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 นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ด้านการศึกษา 
จะใช ้นโยบาย	 “ลูกคุณเราดูแล	 ลูกเราต ้องเท ่ากัน”	 “การศึกษาระดับโลกใกล ้บ ้าน”	 

โดยมีสาระสำาคัญ	ดังนี	้
1.	ส่งเสริมให้มีวิทยาลัยการอาชีพ	 เพ่ือให้เป็นทางเลือกของเยาวชนได้ศึกษาและทำาสิ่งท่ีชอบ

ให้เป็นอาชีพ
2.	ลดความเหล่ือมลำ้า	สร้างความเสมอภาคในระบบการศึกษาที่อยู่ในอำานาจหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
โดยส ่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให ้ประชากรทุกช ่วงวัยของจังหวัดเชียงใหม ่	 
โดยเฉพาะผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึง		

3.	โครงการ	“เด็กไทย	4	ภาษา”	(ไทย	อังกฤษ	จีน	คอมพิวเตอร์)	โดยจะส่งเสริมและพัฒนา 
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างน้อย	 3	 ภาษา	 และทักษะ 
ในการใช้คอมพิวเตอร์

4.	ศูนย์กลางเรียนรู้ระดับจังหวัด	(Knowledge	Hub)	โดยจะจัดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับ
จังหวัดขึ้น	เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งสำาหรับเรียนรู้ในด้านต่าง	ๆ	

5.	แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ถึงบ้าน	โดยจะจัดโครงการให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู ้
ออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่บ้าน

6.	จะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ	 เพื่อพัฒนารากฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของเด็กเล็ก

นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม
จะใช้นโยบาย	“แหล่งท่องเที่ยวชุมชน	สร้างงาน	สร้างรายได้	ใกล้บ้าน”	โดยมีสาระสำาคัญดังนี้
1.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา	 โดยการพัฒนา 

สนามกีฬาท่ีมีอยู่หรือจัดตั้งสนามกีฬาซึ่งอยู่ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาและการออกกำาลังกายของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่	
และการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

2.	อนุรักษ ์วัฒนธรรมประเพณีท ้องถิ่นเชียงใหม ่อย ่างมี คุณค ่าและสร ้างรายได ้ สู ่ชุมชน	 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ตระหนัก	สร้างจิตสำานึก	และให้ความสำาคัญต่อประวัติศาสตร	์
ศิลปวัฒนธรรม	และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามท่ีบรรพชนได้สร้างไว้	รวมทั้งส่งเสริม	อนุรักษ์	
และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเชียงใหม่เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว 
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

3.	เชิดชูวัฒนธรรม	ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับโลก	
4.	ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-การแพทย์เพ่ิมรายได้ต่อหัวนักท่องเท่ียว	 โดยนำาทุน

ทางวัฒนธรรม	มาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม	สร้างงาน	สร้างรายได้
5.	ส่งเสริมให้มีร้านอาหารท่ีได้มาตรฐานทั้งด้านรสชาดและราคา	เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรส							

ของอร่อย	ท้องถ่ินเปิดประสาทด้วยอาหารพื้นบ้าน
6.	ท่องเที่ยวเมืองหลักเข้มแข็ง	 เมืองรองไม่เป็นสองรองใครโดยส่งเสริมให้ชาวเชียงใหม  ่

ได้ตระหนักและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ	และสมานฉันท์	
ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวเชียงใหม่	กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	ๆ 	ให้มีสิทธิดำารงชีวิตในสังคม	วัฒนธรรม	
ประเพณี	และวิถีชีวิตของตนได้โดยไม่มีความขัดแย้งต่อกัน
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สำานกัการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	เริม่ต้นมาจากส่วนราชการระดบักอง	คอื	กองการศกึษา	 
ศาสนาและวัฒนธรรม	 จัดต้ังขึ้นตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 
20	พฤษภาคม	2547	มีโครงสร้างส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็น	2	ฝ่าย	คอื	1.	ฝ่ายบรหิารการศกึษา	
2.	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านการจัดการศึกษา	 
ตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
พ.ศ.	 2542	 หลังจากนั้นโครงสร้างระดับกองไม่สามารถรองรับภารกิจตามอำานาจหน้าที่ซึ่งมี
ความหลากหลาย	ความสลับซับซ้อนและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	จำานวนมาก	จึงทำาให้มีการเสนอ
ยกระดับฐานะส่วนราชการจากระดับกอง	 เป็นระดับสำานักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	พ.ศ.	2555		โดยความ
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	(กจจ.เชียงใหม่)	
ในการประชุมครั้งที่	8/2554	เม่ือวันที่	24	สิงหาคม	2554	และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.)ในการประชุมครั้งท่ี	9/2555	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2555

ปัจจุบันสำานักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
ประกอบด้วย	2	ส่วน	1	ฝ่าย	1	กลุม่งาน	และสถานศกึษา	มกีรอบอตัรากำาลงัรวมทัง้สิน้	จำานวน	294	อตัรา 
แยกเป็นทีป่ฏิบัติงานในสำานกังาน	(สำานกัการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม)	จำานวน	52	อตัรา	(ข้าราชการ	
จำานวน	36	อัตรา	พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำานวน	16	อัตรา)	ปฏิบัติงานในสถานศึกษา	รวม	4	แห่ง	
จำานวน	242	อตัรา	(ข้าราการคร	ูจำานวน	129	อตัรา	ลกูจ้างประจำา(ถ่ายโอน)	จำานวน	1	อตัรา	พนกังานจ้าง 
ตามภารกิจ	จำานวน	86	อัตรา	(ตำาแหน่งผู้ช่วยครูจำานวน	54	อัตรา	ตำาแหน่งสายงานสนับสนุน	
จำานวน	 32	 อัตรา)	 พนักงานจ้างทั่วไป	 จำานวน	 26	 อัตรา	 โดยมีกรอบโครงสร้างและอำานาจ
หน้าที่	ดังนี้

 1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานอำานวยการและบริหารงานทั่วไป	 
การจัดทำาแผนจัดทำางบประมาณและติดตามประเมินผลการนำาแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ 
ของส่วนราชการ	 งานการควบคุมบริหารงบประมาณ	 งานบริหารการเงินและพัสดุภายใน 
ส่วนราชการ	และการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	
งานควบคุมภายในของส่วนราชการ	งานบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรภายในส่วนราชการ	
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการตามภารกิจของส่วนราชการ	งานอำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และผู้มาติดต่อราชการของส่วนราชการ

ประวัติควำมเป็นมำ
ส�ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
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 2. ส่วนบริหารการศึกษา มี 2 ฝ่าย ประกอบด้วย
					 1.)	ฝ่ายบริหารการศึกษา	
					 2.)	ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	
					 มีหน้าพัฒนาการศึกษา	จัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาที่และส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

	ให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 3. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 3 ฝ่าย ประกอบด้วย
	 	 1.)	ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	
	 	 2.)	ฝ่ายส่งเสริมศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	 	 3.)	ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
					 มีหน้าที่ส ่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ	 นอกระบบ	 และตามอัธยาศัยที่เป็น

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

 4. กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	 มีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้	งานวัดและประเมินผลการศึกษา	งานนิเทศก์ติดตาม 
และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา	 งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ	นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 5. สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 4 แห่ง ดังนี้
	 	 5.1	โรงเรยีนแม่อายวทิยาคม	อำาเภอแม่อาย	จงัหวดัเชยีงใหม่	(รบัโอนเมือ่วนัที	่15	ธนัวาคม	2549)	 

มีครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำานวน	70	คน	มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	ปีที่	1	-	6	รวมจำานวน		955	คน		 
(Facebook	:	โรงเรียนแม่อายวิทยาคม)

	 	 5.2	โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	(รับโอนเมื่อวันที่	15	ธันวาคม	
2549)	 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา	 จำานวน	 	 44	 คน	 มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่	 3	
รวมจำานวน	454	คน	(Facebook	:	โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	สังกัดอบจ.เชียงใหม่)

	 	 5.3	โรงเรยีนต้นแก้วผดุงพทิยาลยั	อำาเภอหางดง	จังหวดัเชยีงใหม่	(รบัโอนเมือ่วนัที	่7	พฤษภาคม	
2551)	 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา	 จำานวน	 78	 คน	 มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่	 3	 
รวมจำานวน	1,200	คน	(Facebook	:	โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่)

	 	 5.4	โรงเรียนบ้านศาลา	อำาเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	(รับโอนเมื่อวันที่	17	มีนาคม	2557)	
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำานวน		39	คน	มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่	3	รวมจำานวน	
630	คน		(Facebook	:	โรงเรียนบ้านศาลา)

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



กรอบโครงสร้ำงบุคลำกรส�ำนักกำรศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม

นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม
ผู้อำานวยการสำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นายฐิติวัชร ไลศิริพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

รักษาการในตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกนกจิต  ตาคำา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

รักษาการในตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการส่วนบริหารการศึกษา

นางอนงค์ ศรีบุญเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

จ.ส.อ.เพชรรุ่ง  วารินคีรีรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวชุติมา  ต๊ะพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวกนกจิต  ตาคำา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

คุณค่าร่วม (Shared Value & Norm) : Education For All is Our Service 

“กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตส�ำหรับทุกคน คือ กำรบริกำรของเรำ”

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่6



นางอุรารักษ์  พูลผล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายมานิช  ถาอ้าย
ผู้อำานวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

นายพงษ์ไทย  บัววัด
ผู้อำานวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

นายพิษณุ  วงศ์สูน
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

นางรสชรินทร์  คำาโพธิ์
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านศาลา

บุคลำกรโรงเรียนในสังกัด

นางจิราภรณ์  โพนงาม
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

นายฐิติวัชร ไลศิริพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

คุณค่าร่วม (Shared Value & Norm) : Education For All is Our Service 

“กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตส�ำหรับทุกคน คือ กำรบริกำรของเรำ”
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่8

วิสัยทัศน์	:	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรชั้นนำา
	 	 	 ทางการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 1.	พัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
	 2.	พัฒนาสมรรถนะครู	บุคลากรทางการศึกษาด้านการยกระดับคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ้

	 	 “รักษ์วัฒนธรรม	ทันการเปลี่ยนแปลง	แสวงสัมมาชีพ	เพ่ือความยั่งยืน”
	 3.	 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา

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

โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
 สำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อจัดบริการสาธารณะ 

และกิจกรรมสาธารณะ จำานวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
   ทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพ้ืนที่

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่ เข ้มแข็ง ในการทำานุบำารุงศาสนา เผยแพร ่
   ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพ กีฬา นันทนาการ  และการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มีคุณภาพ 
   และมาตรฐาน

ผลกำรด�ำเนินงำนของ
ส�ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
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ยุทธศำสตร์ที่ 1

โครงการส ่ ง เส ริมสนับสนุนการจัดการศึกษแนวทางทว ิ
/พหุภาษา	 โดยดำาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาผลิตสื่อ 
ระดับชั้นอนุบาล	2	และติดตามการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน”	
ให้กับ	ครู	บุคลากรทางการศึกษา	และบุคลากรที่เก่ียวข้อง	มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการผลติสือ่ระดับชัน้อนุบาล	2	ในการจดัการ
เรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา	เพื่อยกระดับการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	นำาไปสู่การเรียนรู้ท่ียั่งยืน	 
ผู ้เข้าอบรมสามารถนำาสื่อที่ผลิตไปประยุกต์ใช้กับเด็กในบริบทของ
โรงเรยีนได้	เพือ่ให้เด็กได้รบัการพฒันาทกัษะทัง้	4	ด้าน	ฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน 
และเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 กล้าคิด	 กล้าพูด	 กล้าแสดงออก 
และสามารถทำางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตสื่อ



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการส ่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา	 โดยดำาเนินการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ“การสร ้างเครือข ่ายกลุ ่มครูแกนนำาวิชาการ”	 ให ้กับครู 	 บุคลากรทางการศึกษา	 
จากโรงเรียนนำาร่องและโรงเรียนขยายผลในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	 
เขต	3,4,5,6	โรงเรียนในสังกัด	กก.ตชด.	ที่	33	และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ครูประจำาการและครูท้องถิ่น 
จากโรงเรียน	 นำาร่องและโรงเรียนขยายผลได้มีโอกาส	 แสดงความคิดเห็น	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์	
เป็นการสร้างเครือข่ายกลุ ่มครูแกนนำาวิชาการ	 ในการจัดการเรียนการสอนแนวทาง	 ทวิ/พหุภาษา	 
เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ให้คำาแนะนำา	แลกเปล่ียนประสบการณ์การสอน	เป็นวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนอ่ืน	ๆ 	ได้เป็นอย่างด	ี 
สามารถมีเครือข่ายครูแกนนำาวิชาการเพิ่มมากขึ้น	 และสามารถให้คำาแนะนำาเป็นวิทยากร	 เป็นพี่เลี้ยง 
ให้กับโรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา	ได้

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายกลุ่มครูแกนน�าวิชาการ
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
แนวทางทวิ/พหุภาษา	 โดยดำาเนินการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ	 “การสร้างความเข้าใจการใช้ระบบ
นิเทศการเรียนการสอนตามแนวทางทวิ/พหุภาษา” 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตส่ือหนังสือเล่ม
ใหญ่ได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจวิธีการสอน
แนวทางทวิ/พหุภาษา	สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนแต่ละระดับชั้นได้อย่างเหมาะสม	 
และเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ระบบนิเทศการ
เรียนการสอนตามแนวทางทวิ/พหุภาษา	 ให้แก่	 
ศึกษานิเทศก์		ผู้อำานวยการโรงเรียน	บุคลากรทางการ
ศึกษา	และเจ้าหน้าที่ผู้		เคลื่อนท่ีเก่ียวข้อง	ซ่ึงมีส่วน 
สำาคัญที่จะร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการเรียน 
การสอนแนวทางทว/ิพหภุาษา		ให้โรงเรยีนมกีารเรยีน
การสอนที่ได้มาตรฐาน	และนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความเข้าใจ
การใช้ระบบนิเทศการเรียนการสอน
ตามแนวทางทวิ/พหุภาษา
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โครงการส่งเสริม	สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา	โดยดำาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 
“ผลิตสื่อหนังสือเล่มใหญ่และวิธีการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา”	 โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเพื่อผลิตสื่อ
หนังสือเล่มใหญ่ได้อย่างถูกต้องและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสอนทวิ/พหุภาษา	 ให้กับคร	ู
บุคลากรทางการศึกษา	และเจ้าหน้าที่ผู ้ที่เกี่ยวข้อง	มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อหนังสือเล่มใหญ	่
และนำาวิธีการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา	 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด		
ต่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไปอย่างยั่งยืน	สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแต่ละระดับช้ัน
ได้อย่างเหมาะสม

ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อหนังสือเล่มใหญ่และวิธีการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา
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ยุทธศำสตร์ที่ 2
พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน

โครงการค่ายอบรมนักเรยีนองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ		
(English		Camp	2020)	ประจำาปีงบประมาณ	2563	
ด้วยสำานักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ตระหนักถึงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนใน
สงักดัและยกระดบัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ	ซึง่เป็นการ
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู ้
จากสิ่งรอบตัวนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน 
ได้เรียนรู ้การทำากิจกรรมกลุ่ม	 การมีมนุษยสัมพันธ์	
ความสามคัค	ีโดยนักเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	สามารถ
มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น	เรียนรู้การ
ทำากิจกรรมกลุ่ม	 การมีมนุษยสัมพันธ์	 ความสามัคคี	
และการนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำาวัน
และสถานการณ์ต่าง	ๆ	ได้	และมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนด้านภาษาสูงขึ้น	 เพิ่มประสบการณ์ตรงในการ
เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือผู้เชี่ยวชาญ	
และเสริมสร้างเอกลักษณ์และมาตรฐานของโรงเรียน	
อบจ.เชียงใหม่	 ที่มีนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร	การแสวงหาความรู้	การประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ  
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โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร	“Born	
to	be	Youtuber”	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรยีนในสงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่	
รุ่นที่	 2	 โดยอบรมให้กับครู	 นักเรียนและเจ้าหน้าที ่
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ	ฯ	ได้มีการพฒันาทกัษะการจัดการ
เรียนรู้	ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็น
แนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในรูป
แบบใหม่	สามารถถ่ายทอดและนำาไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิได้		 
โดยอบรมเรื่อง	หลักการถ่าย	Video	พื้นฐานการทำา	 
Content	ใน	youtube	,	การฝึกปฏิบตัจิรงิและการตัดต่อ	 
video	และแนวทางการสร้างรายได้จาก	youtube	
เป็นการพฒันาการจดัการเรยีนรู	้ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนให้
เกดิความเข้าใจและเป็นแนวคดิในการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารในรูปแบบใหม่	สามารถถ่ายทอดและ 
นำาไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิได้	ส่งเสรมิให้นกัเรยีนสร้างสรรค์
ผลงาน	เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานสื่อ
ออนไลน์ในลักษณะต่างๆ	 ที่จะนำาไปแข่งขันและ
แสดงศักยภาพเด็กไทยในเวทีระดับนานาชาติต่อไป	
ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอนอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมควรให้เด็กนักเรียนได้
มีประสบการณ์เรียนรู้ใหม่	ๆ			

อบรม“Born to be Youtuber”   
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โครงการค่ายวทิยาศาสตร์	ดาราศาสตร์
และสิง่แวดล้อมสู่การเรยีนรู้สำาหรบันักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนแม่อาย
วทิยาคม	เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรยีน
ได้เรียนรู ้และสัมผัสประสบการณ์ทาง
ดาราศาสตร์	อนัจะช่วยจุดประกายความคดิ	 
สร้างจินตนาการ	และสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้นักเรียนได้เรียนรู ้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์	 สร้างกระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุมีผล	 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์เป็น
กจิกรรมหนึง่ซ่ึงจดัเพือ่ส่งเสรมิผูเ้รยีนให้เกดิ
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์
ท้องฟ้า	จากประสบการณ์จริง	มกีจิกรรมที่
หลากหลายมุง่เน้นให้ผูเ้รยีนรู้จกัใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบ	 มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร	์
ดาราศาสตร์	มจิีตสาธารณะ	รวมทัง้เป็นการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้	ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รักและเหน็คณุค่าความสำาคญัของการเรยีน
วทิยาศาสตร์	ดาราศาสตร์และยงัส่งเสรมิให้
ตระหนกัถงึคณุค่าทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม	เป็นการพฒันาศกัยภาพผูส้อน
และผู้เรียนทุกระดับให้เพิ่มสมรรถนะการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย	 ด้วยเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย	ทันต่อสถานการณ์ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน	เน้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง	 และเห็นว่าวิชาเหล่านั้น
เป็นเร่ืองใกล้ตัวทีส่ามารถนำามาใช้ได้ทกุวนั	
โดยจัดอบรม	ณ	หอดูดาวแห่งชาติ	บริเวณ
ที่ทำาการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท	์ 
อำาเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม	่	

ค่ายวิทยาศาสตร์ 
ดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศำสตร์ที่ 3
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่

โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน		สังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนท่ี	33	 
(ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่		จำานวน		13		โรงเรียนและ		2	ศูนย์การเรียน)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม	่
ได้ดำาเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 สังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวน
ชายแดนที่	 33	 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 จำานวน	 13	 โรงเรียนและ	 2	 ศูนย์การเรียน	 เพ่ือให้โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนมีบุคลากรทางด้านการศึกษาเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำาเนิน
กิจกรรมตามโครงการพระราชดำาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	โรงเรียน
สามารถจัดการเรียนการสอนและการดำาเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชดำาริเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	นักเรียนได้
รับโอกาสทางการเรียนมากขึ้น	ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูอย่างทั่วถึง	ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น	 โดยมีโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 สังกัดกองกำากับ
การตำารวจตระเวนชายแดนท่ี	33	ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่	จำานวน	15	แห่ง	ได้แก	่

1.	โรงเรียน	ตชด.บ้านแม่ลอง		ตำาบลบ้านทับ		 	 อำาเภอแม่แจ่ม		 จังหวัดเชียงใหม่	
2.	โรงเรียน	ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ		ตำาบลแม่นาจร		 อำาเภอแม่แจ่ม		 จังหวัดเชียงใหม่
3.	โรงเรียน	ตชด.	รางวัลอินทิรา	คานธี		ตำาบลแม่ต่ืน		 อำาเภออมก๋อย		 จังหวัดเชียงใหม่	
4.	โรงเรียน	ตชด.เฮียงไทยธำารงค์		ตำาบลแม่สาว		 	 อำาเภอแม่อาย		 จังหวัดเชียงใหม่
5.	โรงเรียน	ตชด.ทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์			ตำาบลดอยลาง		 อำาเภอแม่อาย		 จังหวัดเชียงใหม่
6.	โรงเรียน	ตชด.อาโอยาม่า		ตำาบลม่อนปิ่น		 	 อำาเภอฝาง		 จังหวัดเชียงใหม่
7.	โรงเรียน	ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์	2		ตำาบลนำ้าแพร่		 อำาเภอพร้าว		 จังหวัดเชียงใหม่
8.	โรงเรียน	ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ	บ้านแกน้อย		ตำาบลเมืองนะ	อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่
9.	โรงเรียน	ตชด.บ้านหนองแขม			ตำาบลเมืองนะ				 อำาเภอเชียงดาว		จังหวัดเชียงใหม่
10.	โรงเรียน	ตชด.เบญจมะ	1		ตำาบลเมืองแหง		 	 อำาเภอเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่
11.	โรงเรียน	ตชด.ไลออนส์มหาจักร	9		ตำาบลก๊ึดช้าง			 อำาเภอแม่แตง			จังหวัดเชียงใหม่
12.	โรงเรียน	ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ	ศิวะโกเศศ	ตำาบลสบโขง	อำาเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่
13.	โรงเรียน	ตชด.บางกอก	เชพ	แชร์ริตี้	บ้านแม่หลองใต้	ตำาบลสบโขง	อำาเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่
14.	ศูนย์การเรียน	ตชด.บ้านแม่มุใน		ตำาบลแม่นาจร			 อำาเภอแม่แจ่ม			จังหวัดเชียงใหม่
15.	ศูนย์การเรียน	ตชด.บ้านแม่ขอ		ตำาบลแม่นาจร			 อำาเภอแม่แจ่ม			จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่			เพื่อสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา	และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์	และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
หรือพัฒนา	 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด	 และมีศักยภาพที่จะพึ่งพา
ตนเองในการดำารงชีวิตได้	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อให้การดูแลกลุ่มปฐมวัยและ 
กลุ ่มนอกระบบการศึกษาก่อนจะขยายสู ่กลุ ่มเป้าหมายอีกในอนาคต	 โครงการมีลักษณะผสมผสาน
ของแนวทางใช้พื้นที่เป็นฐาน	 (area	 -Based)	 กับแนวทางเจาะจงกลุ ่มเป้าหมาย	 (Target-Based)	 
โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	เป็นฐานบูรณาการระดับจังหวัด	พื้นที่นำาร่องจำานวน	8	อำาเภอ 
กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	อำาเภอเมืองเชียงใหม่	อำาเภอสันทราย	อำาเภอสะเมิง	อำาเภอแม่วาง	อำาเภอดอยหล่อ	 
อำาเภอดอยเต่า	อำาเภอเชียงดาว	และอำาเภอไชยปราการ	ทัง้นี	้กลุม่เป้าหมายเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษา	 
จะมีการนำาข้อมูลมาจัดกลุ่มแบ่งตามช่วงอายุ	แบ่งตามพื้นที่	และแยกตามความต้องการ	เช่น	ต้องการศึกษา
ต่อในระบบการศึกษา	หรือต้องการฝึกอาชีพ	โดยคณะทำางานสหวิชาชีพระดับจังหวัด	จะประสานงานหน่วย
งานที่จัดบริการ	 (Service	 provider)	 ทุกภาคส่วนเพื่อรับทราบ	 และวางแผนลงไปช่วยเหลือ	 พร้อมทั้ง 
จัดตั้งคณะทำางานระดับพื้นที่	ลงไปประกบตัวเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา	เพื่อจัดทำาข้อมูลปัญหาความ
ต้องการเชิงลึกเพ่ือจัดทำาแผนช่วยเหลือ

การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
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ยุทธศำสตร์ที่ 4
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในการท�านุบ�ารุงศาสนา  

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และแหล่งประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น

โครงการอบรมอนรุกัษ์	และส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านหตัถกรรมและศลิปะพืน้บ้าน	ประจำาปี	2563	 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์	 	สืบสาน	ส่งเสริม	พัฒนา	และสร้างสรรค์	องค์ความรู้ศิลปะด้านต่าง	ๆ	ให้คงอยู	่
และมีความสวยงามตามยุคสมัย	และการสร้างคุณภาพทางจิตใจ	การให้ครูภูมิปัญญาหรือศิลปินพ้ืนบ้าน		 
ได้ถ่ายทอดผลงานผ่านการจัดการอบรมกิจกรรม	แก่เด็ก	เยาวชน	ประชาชน	และการท่ีศิลปินได้ถ่ายทอด
ผลงานทางศิลปะอันมีค่าต่อสาธารณชน	เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ	และคุณค่าแก่ตัวศิลปินในแต่ละแขนง 
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา	ร่วมกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้	เพื่อสร้างรายได	้
สร้างอาชีพ	รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่	ให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่ง
การเรียนรู้	ในเอกลักษณ์	อัตลักษณ์	ความเป็นคนเชียงใหม่	และอารยธรรมท้องถิ่นล้านนาพร้อมผลักดัน
เชิดชูให้โดดเด่นนำาสู่อัตลักษณ์ของอาเซียน	ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหน่ึงในการยืนยันและแสดงถึงความมุ่งมั่น
ในการสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่		โดยมีปราชญ์	ครูภูมิปัญญา	/ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้		จำานวน		7		แห่ง	 
ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย		1.	แหล่งเรียนรู้อารยธรรมเครื่องปั้นดินเผานำ้าต้นสล่าแดง	2.	ศูนย์การเรียนรู ้
สลีปิงจัยแก้วกว้าง	3.	ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ใจสุข		4.	ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาแกะสลักไม้และปั้นลายรักสมุก 
บ้านถวาย	(วัดถวาย)	5.	ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองบ้านครูเอจิดาภา	6.	แหล่งเรียนรู้เฮือนศิริศิลป ์
เวียงกุมกาม	7.	ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม	่

อบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 
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	โครงการอบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ส่งต่อ 
ภูมิปัญญา	 ประจำาปี	 2563	 ณ	 ศูนย์การเรียนรู ้
ชุมชนเวียงกุมกามศิริศิลป์	 ต.ท่าวังตาล	 อ.สารภ	ี
จ.เชียงใหม่	ส่งเสริมให้เครือข่ายครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ในสาขาต่าง	ๆ 		ได้มีแนวทางในการทำางานเพื่อการ
อนุรักษ์	 สืบสาน	 ส่งเสริม	 พัฒนาและสร้างสรรค	์
องค์ความรู ้ศิลปะสาขาต่าง	 ๆ	 มีความภาคภูมิใจ 
ที่ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็ก	เยาวชน		
คนรุ ่นใหม่	 และได้มีส ่วนร่วมในการสร้างความ 
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการสนับสนุนเชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์

ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมส่งต่อภมูปัิญญา
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โครงการประเพณีเดือนยี่เป็ง
เชียงใหม่	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่	 ร ่วมกับ	 จังหวัดเชียงใหม	่
เทศบาลนครเชียงใหม ่ 	 สำา นักงาน
กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ	 
(สสส.)	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ	
และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย	 
จัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่	 
ณ	บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์สาม
กษตัรย์ิประตทู่าแพ	และบรเิวณรอบเมอืง
เชยีงใหม่	เพือ่สร้างความรักความสามคัคี
ของชุมชนให้มีส่วนร่วมและสนับสนุน
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นเกิดความภาค
ภมูใิจในเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทีด่งีามไว้ 
รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์	 ส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมและสบืทอดประเพณอัีนดีงาม
ของชาวล้านนา	ความเป็นเอกลกัษณ์ทาง
วัฒนธรรมให้ดำารงอยู่สืบไป

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
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โครงการถนนสายวัฒนธรรมวิถีต่อนยอน	ประจำาปี	2563	(ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว	ตัวตนคนโหล่ง	 
ชุมชนคนสร้างสรรค์)	ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้มีนโยบายในการส่งเสริมรักษาเอกลักษณ์
ทางศิลปวัฒนธรรมจารีต	 ประเพณี	 และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองเชียงใหม่	 ให้ดำารงอยู่และสืบทอด 
สู ่คนรุ ่นต่อไป	 ชุมชนโหล่งฮิมคาว	 บ้านมอญ	 เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู ่ในอำาเภอสันกำาแพง	 ที่ได้รับการ 
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่	เป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม	 มีความโดดเด่นด้านภูมิปัญญา	 มีสล่าช่างฝีมือหลายแขนง	 กิจกรรมในโครงการ	 
มีการจัดนิทรรศการ	เก่ียวกับงานหัตถกรรม	ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น	เพ่ือเป็นการส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ 
และสืบทอดอัตลักษณ์	 ทางวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย	 การพัฒนา	 ด้านการอนุรักษ์	 วิถีชีวิต	 จารีต
ประเพณีท้องถิ่น	ฟื้นฟูการอนุรักษ์และพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของเชียงใหม่ให้ชาวเชียงใหม	่
เพื่อให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้		และสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน	ตลอดจนเพื่อเป็นการนำาเสนอ
เมืองเชียงใหม่ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงความภาคภูมิใจ	 ในการได้รับยกย่องจาก
องค์การ	UNESCO	ในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน	(Chiang	Mai	
Creative	City	of	Craft	&	Folk	Art)

ถนนสายวัฒนธรรมวิถีต่อนยอน ประจ�าปี 2563
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์	(กะเหรี่ยง)	ประจำาปี	2563	องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่	 ร่วมกับ	 สมาคมกะเหรี่ยงแห่งประเทศไทย	 ภาคีพัฒนาเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์	 (กะเหรี่ยง)	
จังหวัดเชียงใหม่	 องค์กรเครือข่ายชุมชนกะเหรี่ยง	 (ปกาเกอะญอ)	 อำาเภออมก๋อย	 และศูนย์อบรม 
ศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพ้ืนที่สูงบ้านจันทร์	 อำาเภอกัลยาณิวัฒนา	 จังหวัดเชียงใหม่	 
จะได้ร่วมกันจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์	(กะเหรี่ยง)	ประจำาปี	2563	เพื่ออนุรักษ์	ฟื้นฟ ู
เรียนรู ้วิถีชิวิต	 วัฒนธรรมจารีตประเพณี	 ความเป็นอัตลักษณ์	 ของชาติพันธุ ์กะเหรี่ยง	 เพื่อส่งเสริม
ให้เด็ก	 เยาวชน	 ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง	 ร่วมกัน	 อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี	 
ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์	เช่น	การแต่งกาย	ภาษาพูด	ภาษาเขียน	อาหาร	วิถีชีวิต	 
อันดีงามให้คงอยู่ต่อไป	และเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ	ความสามัคคีระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง	
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว	 ด้านวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดเชียงใหม่

สืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ ์ (กะเหรี่ยง) ประจ�าปี 2563
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โครงการสืบสานวัฒนธรรม	สืบฮีต	สานฮอย	วิถีไทยอง	ประจำาปี		2563	ครั้งที่	13	เพื่อเป็นการ
สืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์ฟื้นฟู	กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง	ไทลื้อ	ไทเขิน	ไทพวน	ไทยวน	ไทใหญ่	ในอดีต	
รวมทั้งการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดกทางวัฒนธรรม	 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน	
ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงาม	ร่วมเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาและตระหนัก
ถึงความสำาคัญของชุมชนมีความเข้าใจรากเหง้าความเป็นวัฒนธรรม	การแบ่งปันการเก้ือกูล	ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน	ปลูกจิตสำานึกให้รักและหวงแหนสิ่งเหล่าน้ัน	ให้มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำารงชีวิตของชุมชน	 
ซึ่งในทุกปีจะมีการจัดงานวิถีไทยอง	 มีกิจกรรมที่หลากหลาย	 เช่น	 ข่วงวัฒนธรรม	 กาดหมั้วครัวฮอม	 
ขบวนวัฒนธรรมวิถีชีวิต	 นิทรรศการวิถีชีวิต	 วัฒนธรรมภูมิปัญญา	 การแสดงต่างๆ	 ของกลุ่มชาติพันธุ	์
ไทยอง	ไทลื้อ	ไทเขิน	ไทพวน	ไทยวน	ไทใหญ	่		

สืบสานวัฒนธรรม สืบฮีต สานฮอย วิถีไทยอง ประจ�าปี 2563



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่24

	 โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์	 (ม้ง)	 
ประจำาปี	 2563	 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามและการอนุรักษ์	 ฟื ้นฟูและสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา	กลุ่มชาติพันธุ์	เช่น	การแต่งกาย	ภาษาพูด	ภาษา
เขียน	อาหาร	วิถีชีวิตชนเผ่า	ให้แก่เด็ก	เยาวชน	ประชาชน	 
รุ ่นใหม่ได้ร่วมกัน	 สืบทอดต่อไป	 การส่งเสริมความรัก	
ความสามัคคี	 ระหว่างชุมชนและเครือข่ายชาติพันธุ ์ม้ง	 
ในจังหวดัเชยีงใหม่	ทำาให้เกิดสงัคมภมิูปัญญาแห่งการเรยีนรู้	 
และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์	อัตลักษณ์	ความเป็นคน
เชียงใหม่และอารยธรรมของท้องถิ่นล้านนา	พร้อมผลักดัน
เชิดชูให้โดดเด่นนำาสู ่อัตลักษณ์ของอาเซียนและการเป็น
มรดกโลกต่อไป

สืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ ์ (ม้ง) 
ประจ�าปี 2563
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ยุทธศำสตร์ที่ 5
ส่งเสริมสุขภาพ กีฬา นันทนาการ และการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปี	 2563	 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของเด็ก	ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ	และมีนโยบาย 
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษาโดยมุ ่งเน้นพัฒนาที่ตัวเด็กเป็น	 อันดับแรก	 ซึ่งหากเด็กได้
รับการปลูกฝังท่ีดีย่อมเป็นกำาลังในการพัฒนาประเทศชาติ	 ในอนาคตเพื่อขับเคล่ือนแนวทางดังกล่าว	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	จึงได้จัดทำาโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่	ประจำาปี	2563	ขึ้นในวันเสาร์ที่	11		มกราคม	2563	ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	
เฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบ	พระชนมพรรษา	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยเด็กและเยาวชนจะได้รับความบันเทิง
และสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมที่มีประโยชน์		การละเล่นส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ	ส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่	กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และแสดงความสามารถของตน	
ตลอดจน	 เป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น	 รวมถึงเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว	โดยให้สมาชิกภายในครอบครัวได้มีโอกาส	ทำากิจกรรมร่วมกันอันจะเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์	ความผูกพัน	ตลอดจนสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว

วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่26

โครงการมหกรรมส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ
เยาวชนเชยีงใหม่	ประจำาปี	2563	เป็นกจิกรรมสำาคัญ
หนึง่ในการขบัเคลือ่น	ศนูย์เยาวชน	อบจ.	เชยีงใหม่	คอื	 
การจัดกิจกรรมสร ้างสรรค ์/พื้นที่สร ้างสรรค ์ 
ให้สำาหรับเด็กและเยาวชนได้แสดงออกได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน	 ห่างไกลจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด	สามารถให้เยาวชนได้มีเวที
ในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์	 ที่มุ ่งเน้นส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชน	กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสงัคมและชมุชน		ส่งเสรมิสนับสนุนและสร้างขวญั
กำาลังใจให้แก่เยาวชน	 ซึ่งจะเป็นพลังสำาคัญในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต	และเพ่ือประกาศยกย่อง
และเชดิชเูกยีรต	ิแก่เยาวชนดเีด่นของจงัหวัดเชยีงใหม่	
ทั้ง	25	อำาเภอ	รวมถึงการแสดง	การประกวดแข่งขัน	
กิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน	ที่ได้ผ่านกลไกของ
ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
สู ่สาธารณชน	 ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและ 
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเยาวชน

มหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนเชียงใหม่ ประจ�าปี 2563
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โครงการส่งนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ (รอบที่ 1 ระดับภาค
เหนือ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 โรงเรียน เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ 
ครั้งที่ 37 ประจ�าปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562  
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จงัหวดัตาก และสนามกีฬาต่าง ๆ  ในจังหวัดตาก มกีารแข่งขนักีฬาชนิดต่างๆ  
อาทิ กรีฑา เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ เปตอง หมากรุก หมากฮอส  
และวิ่งมินิมาราธอน ระดับอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี ชายและหญิง เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะต่างๆอันเป็นประโยชน์  เช่น  ความมีระเบียบวินัย , ความสามัคคี , ความมีน�้าใจ , ส่งเสริมสุขภาพ 
พลานามัย และความสามารถด้านกีฬาให้กับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถได้พัฒนาตนไปสู่ความส�าเร็จ

การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.(รอบ1) ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ 



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่28

โครงการส่งนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ระดับภาคเหนือ	และระดับประเทศ	(รอบที่	2	ระดับ
ประเทศ)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม  ่
จัดส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง	 4	 โรงเรียน	 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	 รอบชิงชนะเลิศ	
ระดับประเทศ	ครั้งที่	37	ประจำาปีการศึกษา	2562	 
“นครระยองเกมส์”	ระหว่างวันที	่4	-	16	ธนัวาคม	2562	 
ณ	สนามกฬีากลางจังหวัดระยอง	และสนามกฬีาต่าง	ๆ 	 
ในจังหวัดระยอง	มีการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ	อาทิ	
กรีฑา	เทเบิลเทนนิส	วอลเลย์บอล	ฟุตบอล	ฟุตซอล	
เซปัคตะกร้อ	เปตอง	หมากรุก	หมาก-ฮอส	และวิ่งมินิ
มาราธอน	ระดับอายุตั้งแต่	12	–	18	ปี	ชายและหญิง	 
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะต่างๆ 

การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.(รอบ2)
ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ 

อันเป็นประโยชน์		เช่น		ความมีระเบียบวินัย	,	ความสามัคคี	,	ความมีนำ้าใจ	,	ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย	
และความสามารถด้านกีฬาให้กับนักเรียนผู้ท่ีมีความสามารถได้พัฒนาตนไปสู่ความสำาเร็จ
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โครงการอบรมผู้นำาเยาวชนจิตอาสา	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่	ประจำาปี	2563	ระหว่างวันท่ี	7	–	9	สิงหาคม	2563	ณ	กังหันบ้าน
ดอยโฮมสเตย์	ตำาบลโป่งแยง	อำาเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นกิจกรรม
หนึ่งในการขับเคลื่อนศูนย์เยาวชน	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
	คอืจดักิจกรรมสร้างสรรค์/พ้ืนท่ีสร้างสรรค์	ให้สำาหรับเด็กและเยาวชนได้แสดงออก
ได้พบปะแลกเปลีย่นความคิดเหน็ซึง่กนั	และกนั	ห่างไกลจากอบายมขุและส่ิงเสพ
ตดิ	รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชวีติให้กบัเด็กและเยาวชน	

อบรมผู้น�าเยาวชนจิตอาสา

และเข้าใจการเป็นผูน้ำาเยาวชนผูม้จีติอาสาและส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดเชยีงใหม่	ได้ตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ในปัจจุบันช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม	เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
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โครงการอบรมค่ายอบรมเยาวชนดีเด่น	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปี	 2563	 
ระหว่างวนัที	่14	–	16	สิงหาคม	2563	ณ	กงัหันบ้านดอยโฮมสเตย์	ตำาบลโป่งแยง	อำาเภอแม่รมิ	จังหวดัเชยีงใหม่ 
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่	เป็นกิจกรรมสำาคัญที่จะสนับสนุนให้เด็ก	และเยาวชน
ได้มีโอกาสแสดงออก	 ซึ่งความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์	 เป็นประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ	 
ภายใต้แนวคิด	“ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	และพัฒนา	EQ”	

อบรมเยาวชนดีเด่น
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โครงการแข่งกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปี	 2563	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม	่ 
ร่วมกับสมาคมผู ้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 
ประจำาจังหวัดเชียงใหม่	 จัดโครงการแข่งกีฬาผู ้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปี	 2563	 ระหว่างวันที	่ 
3	 –	 6	 เมษายน	 2563	ณ	 สนามกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	 ตำาบลยุหว่า	 อำาเภอสันป่าตอง	 จังหวัดเชียงใหม	่	 
การออกกำาลังกายของผู้สูงอายุ	 สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของระบบต่าง	 ๆ	 อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความ
แข็งแรงทนทานให้กับกล้ามเนื้อ	 เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย	 ปรับระบบการทำางานของระบบต่าง	 ๆ	 
ให้มีความสมดุล	 นอกจากความแข็งแรงแล้ว	 ยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้เข้าสังคม	 พบปะผู้คน	 นับว่าเป็นผลด ี
ต่อสภาพจิตใจโดยตรง	เรียกได้ว่าให้ประโยชน์	หลากหลาย

กีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปี 2563 
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ	กีฬาและนันทนาการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม	่
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ	
กีฬา	นันทนาการและการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน	ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่มีใจรักกีฬา	
อันจะทำาให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์	รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	หลีกเลี่ยงอบายมุข	รู้จักพัฒนาตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพ	เพ่ือจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนที่	โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในแต่ละอำาเภอ	ได้แก่

		 1.	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียนไชยปราการ	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนไชยปราการ
และสนามกีฬาภายในอำาเภอไชยปราการ

		 2.	 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอำาเภอดอยสะเก็ด	 ณ	 สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคล					
สหวิทยาเขตดอยสะเก็ด	อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม	่

		 3.	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำาเภอฮอด	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม	
อำาเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม	่

		 4.	โครงการแข่งกีฬา	-	กรีฑานักเรียนอำาเภอดอยเต่า	ณ	โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง	8	ตำาบล	
มือกา	อำาเภอดอยเต่า	จังหวัดเชียงใหม่

		 5.	 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอำาเภอดอยหล่อ	ณ	 สนามกีฬาอำาเภอดอยหล่อ	 จังหวัด
เชียงใหม่

		 6.	โครงการอบรมฟุตบอลเยาวชน	อำาเภอเชียงดาว	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงดาว	ตำาบลปิงโค้ง	อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่

		 7.	โครงการแข่งกีฬานักเรียนอำาเภอแม่วาง	ระหว่างวันที่	17	–	21	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2563					
ณ	สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)	โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม	โรงเรียนแม่วินสามัคคี	โรงเรียนบ้าน
ใหม่สวรรค์	และสนามกีฬาประจำาอำาเภอแม่วาง	อำาเภอแม่วาง	จังหวัดเชียงใหม่

ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ



Bureau Of Education Religious and Culture Chiangmai Provincial
Administrative Organization Annual Report 2020

33

โรงเรยีนแม่อายวิทยาคม ได้พฒันาระบบซอฟต์แวร์ผ่านทางระบบเครอืข่าย 
อินเทอร์เน็ต (Software as a Service) สามารถช่วยเพิ่มช่องทางในการ
สื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุดในปัจจุบัน 
อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ปกครองคลายกังวลในการเดินทางมาโรงเรียน และยังท�าให้
รับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ  ของนักเรียนได้มากขึ้น รวมทั้งระบบน้ียังช่วยเพิ่ม
ความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง

ยุทธศำสตร์ที่ 6
พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

Software as a Service
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	โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน	วัดผลและประเมินผล	(โปรแกรม	GPA	BOOK)	โรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม	ได้พัฒนาระบบงานทะเบียน	วัดผลและประเมินผล	โปรแกรม	GPABOOK	เพื่อใช้ในการจัดทำา
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของผู้เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	ซ่ึงสามารถอำานวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน
ในการบันทึกผลการเรียน	ในการดำาเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนอย่างเป็นระบบ		นักเรียน
และผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	ทำาให้ได้รับทราบผลการเรียนของนักเรียน
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	 และจากการประเมินผลการใช้โปรแกรมดังกล่าวผู ้ใช้มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด	 และได้ให้ข้อเสนอแนะ	 ควรใช้โปรแกรมดังกล่าวในปีการศึกษาต่อไป	 เพ่ือเป็นการ 
ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม	และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล	

พัฒนาระบบงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล
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ระบบดูแลบริหารจัดการนัก เรี ยนดิ จิ ทัล	
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	 ได้ใช้ระบบดูแลบริหาร
จัดการนักเรียนดิจิทัลที่มีความทันสมัย	 และใช้ได้ทุกที่	 
ทุกเวลา	 มีความสะดวก	 รวดเร็ว	 ถูกต้องแม่นยำาและ 
มีประสิทธิภาพ	สามารถสืบค้นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล
กลาง	และเช่ือมโยงกันทั้งระบบ	ประยุกต์ผ่านเว็บไซต	์
และ	 Mobile	 Application	 จัดเก็บ	 ประมวลผล	 
และเข้าถึงเพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว	ถูกต้อง
แม่นยำาและ	 มีประสิทธิภาพ	 เป็นศูนย์กลางในการจัด

ระบบดูแลบริหารจัดการนักเรียนดิจิทัล 

เก็บข้อมูลของนักเรียน	ที่ให้คุณครู	 เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน	 และผู้ปกครอง	 สามารถเข้าถึงข้อมูล	 และรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ	ได้ตลอดเวลา
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ระบบบริหารโรงเรียนจัดการโรงเรียนดิจิทัล โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ได้ใช้ระบบ SBMLD คือระบบ
บริหารโรงเรียนจัดการโรงเรียนดิจิทัล จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบ
โรงเรียนครบวงจร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อท�าให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนเชิงคุณภาพ ใช้ส�าหรับจัดการ
ข้อมูล ต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น ทะเบียนข้อมูล ครู บุคลากร นักเรียน ในสถานศึกษา บันทึกสถิติ จ�านวน การ
เข้าเรียน มีทั้งด้านวิชาการ จัดท�าตารางสอน ข้อมูลวิชาต่าง ๆ การออกคะแนนของนักเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ หลักสูตรสถานศึกษา ด้านกิจการนักเรียน ด้านบุคลากร จัดสรรการปฏิบัติหน้าที่ ขาด ลา ต่าง ๆ และ
งานบริหารทั่วไป เช่น งานประเมิน รายงาน ก�าหนดมาตฐาน  ต่าง ๆ  เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบที่ถือว่าสามารถควบคุม
ข้อมูล และช่วยในการบริหารข้อมูลในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี

ระบบบริหารโรงเรียนจัดการโรงเรียนดิจิทัล SBMLD
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ผลงำนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำาหรับเด็กปฐมวัย
และวัฒนธรรมท้องถิ่นสำาหรับเด็กปฐมวัย	โรงเรียนบ้านแม่งอน
ขี้เหล็กได้เชิญพระวิทยากรจากวัดทุ่งจำาลอง	 มาให้ความรู้และ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านแม่งอน
ขี้เหล็ก	ตั้งแต่ช้ัน	ระดับช้ันอนุบาล	1	-	3	ในวันท่ี	17	สิงหาคม	
ถึง	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2563		เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีงามตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	
พุทธศักราช	2560	มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	
สังคม	และสติปัญญา	เต็มตามศักยภาพ	มีความภาคภูมิใจและ
เข้าใจความเป็นมาวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น		

