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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามพันธกิจ :  ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

1.1 ขับเคลื่อนการ
พัฒนา
หลักสูตรและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้สู่
สากล 

1.  ร้อยละจ ำนวนกระบวน
วิชำที่ใช้ ICT STEM 
PBL Active Learning 
กำรเรียนรู้ข้ำม
วัฒนธรรม 
ปรำกฏกำรณ์/ปัญหำ
ของครูและนักเรียน
เป็นฐำนในกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

80.00 87.75 บรรลุ 100.00 100.00 บรรลุ 100.00 100.00 บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 2. ระดับสมรรถนะ/
คุณลักษณะ/ทักษะที่
จ ำเป็นส ำหรับเป็น
พลเมืองโลกและกำร
ประกอบอำชีพใน
อนำคต (ในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนแห่งโลกอนำคต)  

3.50 4.36 บรรลุ 4.00 4.32 บรรลุ 4.0 4.74 บรรลุ 

1.2 พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ 
ภาษาอังกฤษใน
การจัดการ
เรียนรู้ 

1. ร้อยละของจ ำนวน
กระบวนวิชำวิชำชีพครูที่
มีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเป็นภำษำอังกฤษ
อย่ำงน้อย 1 ตอนใน
ระดับปริญญำตรี  

60.00 29.63 ไม่บรรลุ 80.00 94.74 บรรลุ 80 100 บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 2. จ ำนวนหลักสูตร/
วิชำเอกท่ีมีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ 

1 วิชาเอก 
 (ป.เอก) 

0 ไม่บรรลุ 1 หลักสูตร 
 (ป.ตรี) 

1 หลักสูตร 
(ป. ตรี) 

บรรลุ 1  
หลักสูตร 

1  
หลักสูตร 

บรรลุ 

3. ร้อยละของนักศึกษำที่
ผ่ำนกำรทดสอบตำม
กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ  

   The Common 
European 
Framework of 
Reference for 
Languages (CEFR)  
ที่ระดับ B1 

40.00 17.15 ไม่บรรลุ 50.00 18.01 ไม่บรรลุ 30.00 26.03 ไม่บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 4. จ ำนวนข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร  

MOA 1 0 ไม่
บรรลุ 

MOA 1 
MOU 1 

MOU 4 บรรลุ MOA 1 

MOU 1 

MOA 2 

MOU 1 

บรรลุ 

1.3 พัฒนาระบบ
การฝึก 
ประสบการณ์
วิชาชีพครูให้มี
ความเป็นมือ
อาชีพ 

 

1. ควำมพึงพอใจของ
อำจำรย์พ่ีเลี้ยงและ
อำจำรย์นิเทศก์ในกำร
ปฏิบัติกิจกรรมสะท้อน
ผลกำรพัฒนำของ
นักศึกษำ 

4.00 4.73 บรรลุ 4.50 4.54 บรรลุ 4.5 4.57 บรรลุ 

 

 

2. ระดับสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพครูของ  
นักศึกษำฝึก
ประสบกำรณว์ิชำชีพครู 

4.00 4.59 บรรลุ 4.25 4.52 บรรลุ 4.25 4.59 บรรลุ 
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กลยุทธ์ที ่1.1  ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สู่สากล 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ร้อยละจ ำนวนกระบวนวิชำที่ใช้ ICT STEM PBL Active Learning กำร
เรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม ปรำกฏกำรณ์/ปัญหำของครูและนักเรียนเป็นฐำนในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

      ผลการด าเนินงาน ปี 2563  
        มีกำรใช้กระบวนวิชำที่ ใช้ ICT STEM PBL Active Learning กำรเรียนรู้ข้ำม
วัฒนธรรม ปรำกฏกำรณ์/ปัญหำของครูและนักเรียนเป็นฐำนในกำรจัดกำรเรียนรู้  จ ำนวน 179 
กระบวนวิชำ จำก 204 กระบวนวิชำ  คิดเป็นร้อยละ 87.75  ดังรำยละเอียดแนบ  
 

