 	 	 3.2	หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่	120	สถานศึกษาที่ร่วมใช้หลักสูตร
	 	 4.	นิทรรศการ	
	 	 	 4.1	ประวัติความเป็นมาเชียงใหม่	720	ปี
	 	 	 4.2	ความเป็นมาปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และภาพแห่งอนาคต
	 	 	 4.3	5	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่
	 	 	 4.4	เปิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเชียงใหม่	
	 	 5.	สัมมาชีพละอ่อนเชียงใหม่	การนำาเสนอผลผลิตนักเรียน	นักศึกษา	แสดงผลกำาไร	ขาดทุน	
	 	 	 การตลาดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
	 	 6.	ความสามารถพลเมืองเชียงใหม่	การแสดงทักษะ	ความสามารถ	ตามปณิธาน	
	 	 	 “พลเมืองเชียงใหม่รักษ์วัฒนธรรม	ทันการเปลี่ยนแปลง	แสวงสัมมาชีพ”	
	 	 7.	ผลงานดีเด่น	การแสดงผลงานดีเด่นนักเรียน	นักศึกษาเชียงใหม่ตาม	5	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
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งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ คร้ังที่ 1 
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*การจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	ครั้งที่	 2	 “การจัดการ
ศึกษาเชิงพื้นที่สู ่คุณภาพที่หลากหลาย”	วันท่ี	30-31	มกราคม	2560	
ณ	 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบ	
พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่	ภายในงานมีการจัดกิจกรรม	ดังน้ี

	 1.	เปิดตัวหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ปีการศึกษา	 2560	 ชุด 
	 	 หนังสือ	 6	 เล่ม	 พร้อมคู ่ มือการสอนแสดงภาพถ่าย 
	 	 แหล่งเรียนรู้ท่ีสำาคัญทั้ง	25	อำาเภอ	

	 2.	ลานแสดงความสามารถนักเรียน-นักศึกษา	360	องศา
	 3.	เวทีการแสดง	360	องศา
	 4.	ห้องเสวนาทางวิชาการ	16	ห้อง
	 5		สัมมาชพี	จำาหน่ายสดุยอดผลติภัณฑ์ของนักเรยีน-นกัศึกษา
	 6.	นวัตกรรมปฏิรูปการศึกษา	นิทรรศการมีชีวิต
	 	 6.1	 นิทรรศการโครงการพระราชดำาริทางการศึกษา	ร.9	 

	 	 	 ที่ทรงคุณค่าผลงานวิจัยรูปแบบกระบวนการบริหาร
	 	 	 แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายฯ
	 	 6.2	 นิทรรศการภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา	 

	 	 	 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการศึกษา	
	 	 6.3	 ห้องนิทรรศการมชีีวติ	ผลงานโดดเด่นรกัษ์วัฒนธรรม	 

	 	 	 10	ผลงาน
	 	 6.4	 ผลงานโดดเด่นทันการเปลี่ยนแปลง	10	ผลงาน
	 	 6.5	 ผลงานโดดเด่นแสวงสัมมาชีพ	11	ผลงาน

งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 2 
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*การจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	ครั้งที่	3	“โอกาสเชียงใหม	่
4.0”	วันที่	30-31	มกราคม	2561	ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่	
ภายในงานมีการจัดกิจกรรม	ดังน้ี

	 1.	 เปิดศนูย์การเรยีนรูเ้ชียงใหม่	และมอบป้ายชือ่ศนูย์เรยีนรู้ 
	 	 ให้กับครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เจ้าของศูนย์

	 2.	 ทดสอบความรู ้เรื่องเชียงใหม่	 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต	 
	 	 (หลกัสตูรรักษ์เชยีงใหม่)	นกัเรยีน	นกัศึกษา	ประชาชนทัว่ไป 
	 3.	 การแสดงทักษะความสามารถพลเมืองเชียงใหม่

	 	 3.1	การแสดงคอนเสิร์ตระดบัประเทศลกูหลานเชยีงใหม่ 
	 	 	 	 วง	 ETC	 และขอรับบริจาคเงินเข้ากองทุนปฏิรูป 
	 	 	 	 การศึกษาเชียงใหม่

