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 นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ด้านการศึกษา 
จะใช้นโยบาย	“ลูกคุณเราดูแล	ลูกเราต้องเท่ากัน”	“การศึกษาระดับโลกใกล้บ้าน”	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้	
1.	ส่งเสริมให้มีวิทยาลัยการอาชีพ	เพื่อให้เป็นทางเลือกของเยาวชนได้ศึกษาและท�าสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพ
2.	ลดความเหลื่อมล�้า	สร้างความเสมอภาคในระบบการศึกษาที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 

จงัหวดัเพือ่เปิดโอกาสให้เดก็ทีม่ฐีานะยากจนได้มีโอกาสทางการศกึษาอย่างเท่าเทียมโดยส่งเสริมโอกาสทางการศกึษา 
ที่มีคุณภาพให้ประชากรทุกช่วงวัยของจังหวัดเชียงใหม่	โดยเฉพาะผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึง		

3.	โครงการ	“เด็กไทย	4	ภาษา”	(ไทย	อังกฤษ	จีน	คอมพิวเตอร์)	 โดยจะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างน้อย	3	ภาษา	และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

4.	ศูนย์กลางเรียนรู้ระดับจังหวัด	(Knowledge	Hub)	โดยจะจัดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับจังหวัดข้ึน	 
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งส�าหรับเรียนรู้ในด้านต่าง	ๆ	

5.	แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ถึงบ้าน	โดยจะจัดโครงการให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ท่ีบ้าน

6.	จะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ	 เพ่ือพัฒนารากฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ของเด็กเล็ก

นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม
จะใช้นโยบาย	“แหล่งท่องเท่ียวชุมชน	สร้างงาน	สร้างรายได้	ใกล้บ้าน”	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้
1.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา	โดยการพัฒนาสนามกีฬาที่มีอยู่

หรือจัดต้ังสนามกีฬาซึ่งอยู่ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การเล่นกีฬาและการออกก�าลังกายของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่	และการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

2.	อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินเชียงใหม่อย่างมีคุณค่าและสร้างรายได้สู ่ชุมชน	 โดยส่งเสริมให้
ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ตระหนัก	 สร้างจิตส�านึก	 และให้ความส�าคัญต่อประวัติศาสตร์	 ศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามท่ีบรรพชนได้สร้างไว้	 รวมทั้งส่งเสริม	 อนุรักษ์	 และเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเชียงใหม่เพ่ือประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

3.	เชิดชูวัฒนธรรม	ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับโลก	
4.	ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-การแพทย์เพิ่มรายได้ต่อหัวนักท่องเที่ยว	โดยน�าทุนทางวัฒนธรรม	

มาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	สร้างงาน	สร้างรายได้
5.	ส่งเสรมิให้มร้ีานอาหารทีไ่ด้มาตรฐานทัง้ด้านรสชาดและราคา	เพ่ือให้นกัท่องเทีย่วได้ล้ิมรสของอร่อยท้องถิน่ 

เปิดประสาทด้วยอาหารพื้นบ้าน
6.	ท่องเท่ียวเมืองหลักเข้มแข็ง	เมืองรองไม่เป็นสองรองใครโดยส่งเสริมให้ชาวเชียงใหม่	ได้ตระหนักและ

ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ	และสมานฉันท์	ส่งเสริมและให้ความคุ้มครอง 
ชาวเชียงใหม่	 กลุ่มชาติพันธุ ์ต่าง	 ๆ	 ให้มีสิทธิด�ารงชีวิตในสังคม	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และวิถีชีวิตของตนได้ 
โดยไม่มีความขัดแย้งต่อกัน
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ส�านักการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	เริม่ต้นมาจากส่วนราชการระดบักอง	คอื	กองการศกึษา	 
ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดตั้งขึ้นตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	20	
พฤษภาคม	2547	มีโครงสร้างส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็น	2	ฝ่าย	คือ	1.	ฝ่ายบริหารการศึกษา	
2.	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านการจัดการศึกษา	 
ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
พ.ศ.	 2542	 หลังจากนั้นโครงสร้างระดับกองไม่สามารถรองรับภารกิจตามอ�านาจหน้าที่ 
ซึ่งมีความหลากหลาย	ความสลับซับซ้อนและปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น	จ�านวนมาก	จึงท�าให้มีการเสนอ 
ยกระดับฐานะส่วนราชการจากระดับกอง	 เป็นระดับส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	เม่ือวันที่	6	ธันวาคม	2555		โดยความเห็นชอบ 
ตามมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	(กจจ.เชียงใหม่)	 
ในการประชุมคร้ังที่	8/2554	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2554	และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.)ในการประชุมครั้งท่ี	9/2555	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2555

ปัจจุบันส�านักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
ประกอบด้วย	2	ส่วน	1	ฝ่าย	1	กลุม่งาน	และสถานศกึษา	มกีรอบอตัราก�าลงัรวมทัง้สิน้	จ�านวน	294	อตัรา 
แยกเป็นทีป่ฏบิตังิานในส�านกังาน	(ส�านกัการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม)	จ�านวน	52	อตัรา	(ข้าราชการ	
จ�านวน	36	อัตรา	พนักงานจ้างตามภารกิจ	จ�านวน	16	อัตรา)	ปฏิบัติงานในสถานศึกษา	รวม	4	แห่ง	
จ�านวน	242	อตัรา	(ข้าราการคร	ูจ�านวน	129	อตัรา	ลกูจ้างประจ�า(ถ่ายโอน)	จ�านวน	1	อตัรา	พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ	จ�านวน	86	อัตรา	(ต�าแหน่งผู้ช่วยครูจ�านวน	54	อัตรา	ต�าแหน่งสายงานสนับสนุน	
จ�านวน	32	อตัรา)	พนกังานจ้างทัว่ไป	จ�านวน	26	อตัรา	โดยมกีรอบโครงสร้างและอ�านาจหน้าที	่ดงันี้ 
 1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานอ�านวยการและบริหารงานทั่วไป	 
การจัดท�าแผนจัดท�างบประมาณและติดตามประเมินผลการน�าแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ 
ของส่วนราชการ	 งานการควบคุมบริหารงบประมาณ	 งานบริหารการเงินและพัสดุภายใน 
ส่วนราชการ	และการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	
งานควบคุมภายในของส่วนราชการ	งานบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรภายในส่วนราชการ	
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการตามภารกิจของส่วนราชการ	งานอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และผู้มาติดต่อราชการของส่วนราชการ

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

	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	 ท�านุบ�ารุงศาสนา	 
ศิลปวัฒนธรรม	 จารีตประเพณี	 ภูมิปัญญา	 และประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน	 ส่งเสริมและพัฒนาด้าน 
ส่งเสริมสุขภาพ	การกีฬา	และนันทนาการ		ให้กับเด็ก	เยาวชน	และประชาชน	ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

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

 5. สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 4 แห่ง ดังนี้
	 	 5.1	 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม	 อ�าเภอแม่อาย	 จังหวัดเชียงใหม่	 (รับโอนเมื่อวันที่	 15	

ธันวาคม	2549)	มีครูและบุคลากรทางการศึกษา	จ�านวน	70	คน	มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	ปีที่	1	-	6		 
รวมจ�านวน	1,021	คน		(Facebook	:	โรงเรียนแม่อายวิทยาคม)

	 	 5.2	โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	อ�าเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	(รับโอนเมื่อวันที่	15	ธันวาคม	
2549)	มีครูและบุคลากรทางการศึกษา	จ�านวน		44	คน	มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่	3	
รวมจ�านวน	397	คน	(Facebook	:	โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	สังกัดอบจ.เชียงใหม่)

	 	 5.3	 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	 อ�าเภอหางดง	 จังหวัดเชียงใหม่	 (รับโอนเมื่อวันที่	 7	
พฤษภาคม	2551)	มีครูและบุคลากรทางการศึกษา	จ�านวน		78	คน	มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ปีที่	3	รวมจ�านวน	1,248	คน	(Facebook	:	โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่)

	 	 5.4	 โรงเรียนบ้านศาลา	 อ�าเภอแม่ริม	 จังหวัดเชียงใหม่	 (รับโอนเมื่อวันที่	 17	 มีนาคม	
2557)	มีครูและบุคลากรทางการศึกษา	จ�านวน		39	คน	มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่	3	
รวมจ�านวน	670	คน		(Facebook	:	โรงเรียนบ้านศาลา)

ส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ตั้งอยู ่ ช้ัน	 3	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 
เลขที	่888	ถนนโชตนา	ต�าบลช้างเผอืก	อ�าเภอเมอืงเชียงใหม่	จงัหวดัเชยีงใหม่	50300	โทรศพัท์	053-998333		
โทรสาร	053-998360	เว็บไซต์	www.edu.chiangmaipao.go.th	E-mail	:	Edu.chiangmai@gmail.com	 
Facebook	:	ส�านักการศึกษาฯ	อบจ.เชียงใหม่
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บุคลำกรภำยในส�ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม
ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางอุรารักษ์  พูลผล
ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวชุติมา  ต๊ะพงษ์
ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการศึกษา

นางสาวกนกจิต  ตาค�า
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

นางอนงค์  ศรีบุญเรือง
ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวนีรชา  เจริญสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
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-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

นางจิราภรณ์  โพนงาม
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายมานิช  ถาอ้าย
ผู้อ�านวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

นายพงษ์ไทย  บัววัด
ผู้อ�านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

นายพิษณุ  วงศ์สูน
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

นางรสชรินทร์  ค�าโพธิ์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านศาลา

บุคลำกรโรงเรียนในสังกัด
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วิสัยทัศน์	:	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรช้ันน�า
	 	 	 ทางการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 1.	พัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
	 2.	พัฒนาสมรรถนะครู	บุคลากรทางการศึกษาด้านการยกระดับคุณภาพการจัดกระบวนการ
	 	 เรียนรู้	“รักษ์วัฒนธรรม	ทันการเปลี่ยนแปลง	แสวงสัมมาชีพ	เพื่อความยั่งยืน”
	 3.	ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา

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

โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส�านักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา	เพื่อจัดบริการสาธารณะ	

และกิจกรรมสาธารณะ	จ�านวน	6	ยุทธศาสตร์	ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
	 	 	 	 	 ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2		พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4	 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง	ในการท�านุบ�ารุงศาสนา	
	 	 	 	 	 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม															
ยุทธศาสตร์ที่ 5	 ส่งเสริมสุขภาพ	กีฬา	นันทนาการ		และการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 	 	 	 	 ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ผลกำรด�ำเนินงำนของ
ส�ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑

โครงการ	 “การพัฒนาสมรรถนะครูในการ
จัดการเรียนรู ้	 ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษา	 
เพือ่ความยัง่ยนืเพือ่การยกระดบัสมรรถนะหลกัส�าคญั
ของผู้เรียนสู่แผนชาติ	20	ปี”	มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ของคณะศึกษาศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
จัดอบรมจ�านวน	2	หลักสูตร	คือ

(1)	 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูในการ
ออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้บูรณาการ 
อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ปรากฏการณ์ทางสังคม	 และ
ภาพอนาคตเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู ้เรียนภาย
ใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี

(2)	 หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ของครู	 ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที	่ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู ้ 
เพื่อยกระดับสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน

โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย	ผู้บริหาร	ครู
ผู้สอน	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่	 จ�านวน	 4	 โรงเรียน	 เพื่อให้ครูในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 มีสมรรถนะ
ในการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณา
การอัตลักษณ์เชิงพื้นที่	ปรากฏการณ์ทางสังคมและ
ภาพอนาคตเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนภายใต้
แนวคดิการจัดการศกึษาเชงิพืน้ที	่อันเป็นการยกระดับ
สมรรถนะหลักส�าคัญของผู้เรียน	เพ่ือให้โรงเรียนใน
สงักัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่เป็นต้นแบบ
ในการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษา
เชงิพืน้ทีเ่พือ่ยกระดบัสมรรถนะหลกัส�าคญัของผูเ้รยีน 
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โครงการก่อสร้างสระว่ายน�้าโรงเรียนต้นแก้ว
ผดุงพิทยาลัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัด	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน�้า	
ซึ่งจากสถิติพบว่า	 ในแต่ละปีมีเด็กจมน�้าเสียชีวิต 
เป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ 
ดั งนั้ นองค ์ ก ารบริ หารส ่ วน จั งหวั ด เชี ย ง ใหม  ่
จึงได้จัดท�าโครงการ	 ก่อสร้างสระว่ายน�้าโรงเรียน 
ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียน 

โครงการก่อสร้างสระว่ายน�้า 

การสอนการว่ายน�้า	และการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ
ทางน�า้	ส่งผลให้นกัเรยีนของโรงเรยีนต้นแก้วว่ายน�า้เป็น	 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในทุกสภาวการณ์
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒
พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน

โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	:	กิจกรรมการแสดงผลงาน 
การศึกษาและแข ่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสัง กัดองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดเชียงใหม	่ 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จัดขึ้นระหว่างวันที่	18	–	19	มีนาคม	2564	ณ	โรงเรียนแม่อายวิทยาคม		
อ�าเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	การด�าเนินงานเป็นรูปแบบการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
นักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ทั้ง	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	เพื่อคัดเลือก 
ตัวแทนนักเรียนและครูในสังกัดไปสู ่ระดับภาคเหนือ	 การจัดโครงการในครั้งน้ีเพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
ให้นกัเรยีนได้แสดงออกถงึความสามารถในทางวชิาการศลิปะการแสดงและทกัษะด้านวชิาชพี	รวมทัง้เพือ่จดัเวท ี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และน�าเสนอผลงานของนักเรียน	 ครู	 ส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่	ได้เกดิความรูค้วามสามารถเป็นเลศิทางทกัษะด้านวชิาการและทกัษะด้านวชิาชพี	 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน	 ซึ่งออกมาใน
รูปแบบกิจกรรมการแข่งขัน	จ�านวน	38	รายการ	(13	ประเภท)

มหกรรมการจัดการศึกษา  
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กิจกรรมสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ	 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย	 รายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	2562	ส�านกัการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม	 องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดเชียงใหม	่ 
ได้ด�าเนินการประเมินความพร้อมในการจัดท�าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน 
สู่ความเป็นเลิศ	ตามหลักเกณฑ์การก�าหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู ้เรียน 
สู่ความเป็นเลิศ	เป็น	“สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ”	
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	2562	เพือ่ให้การขบัเคลือ่น 
ภารกิจในการส่งเสริม	สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ
ของสถานศึกษาในสังกัด	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยในปีการศึกษา	 
2564	มีสถานศึกษาในสังกัด	จ�านวน	2	แห่ง	ได้แก่	โรงเรียนบ้านศาลา	 
และ	 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	 ได้เข้ารับการประเมินความพร้อม
ในการจัดท�าหลักสูตรพัฒนาผู ้เรียนสู ่ความเป็นเลิศตามหลักเกณฑ	์ 
และเมือ่วนัที	่27	สงิหาคม	2564	กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศรายช่ือ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	จ�านวน	2	แห่ง	ได้แก่

(1)	โรงเรยีนต้นแก้วผดงุพิทยาลยั	เป็นสถานศกึษาทีมี่การจัดการ
ศึกษาลักษณะพิเศษ	ด้านสมรรถนะ

(2)	 โรงเรียนบ้านศาลา	 เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
ลักษณะพิเศษ	 ได้แก่	 ห้องเรียนสองภาษา	 (Mini	 English	Program)	
และห้องเรียนกีฬา

กิจกรรมสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ 
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โครงการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม	่
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและสัมผัสวัฒนธรรมจีน	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่		(Chinese	Language	and	Cultual	Camp)	องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่	 มีโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการศึกษารายวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 
แต่โรงเรียนยังขาดบุคลากรที่เป็นเจ้าของภาษาที่เข้าใจทั้งภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างแท้จริงมาถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับนักเรียน	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน	 
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายได้เรียนรู้อย่างมีความสุขกับเจ้าของภาษาโดยตรง	ภายใต้การก�ากับดูแลของ
สถาบนัภาษา	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นทีย่อมรบักจ็ะท�าให้นกัเรยีนได้ฝึกฝนทกัษะภาษาจนี 
และเรียนรู ้วัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้นอีกทาง	 นอกเหนือการเรียนรู ้จากห้องเรียนและกิจกรรมท่ีโรงเรียน 
จัดขึ้นให้กับนักเรียน	โดยจัดอบรม

	 รุ่นที่	1	วันที่	18	-	19	กุมภาพันธ์	2564	ณ	สถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 (ส�าหรับนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	และโรงเรียนบ้านศาลา)
	 รุ่นที่	2	วันที่	22	-	23	กุมภาพันธ์	2564	ณ	โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
	 	 (ส�าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่งอนข้ีเหล็ก	และโรงเรียนแม่อายวิทยาคม)

ค่ายพัฒนาทักษะและสัมผัสวัฒนธรรมจีน 
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โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรม 
ค่ายพฒันาทกัษะและสัมผสัวัฒนธรรมจนี	โรงเรยีนแม่อายวทิยาคม		(Chinese	Language	and	Cultual	Camp)	 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 มีโรงเรียนในสังกัดคือ	 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม	 ที่จัดการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน	 แต่โรงเรียนยังขาดบุคลากรที่เป็น
เจ้าของภาษาที่เข้าใจทั้งภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างแท้จริงมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน	ดังน้ัน	
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน	ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายได้เรียนรู้
อย่างมีความสุขกับเจ้าของภาษาโดยตรง	ภายใต้การก�ากับดูแลของสถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่
ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับก็จะท�าให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้นอีก
ทาง	นอกเหนือการเรียนรู้จากห้องเรียนและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนให้กับนักเรียน	โดยจัดอบรมระหว่าง
วันที่	22	-	23	พฤศจิกายน		2563	ณ	โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์	และสถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	(ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)	โรงเรียนแม่อายวิทยาคม	
เข้ารับการอบรม

ค่ายพัฒนาทักษะและสัมผัสวัฒนธรรมจีน 
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โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียน 
ในสงักัดองค์การบรหิารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่	กิจกรรม
ค่ายอบรมนกัเรยีนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ	(English	Camp	
2021)	 ส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตระหนักถึง
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน
โรงเรยีนในสงักัด	และยกระดับการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 
ซึ่งเป็นการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
มีความรู ้จากสิ่งรอบตัวนอกเหนือจากการเรียนรู ้
ในห้องเรียนได้เรียนรู ้การท�ากิจกรรมกลุ ่ม	 การมี 
มนุษยสัมพันธ์	 ความสามัคคี	 โดยด�าเนินการร่วม
กับสถาบันภาษา	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ตรงในการเรยีนภาษาอังกฤษกับเจ้าของ 
ภาษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญ	จัดอบรมระหว่างวันที	่26	–	27	 
พฤศจิกายน		2563		ณ	กรนีเลค	รสีอร์ท	จังหวดัเชยีงใหม่	 

English Camp 2021



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่16

ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “กระบวนการผลิตสื่อหนังสือเล่มเล็ก-เล่มใหญ่และวิธีการสอน 
ในระดับชั้นอนุบาล	 3	 ให้กับ	 ครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 และบุคลากรที่เก่ียวข้อง	 เพื่อเป็นการพัฒนา 
การเรยีนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาให้มีความต่อเน่ือง	และมผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่ง	 
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	 ท�าให้เด็กได้เรียนรู ้อย่างมีความสุข	 มีความคิดเป็นของตนเอง	 กล้าแสดงออก	
สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้คล่อง	ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถได้อย่างเต็มที	่ 
และน�าไปสู่การเรียนรู้ท่ียั่งยืน

อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตสื่อหนังสือ ในระดับชั้นอนุบาล ๓ 
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โครงการสัมมนา	 “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษา(โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน)	 
เพื่อพัฒนาวิชาการและให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาน�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
เพื่อน�าไปพัฒนา	ให้กับกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	บุคลากรทางการศึกษา	ครู	นักเรียน	
ผู้ปกครอง	คณะกรรมการสถานศึกษา	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ในการสรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาและ
ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้สนอการปรบัปรงุ	แก้ไข	ระเบยีบ	หลกัเกณฑ์	และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบังานบรหิารบคุคล	
เพื่อให้เอื้อต่อการใช้นวัตกรรม	รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาน�าร่องพื้นที่นวัตกรรม 
การศกึษาจงัหวัดเชียงใหม่และสถานศึกษาทีส่นใจเข้าร่วมใช้นวตักรรมการจัดการเรยีนรู้แนวทางทว/ิพหภุาษา

สัมมนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้แนวทางทวิ/พหุภาษา



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“ผลิตสื่อหนังสือเล่มใหญ่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	และวิธีการสอน
แนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน”	(การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ	ZOOM)	ให้กับกลุ่มเป้าหมาย	
ได้แก่	ครู	บุคลากรทางการศึกษา	สังกัดสพป.เขต	4,5,6,	ตชด.33	และเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง	เพื่อให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมทราบถึงกระบวนการผลิตส่ือและสามารถผลิตสื่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 สามารถน�าไป
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนส�าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่	1	และได้เรียนรู้วิธีการสอนเพื่อน�าไป
พัฒนาการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา	โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน	ช่วยยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	และน�าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อหนังสือ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑
และวิธีการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษา”	รูปแบบที่	4	:	การสอน
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง	เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรม	ได้แก่	ครู	บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน	สังกัด	
สพป.เขต	3	ที่เข้าร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา	และเจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้องได้น�าวิธีการจัดการเรียนการสอน
ไปประยุกต์ใช้กับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียน 
ให้มีคลังค�าศัพท์ภาษาไทยอย่างเพียงพอ	พร้อมในการเรียนรู้การอ่าน	เขียนภาษาไทยต่อไปในระดับที่สูงข้ึน	 
และช่วยให้สามารถต่อยอดในการเรียนต่อระดับประถมศึกษาได้ง่ายขึ้น	 เมื่อน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้องก็
จะเป็นฐานต่อยอดการเรียนรู้วิชาการในระดับที่สูงข้ึนต่อไป	

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู ้แนวทางทวิ/พหุภาษา” 



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่20

โครงการประชุมวางแผนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา	ประจ�าปีการศึกษา	2564	 
ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุน	 การจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา	 เพื่อน�าเสนอภาพรวมและ 
สรุปผลการสัมมนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษา	เพื่อน�าข้อมูลไปใช้พัฒนาการศึกษา	
และร่วมกันก�าหนดแนวทางการขับเคล่ือนและวางแผนการด�าเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/
พหุภาษา	ประจ�าปีการศึกษา	2564	ให้มีความชัดเจนและน�าไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาต่อไป	 โดยกลุ ่มเป้าหมายได้แก่	 หน่วยงานภาครัฐ	
เอกชน	ครู	บุคลากรทางการศึกษา	และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา 
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โครงการอบรมหลักสูตรผู ้บริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา	
(โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน)	 ภายใต้โครงการส่งเสริม	 สนับสนุน	 การจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา	
เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ	 และทักษะในการบริหารการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา											
ให้แก่ผู ้บริหารสถานศึกษาได้เสริมสร้างภาวะผู ้น�า	 มุ ่งพัฒนาองค์ความรู ้	 เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ให้เกิดข้ึนจริงได้ในโรงเรียน	 ซึ่งผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลง 
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนได้	เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน	
ซึ่งจะท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	โดยกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม	ได้แก	่
ผู้บริหารสถานศึกษา	ศึกษานิเทศก์	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	2,3	
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา 



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่22

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์	เรื่อง	การผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	ให้กับ
ครู	ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้พัฒนาการผลิตสื่อ	 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปกติ	 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการจัดการเรียนการสอน	ช่วยยกระดับการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์การผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู ้เด็กปฐมวัย
จัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์	เรื่อง	การผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	รุ่นที่	2	 
ให้กับครู	 ผู ้ดูแลเด็กปฐมวัย	 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้คร ู
ได้พัฒนาการผลิตสื่อ	เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปกติ	เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการจัดการเรียนการสอน	ช่วยยกระดับการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	 
จากผลการด�าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจ	และมีความประสงค	์						
ทีจ่ะเข้ารบัการอบรมโครงการดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก	จึงได้มกีารจัดโครงการอบรมเชงิปฏิบติัการแบบออนไลน์	 
เรื่อง	การผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	รุ ่นท่ี	2	ผ่านระบบ	Line	Meeting

อบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์การผลิตสื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้เด็กปฐมวัย รุ ่นที่ ๒