กระบวนวิชา 

ผลการด าเนินการ 

LECTURER 

IC
T 

ST
EM

 

PB
L 

AC
TI

VE
 

Cr
os

s C
ul

tu
ra

l 

Ph
en

o 

1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN       สุบัน พรเวียง 
2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST       ยงยุทธ ยะบญุธง 
3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN       มนต์นภัส มโนกำรณ ์
4 051310 EDUCATIONAL LEADERSHIP       มนต์นภัส มโนกำรณ ์
5 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION       ธำรณ์ ทองงอก 
6 051412 COMPAR ED ADMINISTRATION       ออมสิน จตุพร 
7 051418 TH ED ADMN SYSTEMS       ออมสิน จตุพร 
8 052203 DEVELOP AND LEARN OF ELEM STU       วิชญำ ผิวค ำ 
9 052310 ANAL OF MATH AT ELEM ED LEV       ณัชชำ กมล 
10 052323 STU DEVEL ACT ORG AT ELEM ED       อุไรวรรณ หำญวงค ์
11 052331 ANAL OF SC AT ELEM ED       ลฎำภำ ลดำชำติ 
12 052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU       อุไรวรรณ หำญวงค ์
13 052351 CLASS LEARN ENVI MGMT ELEM ED       วิชญำ ผิวค ำ 
14 052353 ANAL OF ENG AT ELEM ED       นฤมล วุฒปิรีชำ 
15 052355 ANAL OF ART ELEM ED       สมบัติ ทำ้ยเรือค ำ 
16 052400 INTEGRAT LEARN PROV AT ELEM ED       วิชญำ ผิวค ำ 
17 052417 B & G SCOUT ACT FOR TECH       ณัฐพล แจ้งอกัษร 
18 052420 LEARN RESOURCES FOR ELEM STU       สมบัติ ทำ้ยเรือค ำ 
19 052422 INFOR SYS DEV IN SCHOOL       สุบัน พรเวียง 
20 052441 METHOD OF THAI AT ELEM ED       วิชญำ ผิวค ำ 
21 052442 METHOD OF SOC AT ELEM ED       สมบัติ ทำ้ยเรือค ำ 
22 052445 METHOD OF SC AT ELEM ED       อุไรวรรณ หำญวงค ์
23 052448 METHOD OF HEALTH AT ELEM ED       สมบัติ ทำ้ยเรือค ำ 
24 052449 METHOD OF ART AT ELEM ED       วิชญำ ผิวค ำ 
25 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE       กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ 
26 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE       ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดษิกลุ 
27 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC       ธัชกร พุกกะมาน 
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กระบวนวิชา 

