ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรี ย นวัดช่างเคี่ย น ที่ตั้ง 91/9 ตาบล ช้างเผื อก อาเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทร. 053-214224 โทรสาร. 053-214224
e-mail : schoolck2011@hotmail.com website: www.wcks.ac.th ปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1
ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา เขตพื้นที่บริการมีจานวน 4 ชุมชน/หมู่ ได้แก่ เขต
บริการของโรงเรียน คือ หมู่ที่ 1 ตาบลช้างเผือก ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านข่วงสิงห์ หมู่บ้านสน
สวย หมู่บ้านโชตนาทัตพร หมู่บ้านเจ็ดยอด 1 หมู่บ้านเจ็ดยอด 2 หมู่บ้านช่างเคี่ยน และ หมู่ที่ 2 ตาบลสุ
เทพ
มีนักเรียนทั้งหมด 386 คน ข้าราชการครูทั้งหมด 17 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง
2 คน พนักงานบริการ 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน
เขตพื้นที่บริการการศึกษา
หมู่ที่ 1 ตาบลช้างเผือก ประกอบไปด้วย 4 ชุมชน คือ ช่างเคี่ยน 1 ช่างเคี่ยน 2 ช่างเคี่ยน 3 และ
ช่างเคี่ยน 4
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
นายนัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปี
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรีย นวัด ช่า งเคี่ย น เดิม ชื่อ โรงเรีย นช่า งเคี่ย นวิท ยาคาร ตั้ง อยู่ห มู่ที่ 1 ตาบลช้า งเผือ ก อ.
เมือ ง จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2481 เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนที่จะมาเปิดทาการสอน ณ พื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดช่างเคี่ยนนี้ เดิมเด็กนักเรียนใน
หมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ ต่อมาเจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน บ้านเจ็ดยอด ป่าห้า ได้
ร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก (ตึก) ขนาด 3 ห้องเรียน จานวน 1 หลัง ในบริเวณเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน
87 ตารางวา เป็นอาคารเรียนหลังแรกจากนั้น โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้พัฒนาทุกๆ ด้าน เจริญมาตามลาดับ
ดังนี้
พ.ศ.2509 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ไม้ จานวน 6 ห้องเรียน
พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 (ครึ่งตึก - ครึ่งไม้ 1 หลัง) จานวน 8
ห้องเรียน ได้รับงบประมาณ จัดซื้อที่ดินขยายจากที่ธรณีสงฆ์เดิมอีก 1 ไร่ 25 ตารางวา
พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 (ใต้ถุนโล่ง) 1 หลัง จานวน 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202 / 26 จานวน 1 หลัง
พ.ศ .2540 โรงเรียนได้เริ่มดาเนินการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤษภาคม 2542 โรงเรียนได้รับงบมิยาซาวา สร้างสนามบาสเกตบอลและส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง
25 พฤษภาคม 2542 เขตการปกครองและเขตบริการของโรงเรี ยนวัดช่างเคี่ยนได้ยกฐานะจาก
สุขาภิบาลตาบลช้างเผือกเป็น เทศบาลตาบลช้างเผือก
พฤษภาคม 2544 โรงเรียนได้ถ่ายโอนการจัดการศึกษาระดับอนุบาลให้เทศบาลตาบลช้างเผือก
ดาเนินการแทน ตามนโยบายการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 78 และ พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 โดยเริ่มถ่ายโอนระดับอนุบาล 3 ขวบ ในปี
แรก
พฤษภาคม 2544 ได้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 (ใต้ถุนโล่ง ) เพิ่มอีก 2 ห้อง บริเวณใต้ ถุน
อาคารเป็นห้องสมุดและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ
4 มิถุนายน 2544 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/2528 ครึ่งหลัง
ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พฤษภาคม 2558 ได้สร้างอาคารใหม่ อาคารเรียน แบบสปช 105/2ช 2 ชั้น 4 ห้องเรียน บันไดขึ้น
2 ข้าง งบประมาณ 3,479,900 บาท เริ่มสัญญาก่อสร้าง 17 เมษายน 2558 และก่อสร้างเสร็จสัญญา
ธันวาคม 2558
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ในปีการศึกษา 2558 มีนักเรี ยนทั้งหมด 395 คน ข้าราชการครูทั้งหมด 21 คน พนักงาน
ราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน พนักงานบริการ 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูช่วยสอน 6 คน เปิด
ทาการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายศิลา คาฟู ผู้อานวยการโรงเรียน

สถานที่ตั้งของโรงเรียน
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ที่ตั้ง 91/9 ตาบล ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทร 053-214224
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

เครื่องหมายโรงเรียน
อักษรย่อ ช.ค. เป็นคาย่อมาจาก คาว่า “ช่างเคี่ยน”
ปรัชญาของโรงเรียน
“”
สีประจาโรงเรียน
สีเหลืองและสีแดง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
- การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
- การจัดการเรียนการสอนเครื่องบินเล็ก
- การร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเต้นประกอบเพลง