	 	 3.2	การแสดงคอนเสิร์ตดนตรีลูกทุ่ง/สากล	 ลูกหลาน 
	 	 	 	 คนเชียงใหม่	จำานวน	4	ชุด

	 4.	 นิทรรศการความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา	และโอกาส 
	 	 สู่เชียงใหม่	4.0	พร้อมรับบริจาคเงินเข้ากองทุนปฏิรูป 
	 	 การศึกษาเชียงใหม่	 (กองทุน	10	บาท)	เพื่อลดความ 
	 	 เหลื่อมลำ้าทางการศึกษา

	 5.	 นิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษาด้านสัมมาชีพและ 
	 	 การอ่านออกเขียนได้	โรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

	 6.	 นิทรรศการหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่	ศูนย์การเรียนรู้และ 
	 	 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

	 7.	 จำาหน่ายผลผลิตของนักเรียน	จำานวน	40	แห่ง
	 8.	 นทิรรศการ(มชีวิีต)	ตามปณธิานปฏริปูการศกึษาเชยีงใหม่ 

	 	 รักษ์วัฒนธรรม	 ทันการเปลี่ยนแปลง	 แสวงสัมมาชีพ	 
	 	 จำานวน	32	แห่ง

	 9.	 การอบรมสัมมนาทางวิชาการ	17	ห้อง

งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 3



www.edu.chiangmaipao.go.th

Bureau Of Education Religious and Culture Chiangmai Provincial
Administrative Organization Annual Report 2018 67



Annual Report 2018
Bureau Of Education Religious and Culture

Chiangmai Provincial Administrative www.edu.chiangmaipao.go.th

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่68



www.edu.chiangmaipao.go.th

Bureau Of Education Religious and Culture Chiangmai Provincial
Administrative Organization Annual Report 2018 69

การจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	 คร้ังที่	 3	
ภายใต้ชื่องาน	 โอกาสเชียงใหม่	 4.0	 เพื่อนำานโยบาย
ของรัฐบาล	ไทยแลนด์	4.0	สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด
เชยีงใหม่อย่างจรงิจัง	โดยเฉพาะการพฒันาทางการศกึษา 
ของเด็ก	เยาวชน	พลเมืองเชียงใหม่	โดยการพยายาม
ลดช่องว่างทางการศึกษา	หรือความเหลื่อมลำ้าทางการ
ศึกษาในเชียงใหม่	 จึงได้มีการริเริ่มโครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม	่
(กองทุน	10	บาท)	เพื่อสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 
ในการรบัผดิชอบของภาคประชาสงัคมในการบรจิาคเงนิ
คนละ	10	บาท	หรือตามจิตศรัทธา	ให้เป็นวัฒนธรรม
ของคนเชียงใหม่	โดยเปิดรับบริจาค	ในเดือนมกราคม	
ของทุกปี	 การดำาเนินการครั้งที่	 1	 ประจำาปี	 2561	 
รับบริจาควันที่	 1-31	 มกราคม	 2561	 เงินที่ได้รับ
บริจาคจำานวน	2,717,156.81	บาท	ผู้บริจาค	จำานวน	
126,360	ราย	จ่ายเงินให้ผู ้รับทุน	จำานวน	230	ราย	
เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2561	เงินท่ีได้รับการบริจาค 
นำาไปใช้สำาหรบัเป็นทนุการศกึษาผูท้ีข่าดแคลนทนุทรพัย์	
สนับสนุนบคุคลหน่วยงานทีร่่วมมอืและพฒันาการศกึษา	 
บุคคล	 ชุมชน	 หน่วยงานที่มีนวัตกรรมทางการศึกษา	
และการวิจัย	