ผลการด าเนินการ 

LECTURER 

IC
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28 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC       ภัทร ยันตรกร 
29 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC       ศรัณย์ สายธารทิพย ์
30 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC       ศรัณย์ สายธารทิพย ์
31 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE       ประกรณ์ ตุ้ยศร ี
32 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC       ประกรณ์ ตุ้ยศร ี
33 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE       กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ 
34 057131 EXERCISE AND HEALTH      ณัชชำจำรย์ โรจน์วัฒนดษิกลุ 
35 057132 HAPPY LIFE IN CAMPING       ชินวัฒน์ ไข่เกตุ 
36 057133 RECREATION FOR QUALITY OF LIFE      ณัชชำจำรย์ โรจน์วัฒนดษิกลุ 
37 057134 MUSCLE BUILDING WEIGHT TRAIN       กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ 
38 057135 AEROBIC EXERCISE FOR HEALTH       กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ 
39 057136 SPORT HEALTH FITNESS       กรัณย์ ปญัโญ 
40 057137 SPORTS FOR HEALTH       สรำวุฒิ พงษ์พิพัฒน ์
41 057138 THAI WISDOM SPORT SELF DEFENSE       พิชัยณรงค์ กงแก้ว 
42 057139 SPORT AND ADVENTURE TOURISM       กรัณย์ ปญัโญ 
43 057213 INTRO TO PHYS ED       ภัทร ยันตรกร 
44 057283 RHYTHMIC ACTIVITY STUDY       ภัทร ยันตรกร 
45 057286 VOLLEYBALL STUDY       ประกรณ์ ตุ้ยศร ี
46 057287 TRACK AND FIELD STUDY       ชินวัฒน์ ไข่เกตุ 
47 057290 TENNIS STUDY       ประกรณ์ ตุ้ยศร ี
48 057295 SWORD POLE & THAI FENCING       พิชัยณรงค์ กงแก้ว 
49 057297 SEPAK TAKRAW STUDY       ประกรณ์ ตุ้ยศร ี
50 057298 MUAYTHAI STUDY       พิชัยณรงค์ กงแก้ว 
51 057301 KINESIOLOGY FOR PHYS ED       ชินวัฒน์ ไข่เกตุ 
52 057302 BODY CONDITIONING       กรัณย์ ปญัโญ 
53 057305 CHILDREN ACTIVITIES       ประกรณ์ ตุ้ยศร ี
54 057307 PHYS ED FOR ELEM TEACHER       สรำวุฒิ พงษ์พิพัฒน ์
55 057316 PRIN OF PHYS ED       สรำวุฒ ิพงษ์พิพัฒน ์
56 057366 WEIGHT TRAINING       กรัณย์ ปญัโญ 
57 057401 TEST MEASURE & EVALU IN PE       สรำวุฒิ พงษ์พิพัฒน ์
58 057404 FIT ASSES & EX PRESCRT       สรำวุฒิ พงษ์พิพัฒน ์
59 057407 PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM       ชินวัฒน์ ไข่เกตุ 
60 057413 ADAPTED PHYSICAL EDUCATION       กนกวรรณ อังกสิทธ์ิ 
61 057419 SPORT AND EXERCISE MANAGEMENT       พิชัยณรงค์ กงแก้ว 
62 057425 SPORTS OFFCIATING       สรำวุฒิ พงษ์พิพัฒน ์
63 057427 PRINCIPLES OF SPORTS TRAINING       ชินวัฒน์ ไข่เกตุ 
64 057428 SCOUT       มนตรี ตุ้มทรัพย์ 
65 057450 SPORTS MARKETING       พิชัยณรงค์ กงแก้ว 
66 059405 ED ICT       ณฐนันท์ กำญจนคหูำ 
67 059413 GRAPHIC PRODUCTION FOR ED       ณฐนันท์ กำญจนคหูำ 
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กระบวนวิชา 
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68 059419 PHOTOGRAPHY IN EDUCATION       สุนันชัย ออนตะไคร้ 
69 061106 ART IN DAILY LIFE       วีณำ ธนำไชยสกลุ 
70 061201 PRIN OF DRAW FOR ART EDU       เดือนวิสำข์ ชลศิริ 
71 061205 BASIC SCULPTURE FOR TEACHERS       ประไพลิน จันทนห์อม 