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่24

โครงการอบรมสมัมนาการสร้างความรูค้วามเข้าใจพระราชบญัญตัิ 
การศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม	่ 
โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพครู	25	อ�าเภอ	หน่วยงานการศึกษา	นักศึกษา
จากสถาบันผลิตครู	 บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่	 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ 
และเสริมสร้าง	ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแก	่ 
คร	ูอาจารย์	และบคุลากรทางการศกึษาให้มคีณุลกัษณะและพฤตกิรรม	
ที่พึงประสงค์พร้อมพัฒนาตนเองให้รู	้เท่าทันวิชาการและบริบทต่าง	ๆ 	 
ที่เปล่ียนแปลงอยู ่ตลอดเวลา	 รวมท้ังปฏิบัติตนเป็นแม่พิมพ์และ
แบบอย่างที่ดี	และร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาการสร้างความรู ้ความเข้าใจ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดแววความถนัดสายอาชีพ	ตามปณิธานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	
“แสวงสัมมาชีพ”	 โดยจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นและวัดแววความถนัด	 ให้นักเรียนในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนวิเคราะห์	 และ 
วัดแววความถนัดในการเรียนสายอาชีพ	สามารถเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพ	
อีกทั้งยังสามารถน�าความรู ้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 ส่งผลให้ชุมชนและ
สถานศึกษาร่วมมือในการท�ากิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนต่อสายวิชาชีพและเลือกวิชาชีพที่ตนเอง 
มีความถนัดอย่างแท้จริง	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจอ�าเภอสันทราย		จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการวัดแววความถนัดสายอาชีพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในการท�านุบ�ารุงศาสนา  

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการถนนสายวัฒนธรรมวิถีต่อนยอน	 (ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว	 ตัวตนคนโหล่ง	 ชุมชน 
คนสร้างสรรค์)	ชุมชนโหล่งฮิมคาว	บ้านมอญ	เป็นชุมชนหน่ึงที่อยู่ในอ�าเภอสันก�าแพง	ที่ได้รับการส่งเสริม 
ให้เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่	 เป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม	 อันควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดไปยังคนรุ ่นหลัง	 มีความโดดเด่นด้านภูมิปัญญา	 
มีสล่าช่างฝีมือหลายแขนง	เช่น	การทอผ้าฝ้ายแบบโบราณ	การย้อมผ้า	ลักษณะบ้านเรือนเป็นแบบล้านนา	 
วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย	อาศัยอยู่กันแบบพี่น้อง	วิถีชีวิตสงบ	ตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของล้านนา	
มีการรณรงค์ให้อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง	แต่งกายพื้นเมือง	พูดจาภาษาค�าเมือง	เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 จึงมีการจัดกิจกรรม
นิทรรศการเกี่ยวกับงานหัตถกรรม	ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น	เพื่อเป็นการน�าเสนอเมืองเชียงใหม่ให้แก ่
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงความภาคภูมิใจ	 ในการได้รับยกย่องจากองค์การ	 UNESCO	
ในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์	ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน	(Chiang	Mai	Creative	City	of	
Craft	&	Folk	Art)	

ถนนสายวัฒนธรรมวิถีต่อนยอน 
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โครงการอบรมอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน	ณ	ศูนย์การเรียนรู ้
ฟ้อนเมืองบ้านครูเอ	 ต�าบลหารแก้ว	 อ�าเภอหางดง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ส�านักการศึกษา	 ศาสนาและ
วัฒนธรรม	ได้ด�าเนินการการรวบรวมข้อมูลเครือข่ายครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่	ด้านต่าง	ๆ 	 
เพื่อมาร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์	 	 สืบสาน	 ส่งเสริม	 พัฒนา	 และสร้างสรรค์	 องค์ความรู้ศิลปะ
ด้านต่าง	ๆ 	ให้คงอยู่และมีความสวยงามตามยุคสมัย	เพื่อให้สร้างสรรค์งานได้อย่างมีคุณภาพและมีศิลปะ	 
และการสร ้างคุณภาพทางจิตใจ	 การให ้ครูภูมิป ัญญาหรือศิลป ินพื้นบ ้านได ้ถ ่ ายทอดผลงาน 
ผ่านการจดัการอบรมกิจกรรม	แก่เดก็	เยาวชน	ประชาชน	การทีศ่ลิปินได้ถ่ายทอดผลงานทางศลิปะอนัมค่ีาต่อ
สาธารณชน	เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ	และคุณค่าแก่ตัวศิลปินในแต่ละแขนง	โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา	ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้	และเพ่ือร่วมกันอนุรักษ์	ส่งเสริม	พัฒนา	เผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	ของท้องถิ่น	ถือได้ว่าเครือข่ายครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่าง	ๆ 	มีส่วนร่วมสนับสนุน
กิจกรรมของการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก	สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 

อบรมอนรุกัษ์ส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรมและศิลปะพืน้บ้าน 
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โครงการต๋ามผางปะตี๊ด	ส่องฟ้าฮักษาเมือง	ในช่วง	ประเพณียี่เป็ง	(ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา)	 
ชาวล้านนานิยมจุดผางปะต๊ิดบูชา	เพื่อเป็นพุทธบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ตามต�านานแม่กาเผือก	และจุดบูชา 
เพื่อตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ	บูชาพระรัตนตรัย	สักการะต่อสิ่งต่างๆที่ได้ใช้ประโยชน์	 เช่น	ประตูบ้าน	
บ่อน�้า	 ยุ้งข้าว	 เตาไฟ	 บันได	 หน้าต่าง	 ฯลฯ	 	 นอกจากน้ี	 ยังเป็นการบูชาแสงสว่าง	 เชื่อว่าจะท�าให้มีสติ
ปัญญาเฉลียวฉลาด	มีแสงสว่างน�าทางชีวิตให้โชติช่วงชัชวาลดั่งแสงจากผางปะติ๊ด	ด้วยเหตุน้ีช่วงประเพณ	ี		
ยี่เป็งจึงสว่างไสวเต็มไปด้วยแสงผางปะต๊ิด	 กิจกรรมจุดผางปะติ๊ด	 ถือเป็นอีกประเพณีหน่ึงของภาคเหนือ 
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต	 แสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม	 รวมไปถึงความมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมจุดผางปะต๊ิดถวายเป็นพุทธบูชา	 
ณ	 ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์	 และบริเวณรอบคูเมืองด้านใน	 การแสดงฟ้อนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา	 
การจัดนิทรรศการซุ้มภูมิปัญญาพร้อมวิทยากร	การจุดโคมไฟล้านนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	และการแสดง
ฟ้อนเทียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ต๋ามผางปะต๊ีด ส่องฟ้าฮักษาเมืองประเพณียี่เป็ง 
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โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่	มีกิจกรรมต่างๆ	ที่น่าสนใจ	ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็น
เมืองเชียงใหม่		การมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กร	เครือข่าย	
และประชาชนจังหวัดเชียงใหม่		เพื่อเป็นการอนุรักษ์	ส่งเสริมวัฒนธรรม	ประเพณีอันดีงามของจังหวัด
เชียงใหม่	 และสอดรับการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ให้เกิดสังคมภูมิปัญญา	 
แห่งการเรียนรู้ในเอกลักษณ์	อัตลักษณ์ความเป็นคนเชียงใหม่	และอารยธรรมท้องถิ่นล้านนา	พร้อมผลักดัน			 
เชิดชูให้โดดเด่นน�าสู่อัตลักษณ์ของอาเซียน	 ซึ่งกิจกรรมในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง	 ถือเป็นกิจกรรมหน่ึง
ในการยืนยันและแสดงถึงความมุ่งม่ัน	 ในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและ
ศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก	สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม	่ 
ด้านการท่องเท่ียว	กฬีา	วฒันธรรม	ให้อนรุกัษ์วัฒนธรรมประเพณท้ีองถ่ินเชียงใหม่อย่างมคีณุค่าและสร้างรายได้ 
สู ่ชุมชนฯ	 ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเชียงใหม่	 เพื่อประโยชน์ 
ด้านการท่องเที่ยวฯ	และเชิดชูวัฒนธรรม	ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ป๋าเวณีปี ๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่30

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์	(ม้ง)	เป็นการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ ์
ในงานประเพณีปีใหม่ม้ง	(น่อเป๊เจ่า)	เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	และการอนุรักษ์	ฟื้นฟู 
และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์	เช่น	การแต่งกาย	ภาษาพูด	ภาษาเขียน	อาหาร		วิถีชีวิต
ชนเผ่า	 ให้แก่เด็ก	 เยาวชน	ประชาชน	 รุ่นใหม่ได้ร่วมกันสืบทอดต่อไป	ส่งเสริมความรัก	 ความสามัคคี	
ระหว่างชุมชนและเครือข่ายชาติพันธุ์ม้งในจังหวัดเชียงใหม่	 	 ท�าให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้
และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์	อัตลักษณ์ความเป็นคนเชียงใหม่	อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว	 
ด้านวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่

สืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ ์ (ม้ง) 
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โครงการอบรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีคนเมือง	 ประจ�าปี	 2564	 ส�านักการศึกษา	 ศาสนาและ
วัฒนธรรม	ร่วมกับชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเชียงใหม่	และเครือข่ายครูภูมิปัญญา	จะได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสาน	ฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรม	ประเพณี	 มรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น	และสร้างพื้นฐานจิตส�านึกรักท้องถิ่น	ควบคู่กับคุณธรรม	ศีลธรรม	จารีต	ประเพณี	ให้แก่เยาวชน
ประชาชน			ชาวเชียงใหม่	เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านฮีตฮอยป๋าเวณีวิถีคนเมือง	ด้านศิลปหัตถกรรมท้องถ่ิน	 
ให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนและผู้สนใจ	 สนับสนุนการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และมรดก
ทางภูมิปัญญา	อันดีงาม		ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

อบรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีคนเมือง 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๕
ส่งเสริมสุขภาพ กีฬา นันทนาการ และการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	อ�าเภอไชยปราการ	จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 
ประจ�าปีงบประมาณ	 	 2564	 	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ร ่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	๓	โดยสมาคมวิชาชีพครูอ�าเภอไชยปราการ	หน่วยงานภาครัฐ	และ
เอกชนอ�าเภอไชยปราการ	ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการออกก�าลังกาย	และการเล่นกีฬาเพื่อเป็นการพัฒนา 
สุขภาพร่างกายและจิตใจ	โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชนในอ�าเภอไชยปราการ	จังหวัดเชียงใหม	่ 
ได้ออกก�าลังกาย	 เสริมสร้างสุขภาพ	 พลานามัยให้แข็งแรง	 มีน�้าใจนักกีฬา	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม 
และเกิดความสามัคคี	ปลูกฝังนิสัยรักการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด 
และอบายมุขทั้งมวล

กีฬานักเรียนอ�าเภอไชยปราการ 
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โครงการอบรมนักกีฬาเทเบลิเทนนิสเยาวชนจงัหวดั
เชยีงใหม่	เพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิ	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	 
ณ	 ศูนย์ฝ ึกกีฬาเทเบิลเทนนิส	 โรงเรียนช่อฟ้าซินเชิง 
วาณิชบ�ารุง	 อ�าเภอสารภี	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ร่วมกับ	โรงเรียนช่อฟ้าซินเชิง

อบรมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่ 

วาณิชบ�ารุง	 จัดกิจกรรมอบรมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น	 เพื่อเป็นโครงการน�าร่อง 
ในการพัฒนากีฬาของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม	 ส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและสุขภาพ	 
เปิดโอกาสให้เดก็และเยาวชนได้แสดงศกัยภาพทางด้านกีฬาสูค่วามเป็นเลศิ	เตรยีมความพร้อมเดก็และเยาวชน
ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ	 และระดับประเทศต่อไป		 
สร้างความตระหนกัด้านการออกก�าลงักาย	การเล่นกฬีาให้เด็กเยาวชนให้เป็นทีแ่พร่หลาย	เพือ่สร้างภมูคิุม้กนั	
ให้กับเด็กและเยาวชน	ฝึกระเบียบวินัย	ไม่ไปม่ัวสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด	และน�าไปสู่	“เมืองแห่งกีฬา	
และรักสุขภาพ”	
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โครงการอบรมกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	:	เด็กดีเด่น	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2564	ณ	 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่	 โดยอบรม
พัฒนาความรู้	ทักษะกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์	แลกเปลี่ยนประสบการณ์	ที่เป็นประโยชน์ในการท�างาน
ร่วมกัน	รวมถึงเพื่อให้เด็กดีเด่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ครู	ผู้ปกครอง	เครือข่ายในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่	 มีความภาคภูมิใจ	 มีความรู้	 ความเข้าใจในบทบาท	 ของตนที่มีต่อมรดก	 
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	การท่องเที่ยว	ธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่	นับเป็นกิจกรรมส�าคัญ
ที่สนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์	เป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ร่างกายและจิตใจ	ภายใต้แนวคิด	“ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	และพัฒนา	EQ”	เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ต่าง	ๆ	ในอันที่จะไม่ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด	

กิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน : เด็กดีเด่น 
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โครงการออกก�าลงักายส่งเสรมิสขุภาพ	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่	ประจ�าปีงบประมาณ		2564	 
เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 เยาวชน	 และ
ประชาชนทั่วไป	มีสุขภาพแข็งแรง	โดยการออกก�าลังกายลดภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง	ๆ 	ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์	และส่งเสริมความสามัคคีแก่หมู่คณะ	มีการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น	2	ช่วงที่	1	เดือน	
ตุลาคม	2563	–	มีนาคม	2564และช่วงที่	2	เดือน	เมษายน	–	กันยายน	2564	(สัปดาห์ละ	3	วัน	
ต่อหนึ่งกิจกรรมการออกก�าลังกาย)	 ณ	 ห้องฟิตเนส	 ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	
(แห่งที่	2)	ส�านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	และศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่	ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่	กิจกรรมที่จัด	1)	ออกก�าลังกายโดยการใช้น�้าหนัก	 (Weignt	
Traning)	2)	ออกก�าลังกายโดยการเล่นโยคะ	3)	ออกก�าลังกายโดยการเต้นแอโรบิค	4)	ออกก�าลังกายโดย 
การเล่นเทเบิลเทนนิส	5)	ออกก�าลังกายโดยวอลเลย์บอล	6)	ออกก�าลังกายโดยชกมวย

ออกก�าลังกายส่งเสริมสุขภาพ 
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โครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่	ณ	ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	โดยมีตัวแทนเยาวชนดีเด่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ทั้ง	25	อ�าเภอ	
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนดีเด่น	 ให้ผู้ปกครอง	 และบุคคลทั่วไป	
คณาจารย์และสถานศึกษา	ได้ตระหนัก	ถึงความส�าคัญของเยาวชน	รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญ
ก�าลังใจ	ให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต	

มหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการอบรมว่ายน�า้เยาวชน	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	(กฬีาภาคฤดรู้อน)	
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่	ร่วมกบัมหาวทิยาลยัแม่โจ้	และฝ่ายกฬีาว่ายน�า้	สมาคมกฬีาจงัหวดัเชยีงใหม่	
จดัอบรมว่ายน�า้เยาวชน	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัในช่วงเดอืนเมษายน	–	เดอืนพฤษภาคม	2564	ณ	สระว่ายน�า้ 
โรงเรยีนต้นแก้วผดงุพทิยาลยั	สระว่ายน�า้โยธาสวิมมิง่	อ�าเภอแม่อาย			สระว่ายน�า้ดาวิซาร่า	อ�าเภอฝาง	และสระว่ายน�า้ 
อุบลรัตนราชกัญญา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ�าวัน	 
เม่ือมีกิจกรรมทางน�้า	ลดการเสียชีวิตจากการจมน�้า	เสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี	แก่เด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่	 ให้ความส�าคัญกับการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	 	 ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	
ห่างไกลยาเสพติด	

อบรมว่ายน�้าเยาวชน 
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โครงการแข่งขันกีฬา	Esports	เชียงใหม่	:	ROV	Chiang	Mai’s	Youth	sports	Tournament	2021	 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน	 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	 (โควิด	 19)	 ส่งผลกระทบ 
การจัดกิจกรรมเป็นวงกว้าง	 ซึ่งสร้างความเครียดสะสมให้ผู้คนเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งไม่สามารถท�ากิจกรรม
การรวมกลุ ่มเพื่อผ่อนคลายได้อย่างเป็นปกติ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการจัดการ
แข่งขันกีฬา	 Esport	 	 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 พัฒนาการเรียนรู้และ 
รู้จักการท�างานเป็นทีม	 มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง	 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน	์ 
ลดปัญหาความเครียดและสุขภาพจิตห่างไกลยาเสพติด	เด็กและเยาวชนที่มีทักษะด้าน	Esport	มาแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม	เป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเด็กและเยาวชนในการแข่งขัน
กีฬา	Esport	สู่สากล

การแข่งขันกีฬา Esports เชียงใหม่ 
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โครงการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู ้ของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม	่
กิจกรรมค่าย	Annimation	Academy	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	(รุ ่นที่	1)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	โดยส�านักการศึกษา	ศาสนา
และวัฒนธรรม	ตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาของ				
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 “ลูกคุณต้องดูแล	 ลูกเราต้องเท่ากัน”	 โดยจะส่งเสริมและ 
ดูแลพัฒนาการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างน้อย	 3	 ภาษา	 และ
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์	ส่งเสริมให้ผู ้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี
ออนไลน์	 และเห็นว่าวิชาเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน�ามาใช้ได้ทุกวัน	 เพื่อได้มีโอกาสการเรียนรู้ 
ด้านการท�าธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์และเพิ่มความรู ้ทักษะด้านการสร้างแอนิเมช่ัน	 เรียนรู ้พ้ืนฐาน 
ด้านการสร้างภาพเคล่ือนไหว	โดยร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ	สื่อและเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กิจกรรม
ระหว่างวันท่ี	9	-13	กรกฎาคม	2564	ณ	ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	วิทยาลัยศิลปะ 
สื่อและเทคโนโลยี 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่	 อบรมให ้กับนักเรียนโรงเรียนต ้นแก ้วผดุงพิทยาลัย	 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศำสตร์ที่ ๖
พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ค่าย Annimation Academy
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โครงการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู ้ของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม	่
กิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์	ส�าหรับนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	(Electronic	Camp)	 
ส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาของ
นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ซ่ึงเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้	 ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็นแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในรูปแบบใหม่	สามารถ
ถ่ายทอดและน�าไปสู่การปฏิบัติจริงได้		และมีทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จากการปฏิบัติจริงและสามารถน�าความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้การพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ ์
ด้านอิเล็กทรอนิกส์	โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน	์

รุ ่นที่	1	วันที่			8	-	11	กันยายน	2564	
รุ่นที่	2	วันที่	15	–	18	กันยายน	2564

ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ ่นเยาว์ 
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โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือและคุม้ครองนกัเรยีน	สอดคล้องกบัพนัธกจิที	่2	ของโรงเรยีนแม่อาย
วิทยาคม	ในการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการศึกษา	การนิเทศ	ก�ากับ	ติดตามการพัฒนาโรงเรียน 
ตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาเชยีงใหม่	ซึง่การบรหิารจดัการจ�าเป็นอย่างยิง่ต้องมวีสัด	ุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในงานบรหิาร 
จดัการ	เพือ่การขบัเคลือ่นกลยทุธ์ให้เกดิประสทิธภิาพในการจดัองค์กร	ส่งเสรมิสนบัสนนุการจัดการเรยีนการสอน
ให้มคีณุภาพตามทีช่มุชนคาดหวงัโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	และเพือ่พฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืและคุ้มครองนกัเรยีน
ให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา	โดยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ผ่านทางระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต	 (Software	 as	 a	 Service)	 สามารถช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างโรงเรียน 
กับผู้ปกครอง	 และยังท�าให้รับทราบข้อมูลในด้านต่าง	 ๆ	 ของนักเรียนได้มากขึ้น	 รวมท้ังระบบยังช่วยเพ่ิม
ความสัมพันธ์ที่ดี	และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน	กับผู้ปกครอง

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ ้มครองนักเรียน 
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โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และคุณลักษณะในศตวรรษที่	 21	 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
มีวิสัยทัศน์“โรงเรียนแม่อายวิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาโดยเน้นผู ้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะ	 ทันต่อ 
การเปลีย่นแปลง	สร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชน	ตามแนวทางปฏริปูการศกึษาเชยีงใหม่”	โดยม	ีพนัธกิจ	4	ข้อ		 
คือ	 1.	 เสริมสร้างทัศนคติ	 ความตระหนักและความร่วมมือของเครือข่ายทุกระดับเพื่อขับเคลื่อน 
การพฒันาการศกึษาของโรงเรยีน		2.	เพิม่ประสทิธภิาพกลไกการบรหิารจัดการศกึษา	การนิเทศ	ก�ากับตดิตาม	 
การพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	 	 3.	 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพ 
ในการออกแบบการเรียนรู ้ เ พ่ือพัฒนาผู ้เรียนให้มีศักยภาพและทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	 
4.	พัฒนาผู้เรียนให้เติบโต	เป็นพลเมืองที่ดีของเชียงใหม่	ของชาติและสังคมโลก	เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่	3	 
ซึง่การพฒันาผูเ้รยีนนัน้มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ต้องมกีจิกรรมและงบประมาณในการด�าเนนิงาน	เพือ่การขบัเคลือ่น 
กลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร	และเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แนวใหม่	การพัฒนา
ทักษะและคุณลักษณะผู้เรียน		ด้วยนวัตกรรม	สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล	และเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามที่ชุมชนคาดหวังโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู ้และคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
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โครงการจัดซ้ือระบบอิเล็กทรอนิกส์	 และโปรแกรมดูแลบริหารจัดการนักเรียนพร้อมอุปกรณ์ 
เพื่อยกระดับการพัฒนาสถานศึกษาท้องถิ่นไทยสู ่องค์กรดิจิทัลในศตวรรษที่	 ๒๑	 โรงเรียนบ้านศาลา 
ได้จัดซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์	 และโปรแกรมดูแลบริหารจัดการนักเรียนพร้อมอุปกรณ์	 เพื่อให้โรงเรียน	
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอัตโนมัติ	 เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบฐานข้อมูล 
ที่สามารถใช้งานได้	เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย	๔.๐	และโรงเรียนสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารสถาน
ศึกษาสู่องค์กรดิจิทัลในศตวรรษที่	21	ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอัตโนมัต	ิ

จัดซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมดูแลบริหารจัดการนักเรียน
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โครงการจดัซือ้วสัด	ุครภุณัฑ์	ห้องเรยีนอจัฉริยะ	
(SMART	CLASS	ROOM)	เพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีน
การสอนของผูเ้รยีนให้ทนัต่อยคุไทยแลนด์	4.0	สูอ่งค์กร
ดิจิทัลในศตวรรษที่	21	โรงเรียนบ้านศาลา	มีการติด
ตั้งอุปกรณ์ชุดสื่อห้องเรียนอัจฉริยะ(SMART	ROOM)	 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	ในห้องเรียน	และ
ยงัใช้ในการประชมุออนไลน์ทางไกล	โดยมกีารตดิตาม	
ประเมินผลการด�าเนินงาน	 สรุปและรายงานผล 
เป็นระยะ

SMART CLASS ROOM
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โครงการพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนสู ่Thailand 4.0 โรงเรยีนบ้านศาลา ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคัญของ 
ครูที่จะต้องมีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน และครูที่มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอกในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน  
มีทักษะชีวิตท่ีดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามนโยบายหลักด้านการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม่ ท่ีก�าหนดให้โรงเรยีนในสงักดัทกุโรงเรยีนจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบของโรงเรยีน ๔ ภาษา  
คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาล้านนา รวมท้ังให้เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพใกล้บ้าน  
เพือ่ลดรายจ่ายให้ผูป้กครอง ซึง่ในการจดัการเรยีนการสอนให้ดมีคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และตาม
นโยบายนัน้ต้องอาศยัปัจจยัหลายด้านด้วยกนั  เช่น ด้านอาคารสถานที ่ด้านสือ่นวตักรรมเทคโนโลยทีีท่นัสมยั  
และครูต้องมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งต้องมีทักษะในด้านการจัดการเรียน การสอน ซ่ึงครูถือเป็นผู้ท่ีมี
ความส�าคัญในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน    

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสู่ Thailand 4.0 
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โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยใช้ระบบพีเ่ลีย้งและการให้ค�าปรกึษา (Coaching and Mentoring) 
เพ่ือขับเคลือ่นการปฏิรปูการศกึษาโรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ : “กิจกรรมพฒันาสมรรถนะครู 
ด้านการออกแบบชั้นเรียนออนไลน์” การจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบชั้นเรียนออนไลน์   
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาการออกแบบ สร้างชั้นเรียนออนไลน์ ให้พร้อมส�าหรับการรับ
นักเรียนเข้าร่วมห้องเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัลของโรงเรียน ซ่ึงต้องใช้ระยะ
เวลาในการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องจัดการประชุมปฏิบัติการให้แก่ผู้อ�านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน  
และเจ้าหน้าทีผู่เ้กีย่วข้อง รวมทัง้ตดิตาม ประเมนิผลการน�าไปใช้ตลอดปีการศกึษา โดยกลุม่เป้าหมาย คอื ผูบ้รหิาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบการอบรมในครั้งนี ้
เป็นการแลกเปลี่ยนร่วมกนัของบุคลากรโรงเรียนในสงักัด โดยแต่ละโรงเรยีนแตง่ตั้งคณะท�างานเพือ่ออกแบบ
ชั้นเรียนและช่วยเหลือในกลุ่มเพื่อนครูด้วยกัน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและการให้ค�าปรึกษา 
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ผลงำนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย	กิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย		กิจกรรมการผลิตสื่อ	ใบงาน	เกมและส่ือการเรียนที่มีอยู่ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนของชั้นอนุบาล	1	–	3	เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ	และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	เป็นการเตรียมเด็กให้มี
ความพร้อมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย	ด้านอารมณ์	–	จิตใจ	ด้านสังคม	ด้านสติปัญญา	
และคุณธรรม	จริยธรรม	ให้เป็นคนดี	คนเก่งและมีความสุขในชีวิตเติบโต	เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป	