โรงเรียนบ้ำนแม่งอนข้ีเหล็ก 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้	4	ภาษา	เรื่อง	กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำาหรับผู้เรียน	(ค่ายภาษาอังกฤษ)	
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	เล็งเห็นว่า	กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
เป็นหนึ่งใจกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ	ฟัง	พูด	อ่าน	และเขียน	ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล	อีกทั้งฝึกการเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดีอีกด้วย	 
จงึจดักจิกรรมค่ายภาษาองักฤษขึน้แก่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่
แตกต่างจากในห้องเรียนโดยมีการนำาวิทยากรที่เป็นเจ้าของภาษา
มาให้ความรู ้และสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนุกสนานแก่นักเรียน	 
เป็นปัจจัยสำาคญัทีท่ำาให้นักเรยีนซึง่เป็นอนาคตของประเทศมคีวามรู้
ความสามารถในการใช้ชวิีตร่วมกับผูอ่ื้นในสงัคมโลกอย่างมคีณุภาพ	

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ 4 ภาษา 
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โครงการส่งเสรมิทกัษะพ้ืนฐานผูเ้รยีนสูค่วามเป็นเลศิด้านสะเตม็ 
ศึกษา	 เพ่ือเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน	 ให้เกิดการเรียนรู้ 
ทีห่ลากหลายโดยเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัจิรงิในรปูแบบสะเตม็ศึกษา	
อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสแข่งขันทางด้านสะเต็มศึกษาระดับ
ประเทศ	โดยจัดกิจกรรมจำานวน			2	รอบ	คือวันที่	14	ธันวาคม	2562	
เป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 และวันที่	 15	
ธันวาคม	2562	เป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	
ณ	โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	กิจกรรมทั้ง	 
2	 วัน	 ประกอบด้วยการรับฟังความรู ้ทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์จากวิทยากร	 จากนั้นจะได้รับโจทย์การสร้างสิ่งประดิษฐ์
จากตัวต่อ	STEM	เพื่อทำาการแข่งขันกับกลุ่มอ่ืนๆ	นักเรียนจะได้เรียน
รู้การสร้างแบบจำาลอง	 การวางแผนและแก้ปัญหาเพ่ือให้ผลงานกลุ่ม
ของตนเองมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด	 ได้เรียนรู้การทำางานร่วมกันเป็น 
กลุ่มและมีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มท่ี	

ส่งเสริมทักษะพื้นฐานผู้เรียนสู ่ความเป็นเลิศ
ด้านสะเต็มศึกษา
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โครงการยวุเกษตรกรในโรงเรยีน	โรงเรยีนบ้านแม่งอนขีเ้หลก็ได้ตระหนกัถงึความสำาคญัของการเกษตร
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ	“ยุวเกษตรกร”	ขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้านการเกษตรสู่สัมมาชีพแก่นักเรียน	เยาวชนตามความถนัดและสนใจ	โดยมีการแบ่งกิจกรรม
และครูผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและชี้แนะให้คำาปรึกษาแก่กลุ่มผู้เรียนที่มีความสนใจการ
กิจกรรมนั้นดังต่อไปนี	้

1.	กิจกรรมการปลูกข้าวไรซ์เบอรรี่	 ครูที่ปรึกษาประจำากลุ่ม	นายจิรพันธ์		พรหมมินทร์
2.	กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว	 ครูที่ปรึกษาประจำากลุ่ม	นางจันจิรา		สาริวาท
3.	กิจกรรมการเลี้ยงปลา	 	 ครูที่ปรึกษาประจำากลุ่ม	นายรัตนชาติ		สาระโป
4.	กิจกรรมการเพาะเห็ด	 	 ครูที่ปรึกษาประจำากลุ่ม	นางสาวเมธาพร	จารุรัศมิพันธุ์
5.	กิจกรรมปลูกพืชไร้ดิน	 	 ครูที่ปรึกษาประจำากลุ่ม	นางสาวอารียา	อำานวยพรเลิศ
6.	กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์	 	 ครูที่ปรึกษาประจำากลุ่ม	นางสาวอรพรรณ	อุ่นปวง	
กิจกรรมเหล่านี้ทำาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการทำาการเกษตรบนพื้นฐานของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	และเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านการเกษตรท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต	ิ	
จนสามารถนำาไปหารายได้ระหว่างเรียนได้

ยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
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โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้	 4	 ภาษา	 
กิจกรรรมส ่งเสริมทักษะผู ้ เรียนด ้านภาษาและ
วัฒนธรรม	 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	 ตระหนัก
และมุ ่งมั่นให ้ความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพ 
ผู ้เรียนทางด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	 
เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวและสามารถใช้ภาษา
ต่างประเทศ		ในชวีติประจำาวนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
และมีความสุข	 รวมทั้งมีความรู ้ความเข ้าใจใน 
เรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคม
โลกและสามารถถ่ายทอดความคดิและวฒันธรรมไทย
ไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์	นักเรียนสามารถ
ปรับตัวและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิต
ประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีความสุข	
และให้นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาจีนเพิ่มข้ึน

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ 4 ภาษา  
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โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยำลัย 

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรูใ้นโรงเรยีน	
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้ดำาเนินการ
จัดการเรียนการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน
ของการเรียนรู้ทั้งระบบ	 นักเรียนที่มีเซลล์
สมองมากจะทำาให้สมองดีสามารถเรียนรู ้
วิชาการและทักษะต่าง	ๆ	ได้ดี	โรงเรียนจึง
จัดกระบวนการทางกายภาพและวิชาการ
ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคลังสมอง	(	Brain	Based	
Learning)	เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้บบ
สัมผัสโดยตรงและเน้นผู ้เรียนเป็นสำาคัญ	 
จะช่วยให้เกิดการเรยีนรูไ้ด้ดยีิง่ขึน้	และเกิดการ
เรยีนรูอ้ย่างแท้จรงิซึง่มส่ีวนส่งเสรมิให้สมอง
สามารถรบัรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ		โดยจดั
ทำาฐานการเรียนรู้	BBL	ดังน้ี	1.ฐานบันไดง	ู
2.ฐานรถไฟ	3.ฐานสนามเรียนรู้	4.ฐานไต่ตอ	
5.ฐานบันไดงูอนุบาล	6.ฐานทรงตัว	7.ฐาน
รถไฟอนุบาล	8.ฐานว่ิงฝ่าตาข่าย	9.ฐานวิ่ง
ซิกแซก	10.ฐานว่ิงต่างระดับ	11.ฐานกระโดด
ตังเต	 12.ฐานไต่ตาข่าย	 13.ฐานสะพานคู่				
14.ฐานบาร์คู่	15.ฐานว่ิงแข่ง

พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ในโรงเรียน 
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โครงการพัฒนาแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนน	(TK	safety	road	zone)	โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง	ชุมชน	และโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	ตำาบลขุนคง	อำาเภอหางดง	จังหวัดเชียงใหม่	ภายใต ้
การให้คำาปรึกษาโดยสถาบันวิจัยท้องถิ่น	 และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	โดยดำาเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์ประกอบหลักสำาคัญ	3	ประการคือ

1)	 เป็นพ้ืนท่ีที่มีความปลอดภัย	 โดยมีการสำารวจและจัดการแก้ไขจุดเสี่ยงทั้งภายใน	และภายนอก
โรงเรียน	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน	

2)	มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยทางด้านความปลอดภัยทางถนน	โดยใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	 มีการอบรมเติมความรู้อย่างต่อเนื่อง	 และการสร้างบุคคล
ต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

3)	มีมาตรการความปลอดภัย	ที่จะนำาไปสู่การเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง	อย่างไรก็ตามการ
เกิดรูปธรรมดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการทำางานอย่างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดำาเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์	และมีแนวทางการทำางานที่ต่อเน่ืองเพื่อนำาไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน		

พัฒนาแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนน
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โครงการส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	 ได้ด�าเนินกิจกรรม 
โดยจัดซื้อหนังสือให ้นักเรียนไว ้ในมุมรักการอ่านภายในห้องเรียนแต่ละห้องตั้งแต ่ระดับอนุบาล 
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และท�าการหมุนเปล่ียนหนังสือเป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
จากการเรียนมาศึกษาหาความรู้ ตามความสนใจของตนเองทั้งในห้องเรียนและห้องสมุดและทางโรงเรียน 
ได้แจกสมุดบันทึกรักการอ่านให้แก่นักเรียนทุกคน เมื่อนักเรียนบันทึกได้ครบตามจ�านวนที่ก�าหนดนักเรียน
จะได้เกียรติบัตรยอดนักอ่านในภาคเรียนที่ 2

ส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา
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โครงการส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา	กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน	 เดอะ	พิซซ่า	 คอมปะนี	
ชวนน้องอ่านปีที่	 18	 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน	 เดอะ	 พิซซ่า	
คอมปะนี	ชวนน้องอ่านปีที่	18	กับบริษัท	 เดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี	 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอยู่
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 -	 6	 ด้วยการให้นักเรียนอ่านหนังสือท่ีให้สารประโยชน์และให้ความรู ้
ทั้งจากหนังสือในช้ันเรียน	หรือนอกวิชาเรียน	ทั้ง	2	กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน		 
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ	 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์	ใฝ่เรียนรู้	รักการอ่าน	รักการเขียนและรักการค้นคว้า	กระตุ้นให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู ้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 และสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการอ่าน	 
สร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำาเนินชีวิต

ส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะสร้างสรรค์	นักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 –	 6	 เดินทางไป	 ณ	 แหล่งเรียนรู้	 Chiang	 Mai	 Art	 Museum	 ต.ร้องวัวแดง	
อ.สันกำาแพง	 จ.เชียงใหม่	 เพื่อเรียนรู ้ทักษะทางด้านศิลปะทัศนศิลป์	 ปฏิบัติงานศิลปะสร้างสรรค์การ
สร้างชิ้นงานแสดงทักษะ	ความคิด	จินตนาการ	สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการเรียนรู้	ที่หลากหลายมิต	ิ 
พัฒนาความคิดที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้	 Chiang	Mai	 Art	Museum	 โดย	 อาจารย์พรชัย	 ใจมา	 และ	
อาจารย์พลศักดิ์	ศรีผง	วิทยาการจากทาง	Chiang	Mai	Art	Museum	ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะทางด้าน
จิตรกรรม	กระบวนการการเรียนการสอน	การเรียนรู้หลากหลายมิติ	และเห็นความสำาคัญกับการพัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพ	ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนศิลปะ	มีความสามารถในการคิด	และ
มีทักษะชีวิตสามารถอยู ่ร ่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ทั้งนี้ผู ้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และ 
ใช้จินตนาการในการสร้างช้ินงานอย่างสร้างสรรค์และ		มีประสิทธิภาพ

พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะสร้างสรรค์



Bureau Of Education Religious and Culture Chiangmai Provincial
Administrative Organization Annual Report 2020

47

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายผ่านกิจกรรมเต้นฮิพฮอพและเต้นบัลเล่ต์นักเรียนระดับ
ปฐมวัย	โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	ตั้งแต่ชั้นอนุบาล	1	ถึง	ชั้นอนุบาล	3	ทุกคน	ได้เรียนเต้นฮิพฮอพ	
และบัลเล่ต์	ที่อาคารต้นแก้วบูรณุปฐมวัย	ประจำาภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2563	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	
2563	ถึง	เดือนตุลาคม	2563	รวมระยะเวลา	4	เดือน	โดยวิทยากรภายนอกจากโรงเรียนรัสเซียบัลเล่ต	์ 
ทุกวันพฤหัสบดี	 และวันศุกร ์	 โดยสับเปล่ียนเรียนระหว่างฮิพฮอพ	 และบัลเล ่ต ์	 วันละ	 30	 นาที	 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจการเต้นฮิพฮอพ	และบัลเล่ต์	และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได	้

ส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 
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โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน	
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม	 ส่งเสริมกิจกรรม
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	พัฒนาแหล่งเรียน
รู้ศาสตร์พระราชาในโรงเรียนให้แหล่งเรียน
รู้ให้แก่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการปลูกพืช
ผักตามหลักการเกษตรอินทรีย์การผลิตปุ๋ย
อนิทรย์ี	โดยนำาเศษวัสดุธรรมชาติในโรงเรยีน	
การทำาฮอร์โมน		การทำาสารไล่แมลงจากสาร
ชวีภาพ	โดยเชญิวทิยากรท้องถิน่ทีม่อีงค์ความรู้		 
ประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์มาให้ความ
รู ้และฝึกปฏิบัติ	 เป็นการจัดการศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้ 
จักพึ่ งตนเองตามหลักการของปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง	ฝึกให้นกัเรยีนได้ปฏิบติัตน 
เป็นผู้มีความเข้มแข็งอดทน	มีความพอเพียง	 
มภีมิูต้านทาน		สามารถดำารงชวีติอยู่ในสงัคม
ได้อย่างมีความสขุ	ไม่ฟุง้เฟ้อ	รกัธรรมชาตแิละ 
ส่ิงแวดล้อม	 เห็นคุณค่าของทรัพยากร 
ในท้องถิ่น	 มีความหวงแหน	 ไม่เห็นแก่ตัว	 
เห็นโทษของความโลภ

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
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โรงเรียนแม่อายวิทยาคม	 จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเรียนตามความสนใจ	 (ชุมนุม)	 
เพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ	 และให้ผู ้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจ	 ความถนัด	 และความต้องการของตน	 รวมถึงเป็นการพัฒนาความรู ้	 ความสามารถ 
ด้านการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 ให ้เกิดประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ	 
รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเรียนตามความสนใจ (ชุมนุม) 
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โครงการเส้นทางกาแฟ โรงเรยีนแม่อายวทิยาคมเป็นหน่ึงโรงเรยีน
ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีแนวนโยบายการ
จัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพโดยการส่งเสริมด้านความถนัดและความ
สนใจของนักเรียนเพ่ือน�ามาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งในโรงเรียนและ
นอกห้องเรียนอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นการ
สร้างอาชีพเสริมและรายได้ให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนแกนน�าได้
เรียนรู้กระบวนการสัมมาชีพมาปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการเชิงธุรกิจ
ในเรื่องของเส้นทางกาแฟ ให้นักเรียนแกนน�า   ได้น�าเอาวัสดุจากกาก
กาแฟ เปลือกกาแฟมาต่อยอดสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอด
ทางสัมมาชีพได้ และให้นักเรียนแกนน�าได้รับประสบการณ์จริงเกิด
ความภาคภูมิใจในตัวเองและตระหนักถึงความส�าคัญของการเรียนรู้
เรื่องสัมมาชีพเพื่ออนาคต           

เส้นทางกาแฟ
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น	 (SBMLD)	 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น	 (SBMLD)	 
เป็นโครงการที่ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของสถานศึกษาอันได้แก่	รายวิชาที่ส่ง
เสริมสัมมาชีพและรายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตลอดจน	จัดกิจกรรมพัฒนา 
ผูเ้รยีนให้สอดคล้องตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน	โดยครผูู้ส้อนมกีารจัดการเรยีนรูใ้ห้ผู้เ้รยีนได้เรยีนรู ้
ผ่านกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง	 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก	 การแสดง
ความคิดเห็น	การนำาเสนอผลงานและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	โดยมีกิจกรรมย่อยในโครงการดังนี	้ 
	 ๑)	กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาหารไทย

	๒)	กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีตาร	์
	๓)	กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านฟุตบอล	
	๔)	กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
	๕)	กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน	
	๖)	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	
	๗)	โครงการเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (SBMLD) 
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โครงการส่งเสรมิกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน		 
โรงเรยีนแม่อายวิทยาคม	ได้จัดกิจกรรมการเดนิ
ทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมลกูเสอื-เนตรนารี	 
ระดับชั้น	ม.1,	กิจกรรมการเดินทางไกลและ
อยูค่่ายพกัแรมลกูเสอื-เนตรนาร	ีระดบัชัน้	ม.2,	
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
ลกูเสอื-เนตรนาร	ีระดบัชัน้	ม.3,	เข้าค่ายลกูเสอื 
วิสามัญ	ม.4-6,	เข้าค่ายผูบ้ำาเพญ็ประโยชน์รุน่
ใหญ่	ม.4	–	6,	เข้าค่ายอบรมยวุชนทหาร	ม.4	-	6	 
และเข้าค่ายอบรมนกัศกึษาวชิาทหาร	ม.4	–	6	 
วันที่	 5	 -	 7	 กุมภาพันธ์	 2563	 เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย	 มีความเป็นผู ้นำา 
ผู้ตามที่ดี	และมีความรับผิดชอบ	และพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการทำางานร่วมกัน	 รู ้จัก			
การแก้ปัญหา	 มีเหตุผล	 มีการตัดสินใจท่ี
เหมาะสม	ช่วยเหลือแบ่งปัน	และเอ้ืออาทร 
และสมานฉันท์	 รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม	 และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์	 ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ตาม
วิถีประชาธิปไตย

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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โครงการพฒันาห้องสมดุโรงเรยีน	
มกีารจดักจิกรรมคอื	กจิกรรมจดัซือ้หนังสอื	 
สือ่การเรยีนรู	้และกิจกรรมห้องสมดุมีชวีติ
ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน	สามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้	 ทันต่อเหตุการณ์	 
รู้เท่าทันโลกเนื่องจากข้อมูล	 ข่าวสาร	
ความรู้และวิชาการต่าง	ๆ	 เกิดข้ึนใหม่
ตลอดเวลา	 รวมทั้งห้องสมุดยังช่วยให้
นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค	์
เกิดนิสัยรักการอ่านจนเกิดเป็นนิสัย		 
ซึ่งจำาเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวน
ให้เกิดความสนใจเกิดความรู ้อันเป็น
รากฐานในการศึกษา	 เกิดการค้นคว้า
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
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โครงการสืบสานฮีตฮอยแม่อาย	เป็นโครงการที่
จัดทำาขึ้นเพื่อปลูกจิตสำานึกให้นักเรียนในโรงเรียนแม่อาย
เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟ ื ้นฟูและสืบสานฮีตฮอยภูมิป ัญญาและเห็นคุณค่า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอำาเภอแม่อาย	 และ 
เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูค้วามสำาคญัของฮตีฮอยวฒันธรรม

สืบสาน ฮีตฮอย

ประเพณีของท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจ	และจิตสำานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
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โรงเรียนบ้ำนศำลำ

โครงการพัฒนาผู้เรียน เพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู ้
เหมาะสม กับวยัและส่งเสริมให้มนิีสัยรักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มกีารบรูณาการ อตัลักษณ์เชงิพ้ืนท่ี ปรากฏการณ์ทางสงัคม  
มทีกัษะในการคดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห์ ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
ในการพฒันาผูเ้รยีนให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้3R7 และมทีกัษะชวีติ ครกูบัผูเ้รยีน 
ร่วมสร้างชมุชนแห่งการเรยีนรูใ้นห้องเรียนโดยการสร้างการมปีฏิสมัพนัธ์ร่วมกัน  
และผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อกันได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เชื่อมโยงความรู ้
ทีเ่รยีนในห้องเรียนกบัการสร้างสรรค์ชิน้งานผลงาน และการเรียนรู้จากการลงมือ  
ปฏิบัติจริง สามารถน�าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

พัฒนาผู้เรียน
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โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปี	2563	โรงเรียนบ้าน
ศาลา	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เทเบิล
เทนนิส	จำานวน	2	ราย	คือ	เด็กหญิงกัญญพัชร	ทนันชัย	และเด็กชายญาณเมธี	วีรสุวรรณ	ในวันท่ี	17	–	18	
กันยายน	2563	ณ	โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำารุง	จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส
ร่วมฝึกฝนทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน	ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านสุขภาพ	ตามความสนใจและตามความถนัด
ของแต่ละบุคคล	 ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีใจรักกีฬา	 อันจะทำาให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์	 รู้จักใช	้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 หลีกเล่ียงอบายมุข	 รู ้จักพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ	 เพ่ือจะได้มีโอกาส 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานในเขตพื้นที่	ผลการแข่งกีฬาเทเบิลเทนนิส	 
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปี	2563	คือ

-	 เด็กหญิงกัญญพัชร	 ทนันชัย	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 2	 รุ ่นการแข่งขันหญิงเด่ียว 
อายุไม่เกิน	10	ปี

-	 เด็กชายญาณเมธี	 วีรสุวรรณ	 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 	 1	 รุ ่นการแข่งขันชายเดี่ยว 
อายุไม่เกิน	14	ปีและรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำาการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปี 2563



Bureau Of Education Religious and Culture Chiangmai Provincial
Administrative Organization Annual Report 2020

57

โครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านศาลา	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้ส่งนักกีฬา
เปตอง	 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมฝึกฝนทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน 
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านสุขภาพ	ตามความสนใจและตามความถนัดของแต่ละบุคคล	ซ่ึงเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน
มีใจ	รักกีฬา	อันจะทำาให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์	รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	หลีกเลี่ยงอบายมุข	รู้จักพัฒนา
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนที่	โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง	จำานวน	2	รายการ	คือ

1.	จังหวัดเชียงใหม่	โดยสำานักงานท่องเที่ยวและกีฬา	จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง	กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ประจำาปี	2563	ณ	สนามกีฬาเปตอง	สนามกีฬาสมโภช	700	ปีจังหวัดเชียงใหม่	โรงเรียน
บ้านศาลาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง	ผลการแข่งขัน	คือ

				-	รางวัลที่ได้รับ	ชนะเลิศอันดับที่	1	รุ่นอายุ	18	ปีชาย	ประเภททีม	3	คน
				-	รางวัลที่ได้รับ	รองชนะเลิศอันดับที่	1	รุ่นอายุ	15	ปีหญิง	ประเภททีม	3	คน
	2.	วิทยาลัยพาณิชยการลานนา	จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ	L.C.C	Open	House	2020		ณ	วิทยาลัย

พาณิชยการลานนา	โรงเรียนบ้านศาลา	ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง	ผลการแข่งขัน	คือ
				-	รางวัลที่ได้รับ	ชนะเลิศอันดับที่	1	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี	ประเภททีมผสม
				-	รางวัลที่ได้รับ	รองชนะเลิศอันดับที่	2	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี	ประเภททีมผสม

กีฬาสู ่ความเป็นเลิศ
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โครงการเกษตรอินทรีย์สู ่อาหารนักเรียน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านศาลาโรงเรียนบ้านศาลา	 สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่	เป็นโรงเรียนพื้นที่นำาร่องในการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่	โดยสภาพปัญหา
ที่พบคือ	จากการตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมีในร่างกาย	ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านศาลา	 ระดับชั้น	 ป.4	 ,	 ป.5	 ,	 และ	 ม.1	 ผลการตรวจ
เลือดพบว่า	 ระดับปกติไม่มี	 ระดับปลอดภัย	จำานวน	4	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	3.25	ระดับมีความเสี่ยง	27	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.95	ระดับ
ไม่ปลอดภัย	92	คน	คิดเป็นร้อยละ	74.80	โรงเรียนบ้านศาลาได้เล็ง
เห็นถึงความสำาคัญของสุขภาพท่ีดีของผู้เรียน	โดยการบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ	 ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน	 
จึงได้จัดทำาโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน	โรงเรียนบ้านศาลาขึ้นโดยมีการดำาเนินกิจกรรมฐานการเรียน
รู้สวนเศรษฐกิจพอเพียงจำานวน	10	ฐานการเรียนรู้	 ได้แก่	 ฐานท่ี	1	 
การปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ	 ,	 ฐานที่	 2	 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน	 
ฐานที่	 3	 พืชผักสวนครัว	 ,	 ฐานที่	 4	 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต	์ 
ฐานที่	 5	 การเพาะเห็ด	 ,	 ฐานที่	 6	 ปุ๋ยหมักอัดแท่ง/นำ้าหมักชีวภาพ	 
ฐานท่ี	7	การเลีย้งปลาในบ่อ/กระชงั	,	ฐานท่ี	8	การเลีย้งกบ/ปลาในบ่อซเีมนต์	 
ฐานที่	9	การเล้ียงไส้เดือน	,	ฐานท่ี	10	การเลี้ยงเป็ดและไก	่		

เกษตรอินทรีย์สู ่อาหารนักเรียน
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โครงการโรงเรียนเหมือนบ้าน	(Pleasure	and	Knowledge	School)	โรงเรียนนำาร่องพื้นที่นวัตกรรม
ทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	โดยโรงเรียนบ้านศาลาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา		คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง		ชมรมศิษย์เก่า		สภานักเรียน	ร่วมกันกำาหนดนโยบายสร้างนวัตกรรมทำาโรงเรียนให้
เหมือนบ้าน	บ้านที่มีความสุขและมีความรู้ควบคู่กันไป	เน้นเป้าหมายที่เด็กเป็นสำาคัญ	โดยมีองค์ประกอบ	6	ด	ี 
คือ		ครูดี/ครูเก่ง	หลักสูตรดี	สภาพแวดล้อมดี		เทคโนโลยีดี	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี	ส่งผลต่อองค์
ประกอบที่	 6	คือ	 เด็กดี/เด็กเก่ง	“เด็กดีต้องมาก่อนเด็กเก่ง”	ดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า	“กิจกรรมด	ี	
มีความรู้	คู ่คุณธรรม	นำาสู่สังคม”	สู่อัตลักษณ์ของโรงเรียน	คือ	“โรงเรียนเหมือนบ้าน”

โครงการโรงเรียนเหมือนบ้าน 
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โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มุ่งสู่สัมมาชีพ	
โรงเรียนบ้านศาลาได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ทุกระดับชั้น	 โดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ทันสมัย	 และ
ลงมือปฏิบัติจริงตามความถนัดของนักเรียน	และครูปรับ
การเรียนเปลี่ยนการสอน	ดำาเนินการจัดกิจกรรมโดยใช ้
กิจกรรมพัฒนาสมอง	 (Head)	 พัฒนาจิตใจ	 (Heart)	 
การลงมือปฏิบัติ	 (Hand)	 และสุขภาพ	 (Health)	 
ให้ผู้เรียนทำากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง	 ๆ	 นอกห้องเรียน
อย่างหลากหลาย	เสรมิสร้างทกัษะการเรยีนรูท้กุด้านเป็น
กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	
ได้แก่	กิจกรรมนวดแผนไทย,กิจกรรมเบเกอร่ี	,กิจกรรม
หนนู้อยเบเกอร่ี	,กิจกรรมตัดตุงต้องลาย,	กจิกรรมอาหาร
ไทยและกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์	 นักเรียนได้มีโอกาส
เรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง	นักเรียน
ได้เรียนรู้ในด้านการคิด	วิเคราะห์	สังเคราะห์	สร้างสรรค์
จิตนาการด้วยตนเอง	 พัฒนาคุณภาพของตนเองครบ	 
๔	หมวดเพื่อพัฒนา	๔	H	อย่างมีความสุข	สร้างโรงเรียนด	ี
มคีณุภาพ	อยูใ่กล้บ้าน		ลดรายจ่ายผูป้กครอง	นกัเรยีนจะ 
เกิดการคิดเป็น	แก้ปัญหาได้	และสามารถนำาความรู้ท่ีได้
ไปประกอบอาชีพเสริมระหว่างเรียนและตามความสนใจ

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ้มุ ่งสู ่สัมมาชีพ 
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โครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา (สถานศกึษาสขีาว) โดยมเีป้าหมาย 
เพือ่ให้คณะคร ูอาจารย์ทีป่รกึษา และเพือ่น 
นักเรียนได้ทราบถึงปัญหาในกลุ่มเยาวชน 
ที่เกิดข้ึนและร่วมมือกัน คอยให้ค�าปรึกษา  
ตักเตือน กระตุ้นเพือ่น ปลกูฝังค่านยิมทีถ่กูต้อง  
ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยการให้
ความรู้ ความบนัเทงิ เกมส์ และแบบทดสอบ 
เพราะในการให้ความรู ้นี้ เข ้าใจได้ง ่าย  
มคีวามบนัเทงิ เกมส์ และแบบทดสอบ ซึง่สอด 
แทรกความรู้ในเรื่อง ยาเสพติด โรคเอดส์ 
การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และ
อุบัติภัยท�าให้ผู้เข้ามาใช้งานมีความสนใจ 
ความเข้าใจในเรื่องโรงเรียนสีขาวมากขึ้น
สามารถน�าไปบอกกล่าวแก่คนอื่นได้อย่าง
ถกูต้อง อกีทัง้ยงัสามารถเป็นสือ่ทีช่่วยเหลอื
และลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
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ความเป็นมาและเส้นทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	วันที่	24	มีนาคม	2557	องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	วิเคราะห์ปัญหาการศึกษาของชาติและในพื้นที่จังหวัด
เชยีงใหม่โดยเชญิหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในพืน้ทีจ่งัหวดัเชียงใหม่	รวม	99	องค์กร	26	ผูท้รงคณุวฒุเิข้าร่วมประชมุ	 
ณ	ห้องประชมุโรงแรมเชยีงใหม่ออคดิ	อำาเภอเมอืงเชียงใหม่	ได้เสนอข้อมลู	ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาในพืน้ทีจ่งัหวดั
เชียงใหม่	ที่กระทบถึงคุณภาพการศึกษาของเด็ก	เยาวชน	ตลอดถึงพลเมืองเชียงใหม่	ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
และแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกนัทีป่ระชมุมมีติเหน็ชอบร่วมมอืกนัภายใต้ชือ่	ภาคเีชยีงใหม่เพ่ือการปฏริปู
การศึกษา	โดยมอบหมายให้	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานเลขานุการภาคีเชียงใหม	่ 
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ภาคีเชียงใหม่ได้ตั้งคณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	 ระยะ	 4	 ปี	 
(พ.ศ.	2559-2562)	ภายใต้การตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาของเชียงใหม่	โดยคนเชียงใหม่มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบและประกาศใช้แผน	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2559	โดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่	ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	เป็นผู้ลงนามประกาศใช้แผนฯ	ดังกล่าว

28	 พฤษภาคม	 2558	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 ได้ลงนามประกาศจังหวัดเชียงใหม่	 
เรื่อง	แต่งต้ังคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	(ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา)	อย่างเป็นทางการ
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	ระยะ	4	ปี	 
ได้จัดประเมินผลเป็นระยะและเผยแพร่	 ผลการดำาเนินงาน	 พร้อมการสัมมนาทางวิชาการต่อการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	 โดยการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ประจำาทุกปีตลอด 
การใช้แผนยุทธศาสตร์

ครั้งท่ี	1	วันท่ี	7	-	8	มกราคม	2559	:	เปิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	ระยะ	4	ปี	 
(พ.ศ.	2559-2562)	ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	
จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งท่ี	 2	วันท่ี	 30	–	31	มกราคม	2560	 :	การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีสู ่คุณภาพท่ีหลากหลาย	 
ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งท่ี	3	วันท่ี	30	–	31	มกราคม	2561	:	โอกาสเชียงใหม่	4.0	ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งท่ี	4	วันท่ี	30	–	31	มกราคม	2562	:	พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่	ณ	ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่

ครัง้ที	่5	วนัที	่17-18	มกราคม	2563	:	“พลเมอืงเชยีงใหม่พร้อมไปต่อ	(Chiangmai		Next)”	ณ	ศนูย์ประชมุ 
และแสดงสินค้านานาชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	 ครั้งที่	 5	 ภายใต้ชื่องาน“พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ	
(Chiangmai		Next)”	มุ่งสู่จุดหมายตามปณิธาน	พลเมืองเชียงใหม่รักษ์วัฒนธรรม	ทันการเปลี่ยนแปลง	
แสวงสัมมาชีพ	 ตามแนวทางภาคีเชียงใหม่ร่วมใจพัฒนา	 ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	 สู ่เป้าหมายและ
พัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ท่ียั่งยืน