72 061223 DESIGN FOR ART EDUCATION       วีณำ ธนำไชยสกลุ 
73 061224 PAPER SCULPTURE FOR TEACHERS       วีณำ ธนำไชยสกลุ 
74 061306 WATER COL & TEM PAINTG       เดือนวิสาข์ ชลศิริ 
75 061312 PRIN FM VAR MAT FR ART ED       เดือนวิสาข์ ชลศิริ 
76 061313 WOOD-BLK PRINT FOR ART EDU       เดือนวิสาข์ ชลศิริ 
77 061317 CUR OF ART EDU IN SCHO       ประไพลิน จันทนห์อม 
78 061319 PSY FOR TEACH OF ART EDU       ประไพลิน จันทนห์อม 
79 061401 CHILD ARTS I       ธัชพัณณ์ ชุ่มช่ืน 
80 061403 ART EDUCATION ACTIVITIES       ประไพลิน จันทนห์อม 
81 061405 ART PROJECT FOR TEACHERS       วีณำ ธนำไชยสกลุ 
82 061430 TEACHING ART EDUCATION       ประไพลิน จันทน์หอม 
83 062342 MATH SCI TECH EARLY CHILD       ไพบูลย์ อปุันโน 
84 062346 HEALTH AND PHY EARLY CJILD       อำทิตยำ อนิยง 
85 062360 INSTRUCT MEDIA FOR EARLY CHILD       อำทิตยำ อนิยง 
86 062380 DEV LEARN ASSESS EARLY CHILD       ศิริพร วงค์ตำค ำ 
87 062411 LEARN EXPERI DESIGN EC & SP ED       รัชชุกำญจน์ ทองถำวร 
88 062452 COLL EC TEACH PAREN & COM       ศิริพร วงค์ตำค ำ 
89 062460 ADMIN INFO ANALYS EC INST       ศิริพร วงค์ตำค ำ 
90 062470 QUAL RESEARCH EARLY CHILD ED       ไพบูลย์ อปุันโน 
91 062499 EC ED RESEARCH PROJECT       พิกุล เลียวสิริพงศ ์
92 063201 LEARN THROUGH SOC PHENOMENON       สมเกียรติ อินทสงิห ์
93 064204 ETHIC IN SCI AND TECH FOR TEAH       สุทธิดำ จ ำรสั 
94 064231 CHEM CON BASIC ED CURR 1       สุทธิดำ จ ำรสั 
95 064232 CHEM CON BASIC ED CURR 2       บุษรี เพง่เลง็ดี 
96 064252 SCI CON BIO BASI ED CUR 2       ลฎำภำ ลดำชำติ 
97 064292 CON IN WAV THERMO FOR TEACH       กรีฑำ แก้วคง 
98 064303 SCI CON BIO BASI ED CUR 3       ลฎำภำ ลดำชำติ 
99 064391 CON IN MEC FOR SEC TEACH 2       เดชำ ศุภพิทยำภรณ ์
100 064411 TEACH SC STRAND 3 LEVEL       เดชำ ศุภพิทยำภรณ ์
101 064412 TEACH SCI STRAND BIO CONT       สุทธิกญัจน์ ทิพยเกษร 
102 064413 TEACH SC STRAND CHEM CONT       สุทธิดำ จ ำรสั 
103 064417 INDEPEN STUDY SC INSTRUCT       สุทธิดำ จ ำรสั 
104 064422 SCIENCE COMMUNICATION       สุทธิกญัจน์ ทิพยเกษร 
105 064423 LOCAL WISDOM RELATE SCI       สุทธิกญัจน์ ทิพยเกษร 
106 064424 ASTRO INSTRUC       สุทธิกญัจน์ ทิพยเกษร 
107 064474 PHYS TEACHING FOR TEACH       เดชำ ศุภพิทยำภรณ ์
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108 065120 MATH PROB SOLV IN SCH LEV       เจนสมุทร แสงพันธ์ 
109 065121 DEVEL MATH LEARN IN SCH LEV       ดวงหทัย กำศวิบลูย ์
110 065211 MEASURE IN SCH MATH       ทิพย์รัตน์ นพฤทธ์ิ 
111 065212 ALGB IN SCH MATH       เจนสมุทร แสงพันธ์ 
112 065311 PROB AND STATS IN SCH MATH       นัฐจิรำ บศุย์ดี 
113 065320 HIST OF MATH FOR TEACHERS       พรทิพย์ โรจน์ศิริพิศำล 
114 065333 ORGAN MATH LEARN IN SECOND LEV       ณัชชำ กมล 
115 065420 MATH THINKING IN SCH LEV       ดวงหทัย กำศวิบลูย ์
116 065436 INSTRUC FOR TEACH & LEARN MATH       ณัชชำ กมล 
117 065437 INNO AND TECHNO FOR TEACH MATH       นัฐจิรำ บศุย์ดี 
118 065438 ORGAN INTERGR MATH LEARN       พรทิพย์ โรจน์ศิริพิศำล 
119 066222 THINKING THROUGH ENGLISH       พิมพ์พธู สุตำนันต์ 