โรงเรียนบ้ำนศำลำ 

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
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โครงการส่งเสริมการบริหารงานฝ่ายบุคคล	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้	 และ	 มีทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ถือเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งของหน่วยงาน 
ในการพัฒนาองค์กร	 แต่ที่จ�าเป็นมากกว่าการพัฒนาคนให้มีความรู้	 	 มีทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานก็คือ	 
การพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม		ตลอดจนความรบัผดิชอบ		อนัเป็นองค์ประกอบส�าคญัยิง่	ทีจ่ะท�าให้คนท�างาน
ได้อย่างมีประสทิธภิาพ	และเป็นส่วนเสรมิทีส่�าคัญทีท่�าให้งานส�าเรจ็ตามเป้าหมายได้	ซ่ึงจะเกิดผลดใีนภาพรวม
ของการเรียนการสอน	รวมทั้งน�ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	โรงเรียนบ้านศาลา	สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้คณะครูได้เข้ารับการอบรม	ผู้ก�ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ	่ 
ขั้นความรู้ขั้นสูง	(A.	T.	C.)	รุ่นที่	2/2563	ณ	ค่ายลูกเสือชเยศ	อ�าเภอสันป่าตอง	จังหวัดเชียงใหม่

ส่งเสริมการบริหารงานฝ่ายบุคคล 
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โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ภาษาไทย	 (วันสุนทรภู ่/ 
วันภาษาไทย)	 ภาษาไทยมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อผู ้เรียน	 ที่ต้องฝึก
ทักษะด้านการอ่าน	เขียน	พูด	เพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้และสื่อสาร
ให้ถูกต้อง	 ไม่เกิดความสับสน	 และในขณะเดียวกัน	 ภาษาไทยน้ันยัง
มีความงดงามทางภาษา	 จนถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติ	 ได้แก่	 
บทประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว	และร้อยกรอง	โดยเฉพาะวรรณคดีต่างๆ	
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย	 จากกลุ ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย	 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียน	 
เพื่อเตรียมการสรรหานักเรียนท่ีจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทยในระดับต่างๆ		ตลอดจนระลึก
ถึงท่านสุนทรภู่	กวีเอกของไทย	เผยแพร่ผลงานของท่าน	สู่ลูกหลานไทย	
อนรุกัษ์วรรณคด	ีวรรณกรรมทีท่รงคณุค่า	รวมถงึเปิดเวทเีพือ่ให้นกัเรยีนได้
แสดงการใช้ทกัษะทางภาษาไทยอย่างเหมาะสมผ่านกจิกรรมวนัภาษาไทย 

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ภาษาไทย 
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โครงการสะเต็มศึกษา	 (STEM)	 สะเต็มศึกษา	 คือ	 แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู ้
ใน	๔	สหวิทยาการ	ได้แก่	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรม	เทคโนโลยี	และคณิตศาสตร์	โดยเน้นการน�าความรู้ไปใช ้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง	 รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่	 ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต	 
และการท�างาน	 ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง	 ๔	 สหวิทยาการ	 กับชีวิตจริงและการท�างาน		
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ�าทฤษฎี	 หรือกฎทาง
วิทยาศาสตร์	และคณิตศาสตร์	แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริง 
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด	 ตั้งค�าถาม	 แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ	
พร้อมทั้งสามารถน�าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ�าวันได้	 สะเต็มศึกษา	 จึงเป็นกิจกรรม 
การจดัการเรยีนรูท้ีท่�าให้นักเรยีนได้พฒันากระบวน		การคดิ	วิเคราะห์	แยกแยะ	อย่างเป็นระบบ	มเีจตคตทิีดี่ต่อ	 
คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	สามารถน�าความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สะเต็มไปใช้ในแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันได้

สะเต็มศึกษา (STEM) 
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โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้มุ ่งสู ่สัมมาชีพ	 โรงเรียนบ้านศาลาได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู ้ทุกระดับช้ัน	 โดยยึดผู ้เรียนเป็นส�าคัญ	 ทันสมัย	 และลงมือปฏิบัติจริงตามความถนัดของ
นักเรียน	และครูปรับการเรียนเปล่ียนการสอน	ด�าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมพัฒนาสมอง	(Head)	 
พัฒนาจิตใจ	(Heart)	การลงมือปฏิบัติ	(Hand)	และสุขภาพ	(Health)	ให้ผู้เรียนท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง	ๆ 	 
นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย	เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร	ใช้ทักษะ
ในการเรียนรู้นวัตกรรม	ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี	ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงกับครอบครัว	
โรงเรียน	 ชุมชน	 ประเทศชาติ	 และทักษะในการแก้ปัญหา	 ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้	 พัฒนาให้
มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู ้อย่างแท้จริง	 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ได้แก่	 กิจกรรม 
นวดแผนไทย,	กิจรรมเบเกอรี่	,กิจกรรมหนูน้อยเบเกอร่ี	,กิจกรรมตัดตุงต้องลาย,	กิจกรรมอาหารไทยและ
กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์	นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง	นักเรียนได้
เรียนรู้ในด้านการคิด	วิเคราะห์	สังเคราะห์	สร้างสรรค์จิตนาการด้วยตนเอง	พัฒนาคุณภาพของตนเองครบ 
๔	หมวดเพื่อพัฒนา	๔	H	อย่างมีความสุข	

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้มุ ่งสู ่สัมมาชีพ 
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โครงการส่งเสรมินสิยัรกัการอ่านและพฒันาห้องสมดุมชีวิีตเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวิีตโรงเรยีนบ้านศาลา	 
ให้ความส�าคัญกับห้องสมุด	ตระหนักถึงการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน	และเกิดการ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง	 สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	 ซ่ึงเป็นการสร้าง
สังคมแห่งเรียนรู้ให้เกิดในระดับโรงเรียนก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศชาติต่อไป	 อีกทั้ง	 ห้องสมุด		 
เป็นแหล่งวิทยาการที่จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ส�าคัญเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	และสามารถพัฒนาทักษะทางด้าน	 
การฟัง	การพูด	การอ่าน	และการเขียน	เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	การอ่าน	การเขียน	
จึงเป็นทักษะ	 ที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับนักเรียนเพราะการอ่าน	 การเขียนเป็นรากฐาน
ส�าหรับการเรียนรู้ทุกรายวิชา	

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
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โครงการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย	 ปัจจุบัน	 นาฏศิลป์	 ดนตรี	 มีความส�าคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก	 
เป็นวชิาทีส่ร้างทกัษะพืน้ฐานในการน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนั	และยงัใช้เป็นพืน้ฐานในการเรยีนในระดบัสงูขึน้ด้วย	 
และในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู ้เรียนส่วนใหญ่ได้ให้ความส�าคัญความสนใจในรายวิชานี้เป็นอย่างมาก	 
เพราะผู้เรียนชอบการแสดงออก	และมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี	นาฏศิลป์	ซึ่งผู้เรียนต้องการที่จะหาเวที
ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	โรงเรียนบ้านศาลาได้ตระหนัก	และเล็งเห็นถึงความส�าคัญทางด้านดนตร	ี 
และนาฏศิลป์	จึงจัดตั้งโครงการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย	เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	และ
มุ่งเน้นการใช้เทคนิควิธีการสอน	หรือกิจกรรมเสริมหลาย	ๆ 	รูปแบบ	โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมให้มาก	 
โดยยึดผู ้เรียนเป็นส�าคัญ	 เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้แสดงความสามารถ	 และรู้จักการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้มีประสบการณ์	 และได้เรียนรู ้กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในบทเรียน	 
เพื่อเป็นการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนด้วย		

ส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย 
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โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพฒันาท้องถิน่	(SBMLD)	โรงเรยีนบ้านศาลา	ได้วางแผนการปฏบิตังิานให้สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์	
แผนการศึกษาห้าปี	 แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 และแผนงบประมาณประจ�าปีของท้องถิ่น	 (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่)	 เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น	
(SBMLD)	 ที่มีโรงเรียน	 ชุมชน	 ครู	 ผู้ปกครอง	 และกรรมการสถานศึกษา	 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ทั้งในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัย	เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ	ความถนัดและความ
ต้องการ	โรงเรียนจึงได้จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น	(SBMLD)	เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาตามความสนใจ	ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน

พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
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โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยำลัย 

โครงการการพัฒนาแนวทางด ้านความปลอดภัยทางถนน	 
(TK	 safety	 road	 zone)	 โดยการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครอง	 ชุมชน	
และโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	 ต�าบลขุนคง	 อ�าเภอหางดง	 จังหวัด
เชยีงใหม่		โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	ชมุชน	ภายใต้การให้ค�าปรกึษา 
โดยสถาบันวิจัยท้องถิ่น	 และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	จึงได้ด�าเนนิโครงการต่อเนือ่ง 
เป็นปีท่ี	๒	เพ่ือสร้างความตระหนักอย่างยั่งยืน	โดยการประกาศโรงเรียน
เป็นเขตพ้ืนที่ปลอดภัย	และประกาศมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน	 
การจัดทาแผนผังจราจรของโรงเรียน	 โดยให้ครูประจ�าชั้น	 ได้ชี้แจง
ท�าความเข้าใจกับผู้ปกครอง	กับเด็กนักเรียน	การติดป้ายประชาสัมพันธ	์ 
เขตสวมหมวกนิรภัย	 ๑๐๐%	 มีการประชาสัมพันธ์แผนผังจราจรของ
โรงเรยีนต้นแก้วผดุงพทิยาลยัในทกุช่องทาง	ได้แก่	เพจโรงเรยีนต้นแก้วผดงุ
พิทยาลัย	ไลน์กลุ่มห้องเรียนผ่านครูประจ�าชั้น	การประชุมผ่าน	Google	
Meeting	และมีการบันทึกสถิติการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก	ผู้ปกครอง	
การท�าความเข้าใจกับนักเรียนมัธยมเรื่องการไม่ขับขี่รถจักรยานยนต ์
โดยไม่มีใบอนุญาตขับข่ี	 ท�าให้เด็ก	 และผู้ปกครองมีพฤติกรรมตระหนัก
ถึงความปลอดภัย	มีวินัยจราจรเพิ่มขึ้น	โดยการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่ 
ยานพาหนะ	และพฤตกิรรมการเดนิทางเข้ามาในโรงเรยีนตามพืน้ทีป่ลอดภยั
ที่โรงเรียนก�าหนดให้	และข้ามถนนด้วยทางม้าลาย

พัฒนาแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนน 



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่56

โครงการโปรแกรมมลัตมีิเดยีเพือ่การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์	เพือ่ส่งเสรมิการใช้ภาษา
อังกฤษและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและเทียบเท่ามาตรฐานสากล	 
โดยโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	 ได้เห็นความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้	 การพัฒนา
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษา	โดยสื่อสารสนเทศที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน	นอกจาก
จะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญของการฝึกฝนและพัฒนาทางภาษาแล้ว	ยังมีประโยชน์ที่ส�าคัญในการช่วยพัฒนา
ทกัษะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้กบันกัเรยีนในศตวรรษที	่21	ทีใ่ห้ความส�าคญักบัทกัษะทางด้านภาษา 
และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปพร้อมๆ	 กัน	 การจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย
ที่ทันสมัย	 และมีความเป็นมาตรฐานสากล	 เป็นเร่ืองที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	 เพราะการเรียนรู้ในปัจจุบันมีการ
เชื่อมโยงกับทั่วโลกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	จากสถานการณ์การระบาดโควิด	-	19	ท�าให้รูปแบบการเรียนรู ้
เปลี่ยนแปลงไป	 นักเรียนต้องสามารถเรียนรู้ได้เอง	 เป็นผู้สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้	 ทั้งในรูปแบบ	
Online	และ	On	Demand	