โครงกำรโดดเด่น
โครงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่ คร้ังท่ี 5 

“พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)”
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โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
เชิงพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่	(กองทุนปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมลำ้า	กองทุน	10	บาท)	 
ครั้งที่	 3ประจำาปี	 2563	 โดยขอรับบริจาคจากชาว
เชยีงใหม่			คนละ	10	บาท	หรอืบุคคลทัว่ไป	ตามจติศรทัธา	 
เพื่อนำาเงินมาใช ้ในการช ่วยเหลือทุนการศึกษา	 
และการประกอบอาชีพ	 แก่ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย	์ 
ส่งเสริมสนบัสนนุบุคคล	คร	ูผูบ้รหิาร	สถานประกอบการ	 
หมู ่บ ้าน	 ชุมชนที่ทำาดีดูแลเด็กเยาวชนในพ้ืนท่ี	 
การวิจัยและพัฒนา	 ตลอดถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	โดยขอรับ
บริจาค	ระหว่างวันท่ี	1	-	31	มกราคม	2563	และ
พิจารณาผู้ขอรับทุน	 ดูสภาพจริง	 สัมภาษณ์	 และ 
จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์	ช่วงเดือน	มิถุนายน	2563	
เงินที่ได้รับบริจาคจำานวน	3,000,479	บาท	ผู้บริจาค	
จำานวน	170,188	ราย	จ่ายเงินให้ผู ้รับทุน	จำานวน	
749	ราย	ระหว่างวันท่ี	10	 -	26	มิถุนายน	2563	 
ณ	ที่ว่าการอำาเภอทั้ง	25	อำาเภอ	ในจังหวัดเชียงใหม่

กองทุน 10 บำท คร้ังท่ี 3
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การจัดทำาแผน	 4	 ปี	 ของ	 โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม
และศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก	(Creative	City	of	Crafts	&	Folk	Art)	พ.ศ.	2562	–	2565	 
เป้าหมายระยะยาว	(Stretch	Goal)	เพื่อให้แผนการดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ	โดยมีการต้ังเป้าหมาย
ในเรื่อง	“งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่า	เป็นอัตลักษณ์ของ	จังหวัดเชียงใหม่”	
ที่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	(Sustainable	Development	Goals)	เป็นเป้าหมายหลักของ
การดำาเนินงาน	จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้จัดทำาแผนการดำาเนินงานระยะยาว	4	ปี	โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

ปีที่ 1 (2562)
	 1.	ฝึกอบรมการฟื้นฟูคุณค่าและ	 สร้างสรรค์งานหัตถกรรมพ้ืนบ้านท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ	 

	 	 จังหวัดเชียงใหม่
	 2.	การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนางานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน	สร้างสรรค ์

	 	 ร่วมกบัเครอืข่ายครภูมูปัิญญา	และ	เครือข่ายสมาชกิเมอืงสร้างสรรค์ขององค์การ	UNESCO	 
	 3.	การส่งเสริมครูช่างภูมิปัญญางานหัตถกรรม	ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 
	 	 ของการเป็นพื้นท่ีสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม	่

	 4.	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ	UNESCO
ปีที่ 2 (2563)
	 1.	การแสดงผลิตภัณฑ์ของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน	อันทรงคุณค่า	โดดเด่น	และ 

	 	 เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
	 2.	การนำาร่องส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพในด้านการส่งเสริม	ทักษะในการผลิตงาน 

	 	 หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์	สร้างอาชีพ	
	 3.	พัฒนาแหล่งเรียนรู้	และ	การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	
	 4.	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ร่วมกับสมาชิกเมือง 

	 	 สร้างสรรค์ขององค์การ	UNESCO		(Cross	Network)
ปีที่ 3 (2564)
	 1.	เกิดแหล่งการเรียนรู้	ภายใต้แนวความคิด	“งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค ์

	 	 ท่ีทรงคุณค่า	เป็นอัตลักษณ์ของ	จังหวัดเชียงใหม่”
	 2.	การสร้างหลักสูตรนำาร่อง	 งานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่า	 

	 	 เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่	ที่สามารถสืบทอดภูมิปัญญา	ผ่านการศึกษาทั้งใน 
	 	 และนอกระบบ

	 3.	แหล่งเรยีนรูใ้นพืน้ทีน่ำาร่องของโครงการ	จะส่งเสรมิการสบืทอด	แลกเปลีย่นเรยีนรู	้สร้างอาชพี 
	 	 และตลาดให้แก่ท้องถ่ิน	และ	สถาบันหน่วยงานอื่นๆ

โครงกำรนครเชียงใหมเ่ครือขำ่ยเมืองสร ำ้งสรรค ์
ดำ้นหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ ำ้นขององคก์ำรยูเนสโก 

(Creative City of Crafts & Folk Art) พ.ศ. 2562 – 2565



Bureau Of Education Religious and Culture Chiangmai Provincial
Administrative Organization Annual Report 2020

67

	 4.	สร้างความร่วมมือ	 ทางด้านการสืบทอดระหว่างครูภูมิปัญญา	 กับ	 คนรุ ่นใหม่	 หลากหลาย	 
	 	 อาชีพและการท่องเท่ียว

	 5.	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค ์
	 	 ขององค์การ	UNESCO		(Cross	Network)

ปีที่ 4 (2565) 
	 1.	เกิดหลักสูตรนำาร่อง	 งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ท่ีทรงคุณค่า	 เป็นอัตลักษณ์ 

	 	 ของจังหวัดเชียงใหม่	ท่ีสามารถสืบทอดภูมิปัญญา	ผ่านการศึกษาท้ังในและนอกระบบ
	 2.	ขยายพื้นท่ีของแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่นำาร่องของโครงการ	จะส่งเสริมการสืบทอด	แลกเปลี่ยนเรียนรู	้ 

	 	 สร้างอาชีพ	และ	ตลาด	ให้แก่ท้องถิ่น	และ	สถาบันหน่วยงานอื่นๆ	
	 3.	แหล่งเรียนรู้จะเป็นพื้นท่ีให้เกิดการแลกเปลี่ยนให้กับความหลากหลายวัย
	 4.	แหล่งเรียนรู ้ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นพื้นที่ของอาชีพ	 และตลาด	 รวมถึงการท่องเที่ยว 

	 	 ชุมชนอย่างยั่งยืน	
	 5.ยกระดับความร่วมมือ	ของงานช่างและหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่	สู่สมาชิกเมืองสร้างสรรค ์

	 	 ขององค์การ	UNESCO		

การส่งเสริมงานกิจกรรมครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม สร้างความรับรู้ของการเป็นสมาชิกเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO

	 1.	กิจกรรมส่งเสริมครูภูมิปัญญาเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ	UNESCO	เป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่า
ของครูภูมิปัญญาของเมืองเชียงใหม่	 ท่ีมีงานหัตถกรรมอันหลากหลายโดยการส่งเสริมกิจกรรมครูภูมิปัญญา
ด้านงานหัตถกรรมเชียงใหม่	 ได้เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำางานของงานหัตถกรรมในแต่ละ
พื้นที่	ให้กับหน่วยงานภาครัฐ		ภาคเอกชน	และภาคประชาชนของเมืองเชียงใหม่

	 2.	กรอบแนวคิดการจัดงาน	Chiang	Mai	Crafts	Fair	2019	เพื่อเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงกับการเรียนรู้	 
สืบสาน	 และพัฒนางานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านมุ่งเน้นงานท่ีทำาทางธรรมชาติ	 หลีกเล่ียงการเกิดผลกระ
ทบต่อส่ิงแวดล้อม	 มีวัสดุและวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้	 และเกิดขึ้นจากการทำางานด้วยตนเอง	 ตลอด
จนสามารถนำาไปจัดแสดงนิทรรศการและต่อยอดทางเศรษฐกิจได้	ตลอดจน	เพื่อสร้างเครือข่าย	และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ	UNESCO	

กิจกรรมส่งเสริมครูภูมิปัญญาเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO 
	 เป็นกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าของครูภูมิปัญญาของเมืองเชียงใหม่	 ที่มีงานหัตถกรรมอันหลากหลาย

โดยการส่งเสริมกิจกรรมครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมเชียงใหม่	 ได้เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การทำางานของงานหัตถกรรมในแต่ละพื้นที่	ให้กับหน่วยงานภาครัฐ		ภาคเอกชน	และภาคประชาชนของเมือง
เชียงใหม่การจัดกิจกรรมได้มีแนวคิดการส่งเสริมครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม	ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	บนพ้ืนที่สร้างสรรค์ของชุมชนหัตถกรรมจึงเกิดโครงการ	

“โครงการส่งเสริมกิจกรรมครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม”	 ร่วมมือระหว่าง	 สถาบันวิจัยสังคม	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และมูลนิธิสืบสานล้านนา	โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่68

เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองเอกทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาของประเทศ	และมีต้นทุนที่สำาคัญ	 
มีผู ้รู ้	 มีครูภูมิปัญญาในด้านต่าง	 ๆ	 ที่สืบทอดเรื่องของภูมิปัญญากันมายาวนาน	 ที่เราเรียกกันว่า	 
“ครูภูมิปัญญา”	ต่อมาได้พัฒนาในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้	เชียงใหม่ได้รับการประกาศจากองค์การ	
UNESCO	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2561	 ให้เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์	 สาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน	 
และขณะนี้ได้มีกระบวนการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู ่มรดกโลก	 ซ่ึงเป็นการสะท้อนศักยภาพและ
คุณค่าของงานหัตถกรรมต่าง	ๆ	ท่ีได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา	 ทำางานมากว่า	 20	 ปี	 	 มีพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาจำานวน
มากกว่าหนึ่งร้อยท่าน	มีศูนย์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นราวสามสิบกว่าแห่ง	 	และมีเครือข่ายในแขนงต่างๆ	
เช่น	 เครือข่ายด้านภาษาและวรรณกรรม	 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	 เครือข่ายสมาคมตำานานปี ่ซอ	 
ชมรมสล่าล้านนา	เครือข่าย	ยุทธศิลป์ล้านนา	เครือข่ายเยาวชนสืบสาน	เครือข่ายกาดหม้ัวครัวเมือง	
และเครือข่ายคีตนาฏการล้านนา	โครงการส่งเสริมกิจกรรมครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม	โดยความ
ร่วมมือจาก	มูลนิธิสืบสานล้านนา	จึงเป็นกิจกรรมเพื่อทำาให้เกิดความเข้มแข็งในการสืบสานงานด้าน
หัตถกรรมล้านนาสืบ	ต่อไป

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่	(Chiang	Mai	Design	Week)	2019	มีกำาหนดจัดระหว่าง
วันที่	 7-15	 ธันวาคม	 2562	 ภายใต้หัวข้อ	 “Lived	 Well”	 อยู่อย่างสมดุล	 โดยสำานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 (องค์การมหาชน)	 ภายใต้สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 ร่วมกับองค์กรต่างๆ	 
เป็นช่วงเวลาท่ีทาง	 Crafts	 Fair	 จะจัดงานร่วมกันกับพันธมิตร	 มีกิจกรรมท่ีจะเสริมสร้างความรู	้ 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์	 โดยจัดให้มีการบรรยาย	 การพูดคุย	 พบปะ	 
ร ่วมถึงการสร ้างสรรค์เครือข ่ายทางงานหัตถกรรม	 ซึ่งจะนำาพาไปสู ่การต ่อยอดแนวความคิด 
ในการผลิตงาน	เกิดความเข้าใจ	และเล็งเห็นความสำาคัญของการที่เมืองเชียงใหม่ได้พยายามขับเคลื่อน
ตนเอง	 สู ่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ	 UNESCO	 สาขาหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน	 เป็นการสร้าง
คุณค่าและก่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม	และผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้
หันมารักษา	อนุรักษ์	เรียนรู้ภูมิปัญญา	สืบสานลมหายใจของบรรพชน	ซึ่งในปีนี้ได้มี	กิจกรรมส่งเสริม 
และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้าน	เมืองเชียงใหม่	ประจำาปี	พ.ศ.	2562	Chiang	Mai	
Crafts	Fair	2019
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ภายใต้แนวคิด Preserve… For The Future	 เล่น	แป๋ง	แต่ง	ฮ้อง	ไปให้ถึงอนาคต	ผ่านการนำา
เสนอศิลปะ	วัฒนธรรม	หัตถกรรม	และวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่	ในรูปแบบกิจกรรมนิทรรศการ	และปฏิสัมพันธ์
ที่ผู ้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมกับงาน	สร้างประสบการณ์	และการเรียนรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรม	ศิลปะพื้นบ้าน	
และวัฒนธรรมของคนล้านนา	เพ่ือให้เกิดการับรู้ถึงคุณค่า	สืบทอด	รักษา	และต่อยอดอย่างสร้างสรรค	์

ลักษณะกิจกรรม
 เล่น			 เพื่อความสนุกสนาน	อย่างสร้างสรรค์กับงานพื้นบ้านที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย	 

	 	 	 	 โดยเน้นกลุ่มเด็ก	ให้เกิดการเรีย	นรู้ผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน	ซึมซับมรดกวัฒนธรรม 
	 	 	 	 อย่างเป็นธรรมชาติ

 แป๋ง		 ทดลอง	ลงมือทำา	การเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงด้านการสร้างงานหัตถกรรม	และคุณค่าแห่งศิลปะ	 
	 	 	 	 พื้นบ้าน	ท่ีถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญา	สล่าเชียงใหม่	สู ่คนรุ่นลูกรุ่นหลาน

 แต่ง		 เพิ่ม	 เสริม	 เติม	 แต่ง	 และต่อยอด	 จากงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านดั้งเดิม	 
	 	 	 	 สู่แรงบันดาลใจในการออกแบบสมัยใหม่	 ที่ยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะพื้นบ้านพื้นเมือง 
	 	 	 	 เชียงใหม่

 ฮ้อง			 สร้างฝัน	 บันดาลใจ	 สู่สาธารณะ	 การ	 “บอกเอิ้นเจินจวน”	 มาร่วมสร้างประสบการณ ์
	 	 	 	 ที่น่าจดจำาอันจริงแท้	เข้าถึงแก่นของความเป็นเมืองเชียงใหม่	ณ	ใจกลางเวียง	ประวัติศาสตร์ 
	 	 	 	 ของพืน้ที	่จะถกูถ่ายทอดออกมาในรปูแบบของกจิกรรมส่งเสรมิวฒันธรรมและศลิปะพืน้บ้าน	 
	 	 	 	 ท่ีสามารถจับต้องได้

“ไปให้ถึงอนาคต การส่งมอบคุณค่าเป็นมรดกจากอดีต การรักษาให้เป็นมรดกของอนาคต  
ที่จะยังไม่ลืมความรากเหง้า และแสดงออกความเป็นเชียงใหม่ได้อย่างภาคภูมิ”

สถานที่จัดงาน
	 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา	คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(เจ้าน้อยมหาอินทร์	ณ	เชียงใหม่)
วันที่จัดงาน
	 7	 –	 15	 ธันวาคม	 พ.ศ.2562	 (ร่วมกับงาน	 เทศกาลงานออกแบบเมืองเชียงใหม่	 Chiang	 Mai	

Design	Week	2019)
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กิจกรรมภายในงานเทศกาล Chiang Mai Crafts Fair 2019 
การจัดกิจกรรรมเผยแพร่การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน	และการต่อยอดสร้างสรรค์รูป

แบบงานหัตถกรรมร่วมสมัย	มีผู ้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำานวน	130	คน	ตลอดระยะ
เวลาการจัดกิจกรรม	โดยมีการจัดกิจกรรมทั้ง	หมด	8	กิจกรรรม	ดังนี้
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Workshop “เย็บหมอน นอนหนุน”
ชุมชนแม่แจ่มเป็นชุมชนท่ีมีงานหัตถกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นเมืองเชียงใหม่	 ในการจัดกิจกรรม