120 066324 CONTENT-BASED ENGLISH       จำรวี เพชรแก้ว 
121 066412 CO OF LEA UNIT FOR ENG LE       พิมพ์พธู สุตำนันต์ 
122 066416 TEACH OF ENG GRAM       จำรวี เพชรแก้ว 
123 066426 ENGL IN ASEAN COM       ณัฐนันท์ นิเวศน์วรกำร 
124 067201 SPEECH STUDY FOR EDUCATION       พรสุดำ อินทร์สำน 
125 067203 WRITE STRATEGIES FOR ED       สิระ สมนำม 
126 067303 LEARN ACT THAI LANG SKILL DEV       สิระ สมนำม 
127 067311 THAI GRAMMAR IN BASIC ED CUR       พรสุดำ อินทร์สำน 
128 067371 ANALY OF LIT IN BASIC ED CUR       สิระ สมนำม 
129 067433 DEV OF TEACH SKILL IN THAI       บุญรอด โชติวชิรำ 
130 067435 MEDIA & INNO FOR TEACH THAI       พรสุดำ อินทร์สำน 
131 067436 TEACH THAI IN MULTI CON       บุญรอด โชติวชิรำ 
132 067491 SEMINAR ON THAI LEARN MANAGE       สิระ สมนำม 
133 070200 ED INDIV DISABILITIES       รัชนีกร ทองสุขดี 
134 070304 TECHNO FOR SPEC ED       พิกุล เลียวสิริพงศ ์
135 070305 SPEC ED FIELD STUDY       รัชนีกร ทองสุขดี 
136 070400 PEDAG EC SPE ED TEACH PRO       พิกุล เลียวสิริพงศ ์
137 070401 EARLY INTERVEN SPEC ED       วีรยำ ค ำเรืองฤทธ์ิ 
138 070403 ART MUSIC CHILD SPEC NEED       ปำริชำต เกษมสุข 
139 070404 OCCUP THERAPY SPEC NEED       วีรยำ ค ำเรืองฤทธ์ิ 
140 070410 ED AUTISM SPEC DISORDERS       รัชนีกร ทองสุขดี 
141 070411 ED CHILD LEARN DISABIL       รัชนีกร ทองสุขดี 
142 070413 INTRODUCTION TO SIGN LANGUAGE       ชุณห์พิมำณ พวงสะอำด 
143 070414 INTRO READ WRITE BRAILLE       อำทิตยำ บุญมำก 
144 070415 BEHAV MODIFI SPEC NEED       พิกุล เลียวสิริพงศ ์
145 070416 ED INTELLECT SLOW LEARN       รัชนีกร ทองสุขดี 
146 071411 RELIGION ETHICS FOR PEACE       ชญำนิตย์ ยิ้มสวัสด์ิ 
147 071412 DEMO CITIZEN CIVIL SOC       ชัยณรงค์ จำรุพงศ์พัฒนะ 
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148 071413 ECON BAL LIFE       เชษฐภูมิ วรรณไพศำล 
149 071414 DEV HIS PRO SK       พิมพำ นวลสวรรค ์
150 071415 GLOBE GEO INFO SYS       ชัยณรงค์ จำรุพงศ์พัฒนะ 
151 071416 MAN & ENV & SUS DEV       ชญำนิตย์ ยิ้มสวัสด์ิ 
152 071417 INTEGRA LOC LEARN RESOU       ชัยณรงค์ จำรุพงศ์พัฒนะ 
153 071419 POPULATION STUDY       ชญำนิตย์ ยิ้มสวัสด์ิ 
154 071420 APP LEARN MEDIA SOC STU       ชัยณรงค์ จำรุพงศ์พัฒนะ 
155 071426 ASEAN STUDIES IN SCHOOL       เชษฐภูมิ วรรณไพศำล 
156 074100 NUTRITION PROMOTION HEALTH       กนกวรรณ อังกสิทธ์ิ 
157 074101 PROMOT OF HEALTH EVEDAY LIFE       มนัส ยอดค ำ 
158 076414 BUSINESS EDUCATION INSTRUCTION       วรำภรณ์ สิทธิวงศ ์
159 076426 MANAGEMENT STYLE LEARNING       เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 
160 076427 OFFICE WORK PRACTICE       วราภรณ์ สิทธิวงศ ์
161 076428 TRAIN & MEET MANAGE TECH       เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 
162 076429 BUS OCC LEARN AND MGMT       เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 
163 076430 BU MGMT LEA FOR CO IN ASEAN       เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 
164 076444 SPECIAL LECTURE IN BUS ED       บุญถิ่น อินดำฤทธ์ิ 
165 076466 INDEPEN STUDY IN BUS ED       วรำภรณ์ สิทธิวงศ ์