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ 
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โครงการพฒันาคณุภาพวชิาการปฐมวยั	ฝ่ายงานปฐมวยัโรงเรยีน
บ้านแม่งอนขีเ้หลก็	ได้จดัท�าโครงการพฒันาคณุภาพวชิาการปฐมวยัตลอด 
ปีการศึกษาขึน้	เพือ่พฒันาคณุภาพวิชาการของระดบัปฐมวัยของโรงเรยีน
บ้านแม่งอนขี้เหล็กโดยมีกิจกรรมปรับปรุง	และพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
ร่วมกันวิเคราะห์ประเมินผลการใช้หลักสูตรร่วมกับผู้ปกครองชุมชน	
กจิกรรมภาษาพาเพลนิมกีารส่งเสรมิด้านภาษาอังกฤษ	ภาษาจนี	ภาษาไทย	 
โดยให้มีการจัดประสบการณ์	เรียนรู้บูรณาการภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	 
ภาษาไทย	 จัดกิจกรรมภาษาวันละค�าหลังกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน	 
จดัค่ายภาษาองักฤษ	English	Day	Camp	กจิกรรมทศันศกึษาแหล่งเรยีนรู ้
ปฐมวัย	 โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	 และสวนสัตว์เชียงใหม่
ในภาคเรียนที่	 ๒	 ปีการศึกษา	 ๒๕๖๔	 และกิจกรรมสะเต็มศึกษา	 
ให้ครูมีการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการ	 เพื่อพัฒนา
ทกัษะกระบวนการด้านสะเต็มศกึษา	โดยพฒันานวตักรรมในการจดัการ
ประสบการณ์การเรียนรู้	ออกแบบการจัดการเรียนร่วมกับกับผู้ปกครอง
ในสถานการณ์โควิด	โดยจัดท�าคลิปการเรียนรู้ผ่านช่องทางยูทูป

พัฒนาคุณภาพวิชาการปฐมวัย 

โรงเรียนบ้ำนแม่งอนข้ีเหล็ก
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กตลอดปีการศึกษา โดยได้สอดแทรกกิจกรรมการออกก�าลังกาย  
หน้าเสาธงทุกเช้า และการจัดกิจกรรมในห้องเรียนส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกด้านทุกวัน ครูประจ�าชั้น 
สังเกตความสามารถ และความถนัดของเด็กปฐมวัยแต่ละคน โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับวัยและ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของเด็กปฐมวัย ส่งเสริม
พัฒนาให้เด็กปฐมวัยให้มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตามความถนัดและความสนใจ 
ให้เด็กมีความม่ันใจและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข   

พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เด็กปฐมวัย 
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โครงการอนุบาลสัมพันธ์	เพื่อสร้างความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วม
กับสถานศึกษา	โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครองระดับปฐมวัยมีความรู้	และเข้าใจพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทของตนเองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน	 และส่งเสริมให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีส่วนร่วม 
ในการวิเคราะห์ลักสูตร	 วางแผนการประเมินผล	 แก้ไขปัญหาพฤติกรรม	 และร่วมวางแผนพัฒนา 
การจดัการศกึษาเดก็ปฐมวยัร่วมกบัคร	ูโดยมกิีจกรรมกิจกรรมการวิเคราะห์หลกัสตูร/วางแผนการประเมนิผล/ 
วิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมเด็ก	 และแนวทางแก้ไขระหว่างครู	 ผู้ปกครอง	 และคณะกรรมการสถานศึกษา	
และกิจกรรมอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลบุตร	

อนุบาลสัมพันธ์ 
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โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	 เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน	ได้รับรู้ถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติด	และสร้าง
เครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ภายในและ
นอกสถานศึกษา	โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียว
กับยาเสพติดอย่างรอบด้านจากทั้งในห้องเรียน	 และนอกห้องเรียน	
เช่น	กิจกรรม	D.A.R.E	ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง
จากเจ้าหน้าที่ต�ารวจเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา	 และกิจกรรม	 
To	be	number	one	เปิดพืน้ทีใ่นการแสดงออก	และแสดงความสามารถ 
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	ได้แก่	การประกวด	“ร้อง	เต้น	 
เล่นดนตรี	 to	 be	 number	 one	 ฉันจะเป็นไอดอล	 คร้ังที่	 1” 
และให้นักเรียนได้มีส ่วนร่วมในการเข้าร ่วมประกวดสื่อการสอน 
และให้ความรู	้โดยส�านักงานศกึษาธิการจังหวัดเชยีงใหม่	ได้รบัรางวัลชนะเลศิ	 
หัวข้อ	 “เด็กเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติด	 มีความรู้เรื่องเพศวิถี	 และ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม”	(ติดตามตัวอย่างสื่อจากช่อง	Youtube	:	 
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	 อ�าเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่	 (https://
youtu.be/yjGX7AZ0nbY)

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 



Bureau Of Education Religious and Culture Chiangmai Provincial Administrative Organization Annual Report 2021 61

กิจกรรมรักษ์เชียงใหม่	 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	 ได้จัดกิจกรรมรักษ์เชียงใหม่	 เพื่อตอบสนอง
นโยบายขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่ในการการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟแูละสบืสานศลิปวฒันธรรมจารตีและ
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โดยเชิญวิทยากรภูมิปัญญามรดกท้องถิ่น	นางยุพิน	ไชยวิถี	และนางสุมิตรา	 
วันทนีย์วรกุล	 วิทยากรจากหมู่บ้านแม่งอนขี้เหล็ก	 หมู่ที่	 ๑๑	 ต�าบลแม่งอน	 อ�าเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่		 
มาให้ความรู้	 และสอนการสานตาแหล๋วให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๑	 สืบเน่ืองจาก 
องค์การยเูนสโก	เข้าสังเกตการณ์การเรยีนการสอนวชิาบรูณาการมรดกภมูปัิญญา	และสมัภาษณ์ครผููส้อนและ 
ผู้อ�านวยการ	ในวันที่	๒๕		มีนาคม		๒๕๖๔		ณ	โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	และการจัดการเรียนการสอน	
“มรดกภูมิปัญญาการสานตาแหล๋ว”		ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	เพื่อให้เกิดความรักในถิ่นฐาน
ก�าเนิดของตนเอง	ได้รู้จักตัวตนและอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์รวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
เชียงใหม่อันดีงาม	สามารถน�าความรู้ไปถ่ายทอดแก่คนในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองที่อาศัยได้

กิจกรรมรักษ์เชียงใหม่ 
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โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม

โครงการอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียนยากจน เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญของชาติ  
ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม ให้มีคุณภาพอันพึงประสงค์ตามวัย  
และวุฒิภาวะ เป็นก�าลังในการพัฒนาท้องถิ่นของตนและชาติบ้านเมืองให้เจริญต่อไป แต่การที่เด็กจะมี
คุณภาพนั้น สุขภาพเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนา อาหารกลางวันจึงมีความส�าคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะจะท�าให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  และมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในโรงเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวยากจน การดูแลด้านสุขภาพจึงเป็นปัญหาอย่างยิ่ง 
เนื่องจากขาดแคลนอาหารกลางวันท�าให้ร่างกายและสติปัญญาไม่เจริญเติบโตตามวัยและวุฒิภาวะ โรงเรียน
แม่อายวิทยาคม จึงได้จัดท�าโครงการอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียนยากจน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่สะอาดและถูกต้องตามหลักโภชนาการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

โครงการ อาหารกลางวันส�าหรับนักเรียนยากจน 
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โครงการสนบัสนนุปัจจยัพืน้ฐานส�าหรบันกัเรยีนยากจน	ตามแผนการศกึษาแห่งชาต	ิ	พ.ศ.	2560-2579	 
เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ	โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน 
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ	พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี 
ประสิทธิภาพ	 พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการท�างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ	แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ	ยึดหลักส�าคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย	หลกัการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชน	(Education	for	All)	หลกัการจัดการศกึษาเพ่ือความเท่าเทยีม	 
และท่ัวถึง	 (Inclusive	 Education)	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (Sufficiency	 Economy)	 
และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม	 (All	 For	 Education)	 อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 
(Sustainable	 Development	 Goals	 :	 SDGs	 2030)	 ประเด็นภายในประเทศ	 (Local	 Issues)	 
อาทิ	 คุณภาพของคนช่วงวัย	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ	 ความเหลื่อมล�้าของ 
การกระจายรายได้	โรงเรยีนแม่อายวิทยาคม	จึงได้จัดท�าโครงการสนับสนุนปัจจัยพืน้ฐานส�าหรบันักเรยีนยากจน	 
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส�าหรับนักเรียนยากจน 
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โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู ้ปกครอง	 โดยมีกระบวนการ	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 
1)การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	2)การคัดกรองนักเรียน	3)การป้องกันและแก้ปัญหา	4)การพัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียน	5)การส่งต่อ	เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือจากครูประจ�าช้ัน	ครูที่ปรึกษา	อย่างทั่วถึง		
โดยมีผู้ปกครอง	ชุมชน	หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	
โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกคน	 ทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 ตามเจตนารมณ์
และความมุ่งหมายของการศึกษาประจ�าปีการศึกษา	 2564	 เพ่ือให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรอง
นักเรียน	เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านของนักเรียนกับโรงเรียน	รวมท้ังครูและผู้ปกครองนักเรียน
จะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน	รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนร่วมกัน	อันน�าไปสู่การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ปกครอง 
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	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		จากยทุธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560-2579	 
ข้อที่	4	การสร้างโอกาส	ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา	มีเป้าหมาย	ดังน้ี

1.	ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ	
2.	การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส�าหรับคนทุกช่วงวัย	
3.	 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม	 ถูกต้อง	 เป็นปัจจุบัน	 

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา	 การติดตามประเมินและรายงานผล	 และได้ก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาดังนี	้

	 3.1.	เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ			
	 3.2.	พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส�าหรับคนทุกช่วงวัย		
	 3.3.		พฒันาฐานข้อมูลด้านการศกึษาทีม่มีาตรฐาน	เชือ่มโยงและเข้าถงึได้	จากเหตผุลความจ�าเป็น 

ดังกล่าวโรงเรียนแม่อายวิทยาคม	จึงได้จัดท�าโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	 ห ้องสมุดโรงเรียนเป ็นแหล่งการเรียนรู ้ภายในโรงเรียน 
ที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน	 
เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู ้ที่อ�านวยความสะดวก	 จัดกิจกรรมที่กระตุ ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู	้	 
ศึกษาค้นคว้า	 แสวงหาค�าตอบ	 และสร้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเอง	 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดท�า
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกๆ	ด้าน	 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู ้	 แก่นักเรียนและชุมชน	 นักเรียนมีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย	 หลากหลาย	
ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อผู ้เรียน	 โดยพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุด 
ให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
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โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน	เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร	ได้แก	่ 
การสื่อสาร	การคิด	การแก้ปัญหา	ทักษะชีวิต	และการใช้เทคโนโลยี	และเพ่ือจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัต ิ
เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร	โดยมเีป้าหมายให้นกัเรยีนโรงเรยีนแม่อายวทิยาคม	ได้รบัการพัฒนาการส่งเสรมิ 
สมรรถนะตามหลักสูตร	และศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	งานช่างอุตสาหกรรม	ภาษาต่างประเทศ	 
และมุ่งเน้นการค้นหาตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต	 และหลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม	
และตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน	โดยนักเรียนมีความรู้	ทักษะท่ีจ�าเป็น
ตามหลักสูตรที่ส่งเสริมความถนัดและความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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โครงการส่งเสริมให้ผู ้ เรียนค้นพบตัวเอง  
เ ห็นทางเลือก ท� างานเป ็นและพัฒนางานได ้  
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม มีเป้าหมายในการพัฒนา
นกัเรยีนให้มผีลสมัฤทธิท์างวชิาการของนกัเรยีน ได้แก่  
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค�านวณของนักเรียน ความสามารถในการ 
คดิวเิคราะห์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่น 