ครั้งนี้ ได ้นำางานหัตถกรรม	 “หมอนแม่แจ ่ม”	 ส ่งเสริมการเรียนรู ้	 สืบสาน	 ส่งต ่อเทคนิคในการตัดเย็บ	
และสร้างสรรค์	 หมอนหนุนด้วยเอกลักษณ์จากลวดลายประดับ	 ตกแต่งหน้าหมอนด้วยเทคนิคการจก 
อันเป็นเอกลัษณ์ของแม่แจ่ม	โดยครูภูมิปัญญาของอำาเภอแม่แจ่ม	ที่มาร่วมแบ่งปันหัตถกรรมชุมชนแม่แจ่ม	ได้
เผยแพร่องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ ่นให้กับผู้ท่ีสนใจได้ตระหนักถึงความสำาคัญของงานหัตถกรรมเพิ่มมากขึ้น		

Workshop “ถุงย่ามน้อย”
กจิกรรม	Workshop	“ถุงย่ามน้อย”	เวลา	13.00	น.	–	16.00	น.	แม่แจ่มเป็นเมอืงทีม่งีานหตัถกรรมทีส่ะท้อนถงึ

ความเป็นเชียงใหม่โดยเฉพาะผ้าทอ	ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนแม่แจ่มทีเ่รยีกว่า	“ผ้าหอมอ้วน”	ทีม่ลีกัษณะเป็นลายตา
ราง	กิจกรรมนีจ้งึได้นำาผ้าทอมาทำาตดัเยบ็เป็นถงุย่าม	สร้างความรบัรูเ้อกลกัณ์งานหตัถกรรมของชมุชนให้แก่ผูเ้ข้าอบรม	 
และถ่ายทอดเทคนิคของการเย็บถุงย่ามให้กับผู้ที่เข้าอบรมสามารถต่อยอดชิ้นงานต่อไปได	้

วันที่ 7 ธันวาคม 2562
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Workshop “แก้วจืน”
กิจกรรม	Workshop	“แก้วจืน”	 เมื่อวันที่	10	ธันวาคม	2562	ณ	ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา	

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์	(มหาอินทร์)	ใน	Chiang	Mai	Crafts	Fair	2019	.	ร่วมทดลองสัมผัสแก้วจืน	หัตถกรรม
โบราณ	ที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านกรรมวิธีร่วมสมัย	จากเทคนิคเชิงช่างของภูมิปัญญาพื้นบ้าน	และวิวัฒนาการ
ทางวิทยาศาสตร์	.	โดยคุณรชต	ชาญเชี่ยว	ผู้ฟื ้นคืนชีวิตหัตถศิลป์แห่งล้านนา

Workshop : ผ้าห่อคัมภีร์
ผ้าห่อคัมภีร์	 เป็นงานหัตถกรรมเพื่อพุทธบูชา	 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู	้

และร่วมสืบสานด้วยรูปแบบเทคนิคการสร้างสรรค์งาน	หัตถกรรมแบบโบราณ	ผ่านการถักทอจากเส้นใย	
เพื่อรักษาคัมภีร์ใบลาน	ถวายเป็นพุทธบูชาสู่การธำารงศาสนาให้อยู่สืบไป

วันที่ 10 ธันวาคม 2562
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Workshop “สายคล้อง เชือกถักลีซู”
กิจกรรม	Workshop	“สายคล้อง	เชือกถักลีซู”	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2562	ณ	ศูนย์สถาปัตยกรรม

ล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์	 (มหาอินทร์)	 ใน	 Chiang	 Mai	 Crafts	 Fair	 2019	 ร่วมสร้างสรรค์ต่อยอดชิ้นงาน
สุดครีเอท	 จากหัตถกรรมเชือกพู ่หางเครื่องประดับของกลุ ่มชาติพันธุ ์ลีซู	 จากการเย็บสอยด้วยผีเข็มและ
ฝีมืออันสุดประณีตสู ่การต่อยอดเป็นพวกกุญแจสุดครีเอท	 โดย	 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 
พระบรมราชินีนาถ

Workshop “ขูดลาย ฮายดอก”
กิจกรรม	Workshop	“ขูดลาย	ฮายดอก”	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2562	ณ	ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา	 

คุ้มเจ้า	 บุรีรัตน์	 (มหาอินทร์)	 ใน	 Chiang	Mai	 Crafts	 Fair	 2019	 ร่วมทดลองสัมผัสการสร้างลวดลายจาก
เทคนิคการฮายลาย	หน่ึงในเทคนิคโบราณ	ของการสร้างลวดลายให้กับเคร่ืองเขิน	โดย	ชุมชนนันทาราม	แหล่ง
งานหัตถกรรมเครื่องเขินของเมืองเชียงใหม่
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กิจกรรม Workshop “กระเป๋า กระติก กะเหร่ียง”
กิจกรรม	 Workshop	 “กระเป ๋า	 กระติก	 กะเหรี่ยง”	 เมื่อวันที่ 	 15	 ธันวาคม	 2562	 

ณ	 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา	 คุ ้มเจ้าบุรีรัตน์	 (มหาอินทร์)	 ใน	 Chiang	 Mai	 Crafts	 Fair	 2019	 
ร่วมสร้างสรรค์ต่อยอดชิ้นงานสุดครีเอท	 จากหัตถกรรมผ้าทออันมีเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขา	
สู่การต่อยอดเป็นกระเป๋าใส่กระติกนำ้าร่วมสมัย

Workshop “ว่อม”
กิจกรรม	 Workshop	 “ว่อม”	 เมื่อวันที่	 15	 ธันวาคม	 2562	 ณ	 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา	 

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์	 (มหาอินทร์)	ใน	Chiang	Mai	Crafts	Fair	2019	ร่วมเรียนรู้	สืบทอดงานหัตถกรรมรูป
แบบหน่ึงที่สร้างสรรค์ต่อยอดจากงานสิ่งทอเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองประดับตกแต่งและสร้างความอบอุ ่นแก่
ร่างกายในช่วงฤดูหนาวกับ	“ว่อม”	หมวกใบน้อยของชาวล้านนา	โดย	บ้านไร่ใจสุข
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เชียงใหม่ในฐานะเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคม	การเมืองการปกครองของอาณาจักรล้านนา	นับ
ตั้งแต่การสถาปนาเมืองของพญามังรายใน	พ.ศ.	1839	ณ	บริเวณที่ราบลุ่มแม่นำ้าปิงตอนบนแอ่งเชียงใหม่	-	ลำาพูน	 
ถือเป็นประจักษ์หลักฐานของการก่อตั้งเมืองภายใต้แนวคิดการสร้างพันธมิตรระหว่างกษัตริย์	 3	 พระองค์	 
มาอย่างยาวนานกว่า	724	ปี	ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและชัยภูมิแวดล้อมท่ีเหมาะ
สมต่อการตั้งเมืองเชียงใหม่	อาทิ	ดอยสุเทพ	แม่นำ้าปิง	หนองบัว	และลำานำ้าแม่ข่า	 ได้แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะ
ภาพในการออกแบบและการวางผังเมืองท่ีอาศัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในการตั้งถ่ินฐาน		สะท้อนความ
โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์และพัฒนาการสูงสุดของแนวคิดการสร้างเมืองโดยกลุ ่ม	 ชาติพันธุ ์ไตในพื้นที่ทาง
ตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ทั้งในเชิง
รูปธรรมและนามธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่	โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
ศาสนาที่มีพัฒนาการในช่วงพุทธศตวรรษท่ี	18	–	20	หรือ	“ยุคทอง”	ของล้านนาเมืองเชียงใหม่ถือเป็นหนึ่ง
ในเมืองศูนย์กลางสำาคัญทางการแลกเปลี่ยนและผสมผสานทางวัฒนธรรม	 ซึ่งตกทอดหลงเหลือ	 และยังคงได้
รับการสืบทอดรักษามาจนถึงปัจจุบัน	

ด้วยความสำาคัญดังกล่าว	จึงเกิดการขับเคลื่อนและความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ	อาทิ	องค์การบริหาร
ส่วนเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ภาคีเครือข่ายความร่วมมือการรักษาแหล่งมรดกเชียงใหม่	กรมศิลปากร		 
คณะสงฆ์	และประชาชนจงัหวดัเชยีงใหม่	เป็นต้น	ได้ผลกัดันเมอืงเชยีงใหม่เข้าสูบ่ญัชีรายชือ่เบือ้งต้น	(Tentative	List) 
ในการพจิารณาขอเสนอชือ่เป็นเมอืงมรดกโลกขององค์การยเูนสโกในการประชมุครัง้ที	่39	เมือ่วนัที	่28	มถินุายน	2558	 
ณ	กรุงบอนน์	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในปีงบประมาณ	2563	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้ดำาเนินการขับเคล่ือนกระบวนการจัด
ทำาแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่มรดกโลกทั้ง	4	ระยะ	 
เป ็นที่ เรียบร ้อยแล ้ว	 ในขณะนี้ เมืองเชียงใหม ่มีข ้อมูล	 แนวทางการดำาเนินงานกรอบแผนการจัดการ	 
การประชาสัมพันธ์	 และเอกสารข้อเสนอฯ	 ครบถ้วนในกระบวนการผลักดันในขั้นต้น	 ซึ่งเป็นรากฐานและ 
เป้าหมายสำาคัญอันจะนำาไปสู่กระบวนการจัดทำาให้เกิดขึ้นจริง	ดังนั้น	กระบวนการดำาเนินข้ันต่อไปจึงจะเป็นการ
มุ่งเน้นสู่การปฏิบัติเพื่อเกิดผลจริง	โดยมีรายละเอียดทั้ง	4	ด้านดังนี้

 1. การจัดทำาร่างเอกสารข้อเสนอขั้นสมบูรณ์ (Draft Nomination Dossier) เพ่ือยื่นเสนอต่อ 
คณะกรรมการมรดกโลกตามแผนการยื่นเอกสารในปี	 2563	 –	 2565	 โดยการปรับปรุงเอกสารข้อเสนอ	 
(Nomination	 Dossier)	 ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน	 ทั้งฉบับภาษาไทย	 และฉบับภาษาอังกฤษ	พร้อมแผนการจัดการ	
(Management	 plan)	 บทสรุปผู้บริหาร	 (Executive	 summary)	 แผนท่ี	 (Maps)	 และเอกสารภาคผนวก	
(Annex)	โดยการเขียนเอกสารนั้นจำาเป็นต้องมีการระบุการรับรองขอบเขตพื้นที่	การระบุความเป็นเจ้าของและ
ผู้ดูแลรับผิดชอบในแหล่งมรดกท่ียื่นเสนอทุกแหล่ง	การศึกษาความเสี่ยงของแหล่งมรดก	การระบุถึงข้อมูลที่มา
จากการสร้างฐานความร่วมมือกับชุมชน	รวมถึงการสร้างฐานการทำางานร่วมกัน	ก่อนที่จะมีการสรุปเอกสารและ
ยื่นเสนอต่อกรรมการมรดกโลก	ถือเป็นส่วนสำาคัญที่สุด	ที่มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการประสานความร่วมมือ	 
เนื่องจากเมืองเชียงใหม่มีขอบเขตพื้นท่ีมรดก	2	พื้นที่ที่ทับซ้อนกันและครอบคลุมแหล่งมรดกที่ยื่นเสนอถึง	58	แหล่ง	 
ทั้งยังเป็นเมืองพลวัตท่ียังคงมีความเปลี่ยนแปลงและดำาเนินไปในปัจจุบันสู่อนาคต	

เมืองเชียงใหมสู่ เ่มืองมรดกโลก 
(Chiang Mai towards to World Heritage)
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 2. การดำาเนินงานตามแผนการจัดการแหล่งมรดกเชียงใหม่ (Action plan) จากการ
จัดทำาแผนการจัดการ	 (Management	 Plan)	 แหล่งมรดกเชียงใหม่	 ตามข้อเสนอขอขึ้นทะเบียนเมือง
เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก	นั้นมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องริเร่ิมดำาเนินการตามแผนนำาร่อง	 โดยมี
การดำาเนินการตามแผนงานใน	4	กลุ่มเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู ่การเป็นเมืองมรดกโลกดังนี้

	 	 กลุ ่มที่	 1	 การพัฒนากลไก	 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา	 และขับเคลื่อนการรักษาแหล่ง 
		 	 	 	 				มรดกเชียงใหม่

	 	 	 1.1	การจัดตั้งองค์กรเชียงใหม่เมืองมรดกโลก
	 	 	 1.2	การจัดตั้งกองทุนเมืองเชียงใหม่เมืองมรดกโลก
	 กลุ่มท่ี	2	คุณค่าด้านการวางผังเมือง
	 	 	 2.1	การฟื้นฟูระบบนิเวศและองค์ประกอบทางผังเมือง
	 	 	 2.2	การฟื้นฟูองค์ความรู้	คติความเชื่อ	และภูมิปัญญาการรักษาดอยสุเทพ
	 	 	 2.3	 การอนุรักษ์แหล่งมรดกเชียงใหม่ตามรายชื่อข้อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	 

		 	 	 	 (กลุ่มแหล่งมรดกคุณค่าด้านผังเมือง)
	 กลุ่มท่ี	3	คุณค่าด้านวัฒนธรรมประเพณีล้านนา
	 	 	 3.1	การฟื้นฟูและยกระดับประเพณีสำาคัญของเมืองเชียงใหม่
	 กลุ่มท่ี	4	คุณค่าด้านงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
	 	 	 4.1	การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม		
	 	 	 4.2	การสื่อความหมายคุณค่าและความทรงจำา
	 	 	 4.3	 การพัฒนาศักยภาพการรับมือความเสี่ยงที่มีต่อแหล่งมรดกสถาปัตยกรรมและ 

	 	 	 	 ศลิปกรรม	ตามรายช่ือเอกสารข้อเสนอฯ	ทีเ่ป็นแหล่งสำาคัญ	และมคีวามจำาเป็นเร่งด่วน 
	 	 	 4.4	การฟื้นฟูองค์ความรู้ช่าง	(สล่า)	ล้านนา		

 3. การเข้าร่วมประชมุประจำาปีของคณะกรรมการมรดกโลก (World heritage committee) 
เพื่อนำาเสนอความก้าวหน้าของการดำาเนินงานและการพัฒนาการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมือง
มรดกโลก	โดยแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพร้อมของเมืองต่อเวทีโลก	และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย	 
การทราบถึงแนวทางและข้อมูลตามหลักสากลท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินการ 
	และการประชมุร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์แหล่งมรดกทางวฒันธรรมภายในประเทศเป็นการ
นำาเสนอความก้าวหน้าของการดำาเนินงานการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่อภาคส่วนต่าง	ๆ 	 
ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพร้อมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	ความเข้าใจ	และ
ความพร้อมของเมืองเชียงใหม่ท่ีจะพัฒนาความพร้อมสู่การเป็นเมืองมรดกโลก

 4. การรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจในระดับเมือง	
ภูมิภาค	และประเทศ	ซึ่งเป็นการยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขึ้น	เพื่อให้เกิดผลตระหนักทางสังคม	 
และเกิดกระแสแห่งการอนุรักษ์เมืองเชียงใหม่สู ่การพัฒนาเมืองตามแนวทางกรอบการพัฒนาเมือง
เชิงอนุรักษ์โดยใช้การเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกให้เกิดความร่วมมือท้ังองค์รวมของชาวเชียงใหม่	 
โดยการจัดงานรณรงค์การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกเพื่อเปิดพ้ืนที่สร้างการรับรู้
ต่อสาธารณชน	ร่วมไปถึงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการพัฒนาระบบและรูปแบบเว็บไซต์	
เพื่อการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่าย	 และสร้างการจดจำา	 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการดำาเนินงาน
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ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกเชียงใหม่	 และการสร้างเครือข่ายการทำางาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมถึงการพลักดันด้านการศึกษา	และการรณรงค์สร้างความร่วมมือทั้ง
ภาคประชาชน	เอกชน	คณะสงฆ์	และหน่วยงานภาครัฐ	เพื่อการตระหนักร่วมกันถึงความสำาคัญของมรดกทาง
วัฒนธรรมของแหล่งมรดกเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