กองทุน 10 บาท
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ดำาเนินการ
โครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก	 โดยได้มีการจัดฝึก
อบรมเพื่อพัฒนางานออกแบบหัตถกรรม	 การจัดการประชุมสัมมนา	 และงานมหกรรมและศิลปะพื้นบ้านนา
นาชาติ	การจัดทำาเว็บไซต์เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานการผลักดันเชียงใหม่ให้
ผู ้เก่ียวข้องทั้งหน่วยงานราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภาคการศึกษา	ภาคธุรกิจ	และองค์กรระหว่าง
ประเทศ	เพื่อสร้างความร่วมมือ	ความเข้าใจในการดำาเนินงาน	ผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค์	ตลอด
จนการศึกษาดูงานท่ีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก	เพื่อให้เมืองเชียงใหม่มีกิจกรรม			ที่เป็น
รูปธรรมให้ครอบคลุม	ครบถ้วน	มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเป็นเมืองสร้างสรรค์ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การ
ยูเนสโกกำาหนดไว้ในปีงบประมาณ	2561องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้ดำาเนินการจัดจ้างคณะวิจิตร
ศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เพื่อดำาเนินการตามโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก	 (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน	 :	Craft	And	Folk	Art)	ปีงบประมาณ	
2561	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองในระดับนานาชาติ	ส่งเสริมให้ความ
สร้างสรรค์เป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาเมืองพัฒนาศูนย์กลางแห่งความสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 และให้
ความสำาคัญกับวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ในแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ตราสัญญาลักษณ์ เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ 

Chiang Mai Creative City of Crafts and Folk Art

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ขององค์การยูเนสโก

(สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน : Craft And Folk Art) ปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดแสดงนิทรรศการ “พลวัตอาภรณ์แห่งนครเชียงใหม่”
วันท่ี 4 - 10 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์
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การประชุม Subnetwork Meeting in The Field of Crafts and Folk Art  
ณ เมือง Icheon ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 25 ถึง 30 เมษายน 2561

การประชุม Annual UNESCO Creative Cities Network

The 1st CMCCFA International Conference with CICS of Chonbuk National 
University ในวันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2561
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โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก	 ประจำาปีงบประมาณ	 2561	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดทำาแผนปฏิบัติ
การด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่	ตลอดจนบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน	เพื่อสนับสนุนการอนรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์	วัฒนธรรมตามแนวทางเมือง
มรดกโลก	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้ดำาเนินการจ้างคณะวิจิตรศิลป์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นที่
ปรึกษาเพื่อดำาเนินโครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์	และวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่	ตามแนวทางมรดกโลก	ประจำาปีงบประมาณ	2561	ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา	เลขที่	2/2561	ลง
วันที่	5	กุมภาพันธ์	2561	และคณะวิจิตรศิลป์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้ส่งมอบงานจ้าง	จำานวน	4	งวด	เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว	ดังนี้

1.	รายงานฉบับท่ี	๑	รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น	(Inception	Report)	
2.	รายงานฉบับท่ี	๒	รายงานความก้าวหน้าของโครงการ	(Progress	Report)	
3.	รายงานฉบับท่ี	๓	ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	(Draft	Final	Report)	
4.	รายงานฉบับท่ี	4	(งวดสุดท้าย)	รายงานฉบับสมบูรณ์	(Final	Report)	

โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางมรดกโลก ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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การประชุมนานาชาติ 42nd Session of the Committee Manama, Bahrain 
24 June ถึง 4 July 2018

ประเด็นสำาคัญที่คณะกรรมการมรดกโลกจะนำามาพิจารณามีดังน้ี
1.	ความก้าวหน้าและความเอาใจใส่แหล่งมรดกและกระบวนการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์
	 แหล่งมรดก	(implementation	of	the	Convention)	
2.	ติดตามการอนุรักษ์แหล่งมรดก
3.	ข้ึนทะเบียนแหล่งมรดก
4.	เข้าร่วมประเด็นสำาคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกและ
	 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาแหล่งมรดกโลกภายใต้กรอบความยั่งยืน
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สิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมสังเกตการณ์พบว่าภาคส่วนต่าง	ๆ	รับรู้ว่าการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
เชียงใหม่มีความเก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก	 แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนกับชุมชนในด้านสิทธิการครอบครองท่ีดิน	 และการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตแต่ก็เห็นว่า
เป็นผลดีต่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่	 ทั้งนี้เครือข่ายชุมชนเห็นว่าในการจัดทำาผังแม่บทการ