166 078444 SPECIAL LECTURE       บุญถิ่น อินดาฤทธ์ิ 
167 078454 WAY OF LIFE & NATURE AGRI       บุญถิ่น อินดาฤทธ์ิ 
168 079444 SPEC LECT IN INDUS ED       มำนูนณย์ สุตีคำ 
169 099101 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1       ประกรณ์ ตุ้ยศร ี
170 099102 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2       ชินวัฒน์ ไข่เกตุ 
171 099103 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 3       สุทธิกญัจน์ ทิพยเกษร 
172 100102 PRINCIPLES OF EDU PHILOSOPHY       ออมสิน จตุพร 
173 100104 THAI LANG & CUL FOR TEACH PRO       สิระ สมนำม 
174 100109 MODEL TEACHERNESS MOD CLASS       ชนกนำถ วงษบ์ูรณำวำทย ์
175 100110 GLOBAL & EDU SMART CITIZEN       ภักดีกุล รัตนำ 
176 100111 CURR & LEARN MGMT MOD TREND       สมเกียรติ อินทสงิห ์
177 100112 PSY FOR STD DEV DIGI ERA       นงลักษณ์ เขียนงำม 
178 100191 TEACH PROFESS PRAC IN SCH 1       วิชญำ ผิวค ำ 
179 100203 LEARN RESOUR LOC WISD       สุทธิกญัจน์ ทิพยเกษร 
180 100205 CURRICULUM DESIGN AND DEVELOP       สุนทรี คนเที่ยง 
181 100206 LEARN RESOURCE MANAGE       นทัต อัศภำภรณ ์
182 100207 TEACHING PROFESSION       ออมสิน จตุพร 
183 100208 ENGLISH IN EDUCATION CONTEXT       CHARLES MANGUM 
184 100209 INTRO EDUCATIONAL STATISTICS       สุนีย์ เงินยวง 
185 100210 TEACHERNESS ETHIC TEACH PROFES       นทัต อัศภำภรณ ์
186 100212 LEARN & CLASSROOM MGMT       นทัต อัศภำภรณ ์
187 100213 LEARN RES & INTEG TECH LEARN       สุทธิดำ จ ำรสั 
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188 100214 ACTIVE LEARNING MANAGEMENT       เกียรติสุดำ ศรีสุข 
189 100218 STEM EDUCATION       สุทธิดำ จ ำรสั 
190 100219 STATISTICS FOR TEACHER       สุนีย ์เงินยวง 
191 100220 CREATIVE ART INTEGRATION IN ED       วีณำ ธนำไชยสกลุ 
192 100222 GLOBAL EDU FOR LIFELONG LEARN       ชัยณรงค์ จำรุพงศ์พัฒนะ 
193 100225 MULTICULTURAL EDU FOR TEACHER       นันท์นภัส แสงฮอง 
194 100227 EDUCATION LAWS       ธำรณ์ ทองงอก 
195 100281 PRACTICUM IN PROFESSION 1       พรสุดำ อินทร์สำน 
196 100306 EDU MEASURE AND EVALUATION       น้ ำผึง้ อินทะเนตร 
197 100307 CONTEMPORARY SPECIAL EDUCATION       คณำจำรย ์
198 100308 INNOVATION EDU INFORM TECH COM       ถนอมพร เลำหจรัสแสง 
199 100309 ADMIN AND EDU LAW       ยงยุทธ ยะบญุธง 
200 100310 MULTICULTURAL EDUCATION       นันท์นภัส แสงฮอง 
201 100489 MICRO TEACHING PRACTICE       รัชชุกำญจน์ ทองถำวร 
202 100498 PREPARATION TEACH PROFESS PRAC       รัชชุกำญจน์ ทองถำวร 
203 100501 EDUCATIONAL RESEARCH      ณัฐพล แจ้งอกัษร 
204 100599 PRAC TEACH PROFESS 2       รัชชุกำญจน์ ทองถำวร 
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 ผลการด าเนินงาน ปี 2564  
  มีกำรใช้กระบวนวิชำที่ใช้ ICT STEM PBL Active Learning กำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม 
ปรำกฏกำรณ์/ปัญหำของครูและนักเรียนเป็นฐำนในกำรจัดกำรเรียนรู้  จ ำนวน 185 กระบวนวิชำ  
จำก 185 กระบวนวิชำ  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ดังรำยละเอียดแนบ 
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29 057131 EXERCISE AND HEALTH     ประกรณ์ ตุ้ยศรี