เมอืงเชียงใหม่เป็นพืน้ท่ีแหล่งมรดกทีน่ำาเสนอต่อองค์การยเูนสโก	ในชือ่	“เชยีงใหม่	เมอืงหลวงของอาณาจกัร
ล้านนา	พื้นที่เมืองเก่าและพื้นท่ีวัดพระธาตุดอยสุเทพ	(Chiang	Mai,	Capital	of	Lanna:	The	Historic	Town	 
and	 its	Associated	Sacred	Mountain)”	ประกอบด้วยพื้นท่ีที่มีภูมิศาสตร์แตกต่างกัน	3	แห่งที่เชื่อมต่อ
กันด้วยถนน	และอยู่ในพื้นท่ีปกปักรักษาผืนเดียวกัน	ดังนี้

 เขตพื้นที่มรดก (Property zone)	มี	3	บริเวณ	ได้แก	่
	 	 1.พื้น ท่ีเมืองเก ่าเชียงใหม ่	 กำาหนดตามประกาศของคณะกรรมการอนุรักษ ์และพัฒนา 

กรุงรัตนโกสินทร์	และเมืองเก่า	รวมกำาแพงเมืองชั้นนอก	
 	 2.พื้นที่เวียงสวนดอก	 กำาหนดตามเขตแนวกำาแพงเวียงสวนดอก	 ซึ่งมีลักษณะผังเป็นสี่เหล่ียม

จัตุรัสกว้างยาวด้านละ	470	เมตร	
	 	 3.พื้นที่ป่าต้นนำ้าดอยสุเทพ	 กำาหนดจากแนวสันปันนำ้าของแต่ละสายนำ้าตั้งแต่ต้นนำ้า-แนวเขต

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย	 ด้านล่างติดต่อกับพื้นที่เมืองเชียงใหม่	 ซ่ึงเป็นแหล่งสายนำ้าหล่อเลี้ยงเมือง
เชียงใหม่	ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

 เขตพื้นที่กันชน (Buffer zone) เป็นแนวเขตปกป้องพื้นที่มรดกโลกท้ัง	 3	 บริเวณและเป็น
พื้นที่กันชนโดยรอบพ้ืนท่ีแหล่งมรดก	(Property	zone)	เพื่อปกป้องพื้นที่แหล่งมรดกเชียงใหม่	และป่าต้นนำ้า 
ดอยสุเทพฯ	 โดยอ้างอิงจากแนวเขตถนนวงแหวนรอบที่	 1	 และแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
เป็นหลักโดยมีพื้นท่ีรวมท้ังสิ้น	201.14	ตารางกิโลเมตร	หรือ	20,114.91	เฮกตาร์	(ดูแผนท่ี	1)

แผนที่ 1	:	แผนท่ีพื้นท่ีแหล่งมรดกเชียงใหม่	(Property)	และพื้นที่กันชน	(Buffer	Zone)	ข้อมูลที่ถูก 
นำาเสนอในแผนที่ฉบับนี้เป็นเพียงแนวคิดพื้นที่มรดกตามเอกสารข้อเสนอเชียงใหม่,	พฤศจิกายน	2562	ยังไม่มี
ผลบังคบใช้ทางกฎหมาย	
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แผนที ่2 :	แผนทีแ่สดงตำาแหน่งแหล่งมรดกเชยีงใหม่	(Attributes)	ทีเ่ตรยีมยืน่เสนอเป็นแหล่งมรดกโลก 

โดยท้ัง	5	กลุ่ม	ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล	(Outstanding	Uni-
versal	Value	:	OUV)	จนเป็นท่ีประจักษ์	ประกอบไปด้วยแหล่งมรดกจำานวนทั้งสิ้น	48	แหล่ง	ที่กำาลัง
เตรียมเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโก	(UNESCO)	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่ม A แหล่งมรดกที่มีความสำาคัญในรูปสัณฐานและการวางผังเมืองเดิม (Significant 
Heritages on Old Town Morphology and Planning)	:	โบราณสถานและโครงสร้างพื้นฐานของ
รูปสัณฐานเมืองเชียงใหม่ในพุทธศตวรรษที่	18	นั้นแสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนค่านิยมภายในภูมิภาคที่
มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของการวางผังเมืองของล้านนาเกิดเป็นผังเมืองแบบใหม่

	 1.ประตูช้างเผือก	Chang	Phueak	Gate
	 2.ประตูท่าแพ	Tha	Phae	Gate	
	 3.ประตูเชียงใหม่	Chiang	Mai	Gate		
	 4.ประตูสวนปรุง	Suan	Prung	Gate		
	 5.ประตูสวนดอก	Suan	Dok	Gate	
	 6.แจ่งศรีภูมิ	Sri	Phum	Bastion	
	 7.แจ่งกะตำ้า	Katam	Bastion	
	 8.แจ่งกู่เฮือง	Ku	Hueng	Bastion		
	 9.แจ่งหัวริน	Hua	Rin	Bastion	
	 10.เสาอินทขีล	ต้นยางและรูปปั้นยักษ์กุมภัณฑ์	 Inthakhin	City	Pillar,	Historic	Gum	 

	 	 	Tree	and	the	Giant	Guardian	spirit	Statues	
	 11.กำาแพงและคูเมืองชั้นใน	Inner	old	fortification	and	Moat	
	 12.ข่วงหลวงเวียงแก้ว	Khuang	Luang	Wiang	Kaew
	 13.กำาแพงเมืองชั้นนอก	(กำาแพงดิน)	Outer	wall	(Earthen	Rampant)	
	 14.ป้อมหายยา	Hai	Ya	Fortress
	 15.คลองแม่ข่า	Mae	Kha	Canal	
	 16.ลำาคูไหว	Khu	Wai	Creek	
	 17.กำาแพงดินและคูเวียงเจ็ดลิน	Earthen	Rampant	and	Moat	of	Wiang	Chet	Lin
	 18.กำาแพงดินและคูเวียงสวนดอก	Earthen	Rampant	and	Moat	of	Wiang	Suan	Dok
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กลุ่ม B พิธีกรรมที่แสดงพยานหลักฐานด้านภูมิวัฒนธรรมล้านนา (Unique Testimony to a 
Ritual Geography)

	 	 1.พิธีบูชาเสาอินทขิล	The	Annual	Ritual	of	the	Inthakhin	Pillar
	 	 2.พิธีสืบชะตาเมือง	The	Sueb	Chata	Mueang	life	lengthening	ceremony
	 	 3.พิธีบูชาพระธาตุ	The	Lanna	Visaka	Puja	Festival	and	Pilgrimage	to	Venerate	Phra	

That	at	Doi	Suthep	Mountain

ประตูช้างเผือก

ประตูท่าแพ

พิธีบูชาเสาอินทขิล

แจ่งศรีภูมิ

คลองแม่ข่า

พิธีสืบชะตาเมือง



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่80

กลุ่ม C ศาสนสถานและแหล่งโบราณคดีที่สะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา (Group of Religious 
Buildings and Archeological Sites reflecting Lanna Culture and Characteristics)  
:	กลุ่มศาสนสถานที่เป็นตัวแทนของ	“ยุคทอง”	ของศิลปะและสถาปัตยกรรมล้านนาแสดงให้เห็นถึงทักษะ
ของช่างฝีมือที่น่ายกย่อง	จุดสูงสุดของสถาปัตยกรรมล้านนาและวัฒนธรรมประเพณีและอารยธรรมล้าน
นาอันผสมผสานของเชียงใหม่

	 	 1.วัดสะดือเมือง	(เจดีย์)	Wat	Sadue	Mueang	(Chedis)
	 	 2.วัดแสนเมืองมา	(วัดหัวข่วง)	(วิหาร	เจดีย์)	Wat	Saen	Mueang	Ma	(Wat	Hua	Khuang)	

(Wihan,	Chedi)	
	 	 3.วัดดวงดี	(วิหารจตุรมุข	วิหาร	คู่	อุโบสถ์)	Wat	Duang	Di	(Square-cross	plan	Wihan,	 

		 	 		 Main	Wihan,	ordination	hall)
	 	 4.วัดพันเตา	(วิหาร)	Wat	Phan	Tao	(Wihan)
	 	 5.วัดเชษฐา	(เจดีย์)	Wat	Chettha	(Chedi)
	 	 6.วัดช่างแต้ม	(เจดีย์)	Wat	Chang	Taem	(Chedi)	
	 	 7.วัดพวกหงส์	(วิหาร	เจดีย์)	Wat	Phuak	Hong	(Wihan,	Chedi)
	 	 8.วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์	(วิหาร	เจดีย์)	Wat	Umong	Maha	Therachan	(Wihan,	Chedi) 

	 	 9.วัดทรายมูลเมือง	(กุฏิขนาดใหญ๋)	Wat	Sai	Mun	Mueang	(Monastery)	
	 	 10.วัดชมพู	(ซุ้มประตูโขง	เจดีย์)	Wat	Chom	Phu	(Gate,	Chedi)
	 	 11.วัดเชตวัน	(วิหาร	เจดีย์)	Wat	Chetawan	(Wihan,	Chedi)
	 	 12.วัดแสนฝาง	(อุโบสถ	วิหารใหญ่)	Wat	Saen	Fang	(Ordination	Hall	and	Wihan)
	 	 13.วัดบุพพาราม	(วิหารเล็ก)	Wat	Buppharam	(Secondary	Wihan)
	 	 14.วัดช่างฆ้อง	(หอไตร)	Wat	Chang	Khong	(Library	Hall)
	 	 15.วัดนันทาราม	(วิหาร	เจดีย์)	Wat	Nantharam	(Wihan	Chedi)
	 	 16.วัดผาลาด	(เจดีย์	พระพุทธรูปริมผา)	Wat	Pha	Lat	(Chedi,	Lord	Buddha	statue	 

	 	 	 	at	the	cliff)	
	 	 17.วัดอุโมงค์	สวนพุทธธรรม	(อุโมงค์เจดีย์)	Wat	Umong	Suan	Phutthatham	(Chedi	 

	 	 	 	with	tunnel	at	the	base)
	 	 18.วัดป่าแดง	(วิหารต่อซุ้มจรนัม	เจดีย์)	Wat	Pa	Daeng	(Wihan,	Chedi)	
	 	 19.กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ	Royal	Cemetery	of	Chiang	Mai	Rulers
	 	 20.แหล่งโบราณคดีดอยสุเทพ	 Group	 of	 Archeological	 sites	 on	 Doi	 Suthep	 

	 	 	 	Mountain
	 	 21.เส้นทางเดินบูชาพระธาตุ	Pilgrimage	route	to	Doi	Suthep
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วัดพันเตา	(วิหาร)

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร	(เจดีย์)

วัดอุโมงค์	สวนพุทธธรรม	
(อุโมงค์เจดีย์)

วัดสวนดอก	(เจดีย์)

วัดผาลาด	
(เจดีย์	พระพุทธรูปริมผา)

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
(เจดีย์หลวง)

กลุ่ม D มรดกที่แสดงถึงคุณค่าอันโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมล้านนา  
(Heritages of the Outstanding Values on Lanna Historic Arts and Architecture)  
:	สิ่งก่อสร้างที่มีความ	สำาคัญทางประวัติศาสตร์และมีอิทธิพลในดินแดนล้านนา	การพัฒนาของงานสถาปัตยกรรม
อันโดดเด่นและเป็นท่ีรู ้จักกันในแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า	“สถาปัตยกรรมล้านนา”

	 	 1.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	(วิหารหลวง	วิหารลายคำา	อุโบสถ	หอไตร	เจดีย์)	Wat	Phra	Sing	 
	 	 	 Woramahawihan	(Primary	Wihan,	Wihan	Lai	Kham,	Ordination	Hall,	Library	Hall, 
	 	 	 Chedi)

	 	 2.วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร	(เจดีย์)	Wat	Phra	That	Doi	Suthep	Ratchaworawihan	 
	 	 	 (Chedi)	

	 	 3.วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร	(วิหารหลวง	เจดีย์หลวง)	Wat	Chedi	Luang	Worawihan	(Main	Wihan,	 
	 	 	 Chedi)	

	 	 4.วัดสวนดอก	(เจดีย์)	Wat	Suan	Dok	(Chedi)
	 	 5.วัดเชียงมั่น	 (วิหารหลวง	 อุโบสถ	 เจดีย์)	 Wat	 Chiang	 Man	 (Wihan,	 Ordination	 Hall	 

	 	 	 and	Chedi)	
	 	 6.วัดปราสาท	(วิหารต่อซุ้มจรนัม)	Wat	Prasat	(Wihan	connecting	to	Chedi)



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่82

กลุ่ม E องค์ประกอบสำาคัญที่เช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์เมือง (Associated Historic Ele-
ments within the Buffer Zone Area) 

	 	 1.วัดเจ็ดยอด	Wat	Chet	Yot	
	 	 2.วัดโลกโมฬี	(เจดีย์)	Wat	Lok	Moli
	 	 3.วัดเชียงยืน	(เจดีย์)	Wat	Chiang	Yuen	
	 	 4.วัดป่าเป้า	(วิหาร	กุฏิ)	Wat	Pa	Pao	(Wihan,	Monatery)
	 	 5.วัดเกตุการาม	 (เจดีย์	 วิหาร	 อุโบสถ)	 Wat	 Ketkaram	 (Wihan,	 Ordination	 Hall	 

	 	 	 Chedi)
	 	 6.วัดอุปคุต	(เจดีย์)	Wat	Uppakhut	(Chedi)	
	 	 7.วัดพระธาตุดอยคำา	Wat	Phrathat	Doi	Kham
	 	 8.อนุสาวรีย์ข่วงสิงห์	Lion	monument	
	 	 9.อนุสาวรีย์ช้างเผือก	White	Elephant	monument	
	 	 10.หนองบัว	Lake	Bua	
	 	 11.สะพานนวรัฐเก่า	The	Old	Nawarat	Bridge		
	 	 12.ฝายพญาคำา	Phraya	Kham	Wier
	 	 13.ถนนสายต้นยาง	Gum	Trees	along	Chiang	Mai-Lam	Phun	Road

ที่มา : รายงานฉบับท่ี	1	รายงานขั้นต้น	โครงการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก	ปีงบประมาณ	2563 
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เสนอต่อ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ฉบับเดือนกันยายน	2563

วัดเจ็ดยอด

สะพานนวรัฐเก่า

วัดโลกโมฬี	(เจดีย์)



ผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานที่ 3 :	 โล่รางวัลองค์กรและสถานศึกษาต้นแบบด้าน
ความปลอดภัยทางถนน	โดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ	 (สสส.)	 ในโครงการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 
สู ่โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนน	 โดยมีส ่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน

ผลงานที่ 1 : โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ	 ผู ้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น	 ด้านการศึกษา	 ประจำาปี	 2562	 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น

ผลงานที่ 2 : โล่เชดิชเูกยีรตเิป็นผูส้นบัสนนุการขบัเคลือ่น	“บวร”	 
ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม	 ประจำาป ีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2563	โดยกระทรวงวัฒนธรรม

ผลงานที่ 5 :	ประกาศนยีบตัร	รางวลัอนัดับท่ี	2	กลุ่มยวุเกษตรกร 
ดีเด ่น	 ระดับจังหวัด	 ป ี	 2563	 ในการประกวดเกษตรกรบุคคล
ทางการเกษตรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดประจำาปี	 2563	 
โดยสำานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	กรมส่งเสริมการเกษตร	กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ผลงานที่ 4 :	 เกียรติบัตร	 ผ่านการคัดเลือกเป็นเครือข่ายที่มี 

นวัตกรรมการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนา

วิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(Pro	fessional	Learning	

Community	:	PLC)ด้านสมรรถนะผู้เรียน	ประจำาปีการศึกษา	2562		

โดยสำานักงานเลขาธิการ

ผลงานที่ 6 :	 โล่รางวัล	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค	ประจำาปี	2563	โดยมหาวิทยาลัย
แม่โจ้	-	แพร่	เฉลิมพระเกียรติ
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