ส่งเสริมให้ผู ้เรียนค้นพบตัวเอง 

ความคดิเหน็และแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และสมรรถนะส�าคัญของ
นักเรียนให้สูงขึ้น จึงได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามความถนัด
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่	ซึง่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ดัการศกึษา	ได้มกีารวางกรอบ 
ทิศทางในการพัฒนาทางด้านการศึกษา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	ยุทธศาสตร์	:	ด้านการศึกษาและพัฒนา
คณุภาพชวีติ	กลยทุธ์	:	การยกระดบัคณุภาพการบรหิารและจดัการศึกษาของโรงเรยีนในสงักดั	ซึง่มแีนวนโยบาย 
ในการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพ 
จดัการศกึษาทีม่คีณุภาพได้มาตรฐาน	เพือ่ให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้มโีอกาสเข้าถงึบรกิารการศกึษาทีด่ใีกล้บ้าน		 
อันเป็นการพัฒนาคนและสังคมในภาพรวมที่ยั่งยืน	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยรายจ่ายเก่ียวกับ 
ทนุการศึกษา	ส�าหรบันกัศกึษา	และการให้ความช่วยเหลอืนักเรยีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.2561		
และตามราชกิจจานุเบกษา	หน้า	7	เล่ม	136	ตอนพิเศษ	34	ง	ลงวันที่	7	กุมภาพันธ์	2562	ได้ประกาศให้ใช้
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยรายจ่ายเก่ียวกับทนุการศกึษาส�าหรบันักศกึษา	และการให้ความช่วยเหลอื
นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.2561	เพื่อเป็นทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษา	ซึ่งเป็นผู้ยากจน 
หรอืผูด้้อยโอกาส	ต้องเป็นการศกึษาในหลักสตูรทีส่งูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า	แต่ต้องไม่สงูกว่า 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวยากจนประสบปัญหา
ความเดือดร้อน	ก�าพร้า	อนาถา	หรือผู้ด้อยโอกาส	และเป็นนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับ
เด็กเล็ก	ระดับอนุบาล	ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา	และสามารถ
น�าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เป้าหมาย
	 ๑.	สนับสนุนทุนการศึกษา	(ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี	2553	–	2561)	ให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง	(เดิม)
	 เป็นทุนต่อเนื่องเดิมตั้งแต่ปี	พ.ศ.2553	ประกอบด้วย
	 	 ปี	พ.ศ.	2553	 รุ่นที่	1		 	 จ�านวน		27		คน	 	 	 	
	 	 ปี	พ.ศ.	2554	 รุ่นที่	2		 	 จ�านวน		28		คน	 	 	 	
	 	 ปี	พ.ศ.	2555	 รุ่นที่	3		 	 จ�านวน		29		คน	 	 	 	
	 	 ปี	พ.ศ.	2556	 รุ่นที่	4		 	 จ�านวน		37		คน	 	 	 	
	 	 ปี	พ.ศ.	2557	 รุ่นที่	5		 	 จ�านวน		35		คน
	 	 ปี	พ.ศ.	2558	 รุ่นที่	6		 	 จ�านวน		34		คน
	 	 ปี	พ.ศ.	2559	 รุ่นที่	7		 	 จ�านวน		38		คน
	 	 ปี	พ.ศ.	2560	 รุ่นที่	8		 	 จ�านวน		49		คน
	 	 ปี	พ.ศ.	2561	 รุ่นที่	9		 	 จ�านวน		58		คน
	 	 ปี	พ.ศ.	2562	มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 	 ปี	พ.ศ.	2563	มอบทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนเรียนดี	 จ�านวน		48	คน

โครงกำรโดดเด่น
โครงกำรทุนกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำและกำรให้ควำมช่วยเหลือ

นักเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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	 	 ปี	พ.ศ.	2564	ด�าเนินการต่อเน่ืองโดยจัดท�าโครงการทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษา	
และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ส�านักการศึกษา	 
ศาสนาและวัฒนธรรม	ได้ด�าเนินโครงการทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2564	 โดยได้จัดสรร 
งบประมาณเพื่อเป ็นทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาและการให ้ความช ่วยเหลือนักเรียน	 
ซึง่เป็นผูย้ากจนหรอืด้อยโอกาส	และเป็นนกัเรยีนทีเ่ข้ารับการศกึษาในโรงเรยีนระดบัอนบุาล	ประถมศกึษา 
และมัธยมศึกษา	เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา	และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง 
เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 1.	สนับสนุนทุนการศึกษา	(ทุนต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	พ.ศ.2553-2561	จ�านวน	89	คน)	 
	 	 2.	 สนับสนุนทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู ้ยากจนหรือผู ้ด ้อยโอกาส	 
ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	 แต่ต้องไม่สูงกว่า 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	ตามประกาศรับสมัครฯ	ในปี	2564	จ�านวน	76	คน	รวมเป็นเงิน	 
1,406,200.-	บาท

	 	 3.	การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	และเป็นนักเรียน 
ที่เข้าศึกษาในระดับอนุบาล	 ประถมศึกษา	 และมัธยมศึกษา	 จ�านวน	 186	 คน	 รวมเป็นเงิน	
700,000.-	บาท
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ทวิภาษา	คอื	กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ช้สองภาษาควบคูก่นั	ได้แก่	ภาษาแม่	(ภาษาท้องถิน่)	 
และภาษาไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา	โดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นหลักในการเรียน
การสอนส�าหรับช่วงวัยเริ่มเข้าเรียน	(ระดับชั้นอนุบาล)	และใช้สองภาษาเป็นสื่อการเรียนการสอน
ในระดับประถมต้น	โดยสัดส่วนการใช้สองภาษาผกผันตามระดับชั้นที่สูงข้ึน	

เป็นการน�าแนวทางการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน	(ทว/ิพหภุาษา)	มาใช้ในโรงเรยีน 
ที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขจัดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	 ภาษาแม่	 (ท้องถิ่น)	 
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	เพราะการศึกษาที่เริ่มต้นด้วยการใช้ภาษาแม่	(ท้องถิ่น)	ของเด็กเป็นฐาน 
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนภาษาไทยจะช่วยสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งให้แก่เด็ก	คือท�าให้เด็ก 
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข	กล้าแสดงตัวตน	และความคิดของตนเอง	มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น	 
สามารถอ่านเขียนภาษาไทย	 ได้คล่อง	 มีทักษะการคิดวิเคราะห์	 ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถได้อย่างเต็มที่	 น�าไปสู ่การเรียนรู ้อย่างยั่งยืนและมีความภาคภูมิใจ 
ในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง	

ในปี	พ.ศ.	2550	มูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพซตาล๊อตซี่	(พีซีเอฟ)	ได้ร่วมกับมูลนิธิภาษาศาสตร์
ประยุกต์	 ในการหาหนทางที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่ยั่งยืนและเกิดผลได้กับเด็กกลุ ่มชาติพันธุ ์ต ่างๆ	 
ในประเทศไทย	ด้วยการน�าเอาการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน	 
(ทวิ/พหุภาษา)	ไปใช้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล	ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ	ความอดทนและ
ความไว้วางใจที่มีต่อกันของผู้มีส่วนร่วมหลักของโครงการ

ในปี	พ.ศ.	2551	มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์	และมูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพซตาล๊อตซี่	(พีซีเอฟ) 
ได้น�าเอาการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา	 เข้ามาในชุมชนกลุ ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล 
ทางภาคเหนอืและภาคตะวันตกของประเทศไทย	โดยเริม่การศกึษาแนวทางทว/ิพหภุาษากบัศนูย์เรยีนรู้ 
ของการศึกษานอกระบบ	 (กศน.)	 ทั้งหมด	 10	 ศูนย์	 เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ดูแลเด็กกลุ่มชาติพันธุ ์
กะเหรี่ยงโปว์	 ในอ�าเภอฮอด	 จังหวัดเชียงใหม่	 และโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ)	ที่มีเด็กกลุ่มเด็กชาติพันธุ์มอญ	ในอ�าเภอสังขละบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี

ในปี	พ.ศ.	2552	ศูนย์เรียนรู้ทั้ง	10	ศูนย์	ถูกแทนที่ด้วยโรงเรียน	2	แห่ง	สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน	ซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และดูแลเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์
เช่นเดิม	ในปีเดียวกันนี้เองโรงเรียนในสังกัด	สพฐ.	อีก	4	แห่งในจังหวัดเชียงรายที่ดูแลเด็กนักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง	ก็เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาด้วย	

โครงกำรสง่เสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำแนวทำง
ทว/ิพหุภำษำ
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สรุปงบประมาณประจ�าปี 2563 จ�านวน 5 โครงการ ดังนี้
1.	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การพัฒนาผลิตสื่ออนุบาล	 2	 และติดตามการใช  ้

สื่อการเรียนการสอน”
2.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การสร้างเครือข่ายกลุ่มครูแกนน�าวิชาการ”	
3.	 โครงการอบรม	 “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ส� าหรับเด็กกลุ ่มชาติพันธุ  ์

(ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ)โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน”(กิจกรรมการสร้างระบบนิเทศและติดตามภายในโรงเรียน
ที่มีการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา)	

4.	โครงการประชุมสรุปผลการด�าเนินงานการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา
5.	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “ผลิตสื่อหนังสือเล ่มใหญ ่และวิ ธีการสอนแนวทาง 

ทวิ/พหุภาษา”โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา ประจ�าปี 2564

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	2 1.	โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด
2.	โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	3 1.	โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู	 	
2.	โรงเรียนบ้านขอบด้ง
3.	โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
4.	โรงเรียนบ้านฮ่างต่�า 
5.	โรงเรียนชุมชนบ้านคาย	
6.	โรงเรียนบ้านหนองขี้หยาง	
7.	โรงเรียนประพันธ์-อารีย์หงส์สกุล
8.	โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์	1	บ้านเมืองน้อย	
9.	โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์	1	บ้านแม่สลัก			
10.	โรงเรียนบ้านป่าบง	
11.	โรงเรียนวิรุณเทพ
12.	โรงเรียนบ้านสันปอธง	
13.	โรงเรียนบ้านป่าบง	
14.	โรงเรียนบ้านหนองเขียว	
15.	โรงเรียนบ้านหนองบัว	
16.	โรงเรียนบ้านแม่กอนใน	
17.	โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน	ตชด.อนุสรณ์	
18.	โรงเรียนบ้านแม่นะ	 	
19.	โรงเรียนบ้านปางมะเยา	
20.	โรงเรียนบ้านผาแดง	
21.	โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา	
22.	โรงเรียนบ้านอ่าย	 	
23.	โรงเรียนบ้านสินชัย	 	
24.	โรงเรียนสันติวนา	 	
25.	โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม
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26.	โรงเรียนบ้านโล๊ะ	
27.	โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด
28.	โรงเรียนบ้านแม่ข่า
29.	โรงเรียนบ้านต้นส้าน
30.	โรงเรียนบ้านจอง
31.	โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
32.	โรงเรียนบ้านออน
33.	โรงเรียนบ้านม่วงชุม
34.	โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
35.	โรงเรียนบ้านหัวฝาย
36.	โรงเรียนบ้านปางสัก
37.	โรงเรียนบ้านโป่งไฮ
39.โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนศึกษานารี
อนุสรณ์	3

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	4 1.	โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ
2.	โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง	 	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	5 1.	โรงเรียนบ้านพุย			 	 	 	
2.	โรงเรียนบ้านมูเซอ		 	
3.	โรงเรียนบ้านห้วยน้�าขาว 
4.	โรงเรียนบ้านสบลาน	 	 	
5.	โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย		
6.	โรงเรียนบ้านแม่โขง	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	6 1.	โรงเรียนบ้านขุนแตะ	 	
2.	โรงเรียนบ้านนากลาง		 	
3.	โรงเรียนบ้านบนนา	 	 	
4.	โรงเรียนบ้านแม่มุ	 	
5.	โรงเรียนบ้านสองธาร	 	 	
6.	โรงเรียนบ้านสบแม่รวม	 	
7.	โรงเรียนบ้านแม่เอาะ	 	
8.	โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด
9.	โรงเรียนบ้านทุ่งแก
10.	โรงเรียนบ้านขนุยะ
11.	โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง	สาขาแม่สะต๊อบ	
12.	โรงเรียนบ้านห้วยยา

สังกัดโรงเรียน	ตชด.33 1.	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง
2.	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่
				พัฒนาสันติ
3.	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนแม่นามะอื้น
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ผลประเมินการอ่าน (Reading Test : RT) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 โรงเรียนบ้านมูเซอ

สมรรถนะ ปี	2561 ปี	2562

อ่านออกเสียง 28.24 53.70

อ่านรู้เรื่อง 52.46 68.58

ผลประเมินการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 

ระดับประเทศ เขตพื้นที่ โรงเรียนบ้านขุนแตะ

70.66 64.92 73.72

ผลประเมินคุณภาพเรียน (National Test : RT) ปีการศึกษา 2563
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 