30 057132 HAPPY LIFE IN CAMPING     ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

31 057133 RECREATION FOR QUALITY OF LIFE     ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

32 057134 MUSCLE BUILDING WEIGHT TRAIN    กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

33 057135 AEROBIC EXERCISE FOR HEALTH     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

34 057136 SPORT HEALTH FITNESS     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

35 057137 SPORTS FOR HEALTH     สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์

36 057138 THAI WISDOM SPORT SELF DEFENSE     พิชัยณรงค์ กงแก้ว

37 057139 SPORT AND ADVENTURE TOURISM   กรัณย์ ปัญโญ

38 057213 INTRO TO PHYS ED   ภัทร ยันตรกร

39 057283 RHYTHMIC ACTIVITY STUDY   ภัทร ยันตรกร

40 057286 VOLLEYBALL STUDY   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

41 057287 TRACK AND FIELD STUDY   ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

42 057290 TENNIS STUDY   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

43 057295 SWORD POLE & THAI FENCING   พิชัยณรงค์ กงแก้ว

44 057297 SEPAK TAKRAW STUDY   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

45 057298 MUAYTHAI STUDY   พิชัยณรงค์ กงแก้ว

46 057301 KINESIOLOGY FOR PHYS ED    ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

47 057302 BODY CONDITIONING     กรัณย์ ปัญโญ

48 057305 CHILDREN ACTIVITIES     ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

49 057316 PRIN OF PHYS ED     สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์

50 057366 WEIGHT TRAINING    กรัณย์ ปัญโญ

51 057401 TEST MEASURE & EVALU IN PE    สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์

52 057404 FIT ASSES & EX PRESCRT     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

53 057407 PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM    ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

54 057411 SPORT AND EXERCISE NUTRITION   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

55 057413 ADAPTED PHYSICAL EDUCATION    กนกวรรณ อังกสิทธ์ิ

56 057419 SPORT AND EXERCISE MANAGEMENT    พิชัยณรงค์ กงแก้ว
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1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN     สุบัน พรเวียง

2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST     ยงยุทธ ยะบุญธง

3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN     มนต์นภัส มโนการณ์

4 051310 EDUCATIONAL LEADERSHIP     มนต์นภัส มโนการณ์

5 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION     ธารณ์ ทองงอก

6 051418 TH ED ADMN SYSTEMS      สุบัน พรเวียง

7 052203 DEVELOP AND LEARN OF ELEM STU    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

8 052323 STU DEVEL ACT ORG AT ELEM ED     อุไรวรรณ หาญวงค์

9 052336 CREAT WRITING OF STUDENTS     กรกนก สกุลกนกวัฒนา

10 052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU     อุไรวรรณ หาญวงค์