การประชุม Focus Group ครั้งที่ 1 “คุณค่าของดอยสุเทพกับการเป็นมรดกโลก”

การจัดประชุม Focus Group ครั้งที่ 2
“การจัดประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนในพื้นที่มรดกโลก”

ผลจากการ	Focus	Group	กับการขยายขอบเขตพื้นที่มรดกโลกเชียงใหม่	คุณค ่าความสำาคัญของ 
ดอยสุเทพ	ในฐานะป่าต้นนำ้าที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่นี้	มีผลทำาให้เกิดการขยายพ้ืนท่ีมรดก	(Property	Zone)	
จากวัดพระธาตุดอยสุเทพ	 เป็นพื้นท่ีป่าต้นนำ้าดอยสุเทพ	 และขยายขอบเขตของพื้นที่กันชน	 (Buffer	 Zone)	
ครอบคลุมพื้นท่ีดอยสุเทพ
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พัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าเชียงใหม่	ควรมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับชุมชนหรือระดับย่านขนานไป
กับคณะกรรมการจัดทำาผังแม่บทฯ	เพื่อนำาปัญหาของชุมชนในพื้นที่บรรจุเข้าไปในกระบวนการจัดทำาผังแม่บท
ดังกล่าว	ทำาให้เห็นว่าชุมชนและเครือข่ายเห็นความสำาคัญของการมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่	รวมถึงต้องการเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลการขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็น
เมืองมรดกโลก

ข้อมูลครูภูมิปัญญาในจังหวัดเชียงใหม่		 	 จำานวน		 647	คน
	 •	สาขาศิลปกรรม	 	 จำานวน	 300	คน
	 •	สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม	 	 จำานวน	 183	คน
	 •	สาขาศาสนาและประเพณี	 	 จำานวน	 		48	คน
	 •	สาขาแพทย์แผนไทย	 	 จำานวน	 		30	คน
	 •	สาขาภาษาและวรรณกรรม	 	 จำานวน	 		27	คน
	 •	สาขาเกษตรกรรม	 	 จำานวน	 		27	คน
	 •	สาขาการจัดการ	 	 จำานวน	 		14	คน
	 •	สาขาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		 จำานวน	 			5	 คน
	 •	สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน	 	 จำานวน	 			4	 คน
	 •	สาขาสวัสดิการ	 	 จำานวน	 			2	 คน
	 •	ไม่ระบุสาขา	 	 จำานวน	 			7	 คน

ข้อมูลครูภูมิปัญญาในจังหวัดเชียงใหม่
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่76

ผลงานที่ได้รับรางวัล ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานท่ี	1	:	โล่รางวัล	“เสมา	ป.ป.ส.	ระดับดีเด่น”	
ตามโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น	ประจำาปี	2557	จากกระทรวงศึกษาธิการ

โดย	พลเอกดาว์พงษ์		รัตนสุวรรณ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานท่ี	2	:	โล่รางวัล	“ครูดีไม่มีอบายมุข	ประเภทผู้บริหาร”
เนื่องในวันครูประจำาปี	พ.ศ.	2557	จากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
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ผลงานท่ี	3	:	โล่รางวัล	“ผู้บริหารดีเด่นที่มีวิสัยทัศน์-ในการพัฒนาสถานศึกษาก้าวสู่ไทยแลนด์	4.0”	
ประจำาปี	2561	จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	

โดย	นายอดุลย์		ภู่ภัทรางศ์	นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	

ผลงานท่ี	4	:โล่ประกาศเกียรติคุณโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดอย่างเป็นระบบ	ตามวงจรการ
ควบคุมคุณภาพ	(Deming	Cycle)	P-D-C-A		จากสำานักงานอาสากาชาด	สภากาชาดไทย

ผลงานท่ี	5	:	เกียรติบัตรในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	2561	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เทศบาลนครภูเก็ต	ระหว่างวันที่	9	-	11	กันยายน	2561