ประเทศ สังกัด ศึกษาธิการจังหวัด จังหวัด เขตพื้นที่ โรงเรียนบ้านขุนแตะ

45.70 45.82 46.57 46.50 44.07 50.26

โรงเรียนน�าร่องนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา
1.นายสุรชัย		ใจวารี	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านขุนแตะ		 สพป.เชียงใหม	่เขต	6
2.ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์		กาไว	 รักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแม่มุ		 สพป.เชียงใหม	่เขต	6
3.นายจุติศักดิ์		โก่งสายเงิน	 รักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านนากลาง		สพป.เชียงใหม่	เขต	6
4.นายวิทยา		อนุเกรียงไกร	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านบนนา		 สพป.เชียงใหม	่เขต	6
5.นายธนบูรณ์		รัตนบ�าเพ็ญ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านสองธาร		 สพป.เชียงใหม	่เขต	6
6.นายกันตภณ		ลืนค�า	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านสบแม่รวม		 สพป.เชียงใหม	่เขต	6
7.นายโสภณ		พรหมแก้ว	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด		 สพป.เชียงใหม	่เขต	6
8.นายเกียรติศักดิ์	กูลสวัสดิ์มงคล			 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแม่เอาะ	 สพป.เชียงใหม่	เขต	6
9.นายพศิน		ใบศล	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านมูเซอ			 สพป.เชียงใหม่	เขต	5
10.	นายพิศิษฐ์พงษ์	ไชยแก้ว	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านสบลาน		 สพป.เชียงใหม	่เขต	5
11.	นางสาวปิยมาศ	ชุ่มวิเศษ	 รักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านพุย	 สพป.เชียงใหม	่เขต	5
12.	นางสาวปนิดา		ปันดอน				 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน�้าขาว	 สพป.เชียงใหม่	เขต	5
13.	นางอ�าไพ		มณีวรรณ				 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ต่ืนน้อย	 สพป.เชียงใหม	่เขต	5
14.	นายบุญมี	ศรีพิชยานันท์	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ	 สพป.เชียงใหม	่เขต	4
15.	นายสายัณห์		ปันสุ		 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู	 สพป.เชียงใหม	่เขต	3
16.	นายสุนทร		เกษเกษี				 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านขอบด้ง	 สพป.เชียงใหม	่เขต	3
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สรุปงบประมาณประจ�าปี 2564 จ�านวน 6 โครงการ ดังนี้
1.	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “กระบวนการผลิตสื่อหนังสือ

เล่มเล็ก-เล่มใหญ่และวิธีการสอนในระดับชั้นอนุบาล	3”	
2.	 โครงการสัมมนา“นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้แนวทาง 

ทวิ/พหุภาษา	(โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน)”
3.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“ผลิตสื่อหนังสือเล่มใหญ่ระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีที่	 1	 และวิธีการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา	 โดยใช้ภาษา
แม่เป็นฐาน”(การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ	ZOOM)	

4.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/
พหุภาษา”	รูปแบบที่	4	:	การสอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง

5.	โครงการประชุมวางแผนขับเคล่ือนการจัดการศึกษาแนวทาง
ทวิ/พหุภาษา	ประจ�าปีการศึกษา	2564ภายใต้โครงการส่งเสริม	สนับสนุน	
การจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา

6.	โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน 
การสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา	(โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน)	
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โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเป็นโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวน
ชายแดนจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคม	ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาได้แก	่
ชนเผ่ากะเหรี่ยง	 ลาหู ่	 ลีซู	 อาข่า	 ละว้า	 ไทยใหญ่	 และจีน	 จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและ 
ศูนย์การเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล	ประถมศึกษาปีที่	1	ถึงประถมศึกษาปีที่	6	ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่
มีทั้งหมด	16	แห่ง	แยกเป็นโรงเรียนต�ารวจตะเวนชายแดน	13	แห่ง	ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดน	3	แห่ง	 การจัดการศึกษาของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดน	 ด�าเนินการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 2551	 
(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	กระทรวงศึกษาธิการ	และด�าเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชด�าริ	
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	
ระหว่าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีโรงเรียนสังกัด		กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่	 
กับ	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ซึ่งรวมกันเรียกว่า	
“องค์กรภาคี”	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการ
ต�ารวจตระเวนชายแดน	ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน	และการประกัน
คุณภาพการศึกษา	 จึงได้ร่วมกันจัดท�าบันทึกตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	เมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	2550	โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี	้

ข้อ	1	องค์กรภาคี	จะส่งเสริม	สนับสนุน	โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวน
ชายแดน	ดังนี้

	 	 1.1	สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์	และสื่อการเรียนการสอน
	 	 1.2	สนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
	 	 1.3	สนับสนุนบุคลากร	และการพัฒนาบุคลากร
	 	 1.4	สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
	 	 1.5	สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ	กีฬา	และอื่น	ๆ
ข้อ	2	องค์กรภาคี	จะส่งเสริม	การมีส่วนร่วมของประชาชน	ชุมชน	และสถาบันการศึกษา

ในพื้นที่	เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน
ข้อ	3	องค์กรภาคี	จะร่วมกันประชุมหารือ	ติดตาม	และประเมินผลการพัฒนาของโรงเรียน

ในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	ตามข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
การด�าเนินการสนับสนุนและอุดหนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

และศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	 33	 
มีรายละเอียดดังนี้

โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชำยแดนและศูนยก์ำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน  
สังกัดกองก�ำกับกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33
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ล�าดับที่ ปีงบประมาณ การด�าเนินงาน

1 2551 1.	สนับสนุนปรับปรุงอาคาร	สถานที่เรียน

2.	สนับสนุนอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียน

2 2552 1.	จัดจ้างครูวุฒิปริญญาตรี	จ�านวน	16	อัตรา

2.	สนับสนุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

3.	อบรมครู	16	อัตรา	เรื่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

4.	สนับสนุนผ้าห่มส�าหรับนักเรียน	,	ครู	,	ผู้ปกครอง	

5.	สนับสนุนเสื้อกันหนาวส�าหรับนักเรียน	,	ครู	,	ผู้ปกครอง

3 2553 1.	จัดจ้างครูวุฒิปริญญาตรี	จ�านวน	16	อัตรา

4 2554 1.	จัดจ้างครูวุฒิปริญญาตรี	จ�านวน	16	อัตรา

5 2555 1.	จัดจ้างครูวุฒิปริญญาตรี	จ�านวน	16	อัตรา

6 2556 1.	จัดจ้างครูวุฒิปริญญาตรี	จ�านวน	16	อัตรา

2.	สนับสนุนอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	-เบื้องต้น”

3.	จัดซื้อวัสดุ	สื่อ	อุปกรณ์การเรียนการสอน

4.	ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ	“ผ้าทอมือ”

7 2557 1.	จัดจ้างครูวุฒิปริญญาตรี	จ�านวน	2	อัตรา

2.	จัดซื้อวัสดุ	สื่อ	อุปกรณ์การเรียนการสอน

8 2558 1.	จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา	วุฒิการศึกษาระดับ	ม.6	หรือเทียบเท่า	จ�านวน	24	คน

2.	อบรมครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	ประจ�าปี	2558

9 2559 1.	จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา	วุฒิการศึกษาระดับ	ม.6	หรือเทียบเท่า	จ�านวน	27	คน

10 2560 1.	จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา	วุฒิการศึกษาระดับ	ม.6	หรือเทียบเท่า	จ�านวน	25	คน

11 2561 1.	จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา	วุฒิการศึกษาระดับ	ม.6	หรือเทียบเท่า	จ�านวน	25	คน

12 2562 1.	จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา	วุฒิการศึกษาระดับ	ม.6	หรือเทียบเท่า	จ�านวน	25	คน

13 2563 1.	จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา	วุฒิการศึกษาระดับ	ม.6	หรือเทียบเท่า	จ�านวน	25	คน

14 2564 1.	จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา	วุฒิการศึกษาระดับ	ม.6	หรือเทียบเท่า	จ�านวน	25	คน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 
จัดการเรียนการสอนโดยครูต�ารวจตระเวนชายแดน	เฉลี่ยครูต�ารวจตระเวนชายแดน	1	นาย	รับผิดชอบ 
นักเรียน	 24	 คน	 จัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน	 ซ่ึงโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 10	 แห่ง	 มีนักเรียน 
พักประจ�าอยู่ที่โรงเรียนโดยครูเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตลอด	 24	 ชั่วโมง	 เป็นภารกิจที่ครูต�ารวจตระเวน
ชายแดนด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งต้องมีบุคลากรเพียงพอส�าหรับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ไกลคมนาคมได้รับการศึกษา	มีโอกาสทางการเรียนมากขึ้น	นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูอย่างทั่วถึง	 
ท�าให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดขีึน้	และมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	ซึง่จะส่งผลให้เกดิความมัน่คงตามแนวชายแดน 
ตามล�าดับ
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ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 มีโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน	 สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	 33	 ในพื้นที่จ.เชียงใหม	่	
จ�านวน	16	แห่ง	ได้แก่

1.	โรงเรียน	ตชด.บ้านแม่ลอง		 ต.บ้านทับ		 อ.แม่แจ่ม		 จ.เชียงใหม	่
2.	โรงเรียน	ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ		 ต.แม่นาจร		 อ.แม่แจ่ม		 จ.เชียงใหม่
3.	โรงเรียน	ตชด.	รางวัลอินทิรา	คานธี		 ต.แม่ตื่น		 อ.อมก๋อย		 จ.เชียงใหม่
4.	โรงเรียน	ตชด.เฮียงไทยธ�ารงค์		 ต.แม่สาว		 อ.แม่อาย		 จ.เชียงใหม่
5.	โรงเรียน	ตชด.ทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์		 ต.แม่อาย		 อ.แม่อาย		 จ.เชียงใหม่
6.	โรงเรียน	ตชด.อาโอยาม่า		 ต.ม่อนปิ่น		 อ.ฝาง			 จ.เชียงใหม่
7.	โรงเรียน	ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์	2	 ต.น�้าแพร่		 อ.พร้าว		 จ.เชียงใหม่
8.	โรงเรียน	ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ	บ้านแกน้อย	ต.เมืองนะ	อ.เชียงดาว		จ.เชียงใหม	่
9.	โรงเรียน	ตชด.บ้านหนองแขม		 ต.เมืองนะ		 อ.เชียงดาว		 จ.เชียงใหม่
10.	โรงเรียน	ตชด.เบญจมะ	1	 ต.เมืองแหง		 อ.เวียงแหง		 จ.เชียงใหม่
11.	โรงเรียน	ตชด.ไลออนส์มหาจักร	9		 ต.กึ๊ดช้าง		 อ.แม่แตง		 จ.เชียงใหม่
12.	โรงเรียน	ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ	ศิวะโกเศศ		ต.สบโขง		อ.อมก๋อย		 จ.เชียงใหม	่
13.	โรงเรียน	ตชด.บางกอก	เชพ	แชร์ริตี้	บ้านแม่หลองใต้		ต.สบโขง		อ.อมก๋อย		จ.เชียงใหม่
14.	ศูนย์การเรียน	ตชด.บ้านแม่มุ		 ต.แม่นาจร		 อ.แม่แจ่ม		 จ.เชียงใหม่
						ใน	บริษัท	ซี	เค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	อุปถัมภ์
15.	โรงเรียน	ตชด.บางกอก	เซฟ	แชร์ริตี้	บ้านแม่ขอ		ต.แม่นาจร	อ.แม่แจ่ม	จ.เชียงใหม	่
16.	ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนามะอ้ืน	ต.แม่อาย	อ.แม่อาย		จ.เชียงใหม่
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ผลงำนท่ีได้รับรำงวัล ของโรงเรียนในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานที่ 1 : เกียรติบัตรมอบโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่	ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ	ระดับทอง	ระยะเวลารับรองระหว่างวันท่ี	22	ธ.ค.	63	ถึง	22	ธ.ค.	66	โดยกรมควบคุมโรค

ผลงานที่ 3 : เกียรติบัตรมอบบุคลากรโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	รางวัลเกียรติยศวันครู	พ.ศ.	2564	
“พลังครูไทยวิถีใหม่	ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”เนื่องในงานวันครู	ครั้งที่	65	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	จังหวัดเชียงใหม	่

วันที่	16	มกราคม	2564	โดยจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานท่ี 2 : เกียรติบัตรมอบให้โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	ต.ขุนคง	อ.หางดง	จ.เชียงใหม	่
ผ่านการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ	ระดับดีเยี่ยม	โดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
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ผลงานที่ 4 : โล่รางวัล	รองชนะเลิศอันดับ	2	การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค	ประจ�าปี	2563	

โดย	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	เฉลิมพระเกียรติ

ผลงานที่ 5 :	เกียรติบัตรมอบบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การประกวดส่ือประกอบการสอนและให้ความรู้	(สื่อประเภทคลิปวีดีโอ)	

หัวข้อ	“เด็กเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติด	มีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม”	
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น	จากผลงาน	เรื่อง	หนังสั้น	เรื่องดอกหญ้า	

วันที่	23	สิงหาคม	2564	โดยส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่