11 052352 ANAL OF SOC STU AT ELEM ED    ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

12 052353 ANAL OF ENG AT ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

13 052357 ANAL OF OCCU AT ELEM ED     สมบัติ ท้ายเรือค า

14 052400 INTEGRAT LEARN PROV AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

15 052417 B & G SCOUT ACT FOR TECH    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

16 052421 SPEECH FOR ELEMENTARY TEACHER    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

17 052442 METHOD OF SOC AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

18 052448 METHOD OF HEALTH AT ELEM ED      สมบัติ ท้ายเรือค า

19 052466 INDEPENDENT STUDY      สมบัติ ท้ายเรือค า

20 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

21 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

22 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC   ธัชกร พุกกะมาน

23 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC   ภัทร ยันตรกร

24 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

25 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

26 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

27 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

28 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

กระบวนวิชา
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1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN     สุบัน พรเวียง

2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST     ยงยุทธ ยะบุญธง

3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN     มนต์นภัส มโนการณ์

4 051310 EDUCATIONAL LEADERSHIP     มนต์นภัส มโนการณ์

5 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION     ธารณ์ ทองงอก

6 051418 TH ED ADMN SYSTEMS      สุบัน พรเวียง

7 052203 DEVELOP AND LEARN OF ELEM STU    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

8 052323 STU DEVEL ACT ORG AT ELEM ED     อุไรวรรณ หาญวงค์

9 052336 CREAT WRITING OF STUDENTS     กรกนก สกุลกนกวัฒนา

10 052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU     อุไรวรรณ หาญวงค์

11 052352 ANAL OF SOC STU AT ELEM ED    ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

12 052353 ANAL OF ENG AT ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

13 052357 ANAL OF OCCU AT ELEM ED     สมบัติ ท้ายเรือค า

14 052400 INTEGRAT LEARN PROV AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

15 052417 B & G SCOUT ACT FOR TECH    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

16 052421 SPEECH FOR ELEMENTARY TEACHER    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

17 052442 METHOD OF SOC AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

18 052448 METHOD OF HEALTH AT ELEM ED      สมบัติ ท้ายเรือค า

19 052466 INDEPENDENT STUDY      สมบัติ ท้ายเรือค า

20 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

21 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

22 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC   ธัชกร พุกกะมาน

23 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC   ภัทร ยันตรกร

24 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

25 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

26 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

27 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

28 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

กระบวนวิชา
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57 057420 ORGANIZING EVENTS   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

58 057427 PRINCIPLES OF SPORTS TRAINING   ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

59 059405 ED ICT     สุนันชัย ออนตะไคร้

60 059413 GRAPHIC PRODUCTION FOR ED    สุนันชัย ออนตะไคร้

61 059419 PHOTOGRAPHY IN EDUCATION   สุนันชัย ออนตะไคร้

62 060210 SELF-DIS EC & SP ED TEACHERS     รัชชุกาญจน์ ทองถาวร

63 060301 EX FUNC EARL & SPE ED TEACHER    อาทิตยา อินยง

64 060310 SCH SAF EAR & CHILD SPE NEED    วีรยา ค าเรืองฤทธ์ิ

65 061103 ART FOR TEACHERS     ประไพลิน จันทน์หอม

66 061106 ART IN DAILY LIFE  พงศ์พันธ์ อนันตาวระ

67 061201 PRIN OF DRAW FOR ART EDU    ชัยสิทธ์ิ วิริยะชาญไพร

68 061223 DESIGN FOR ART EDUCATION     พงศ์พันธ์ อนันตาวระ

69 061224 PAPER SCULPTURE FOR TEACHERS    วีณา ธนาไชยสกุล

70 061231 FUND SCULP TECH    วีณา ธนาไชยสกุล

71 061317 CUR OF ART EDU IN SCHO    ประไพลิน จันทน์หอม

72 061321 WATER COLOR PAINTING     ชัยสิทธ์ิ วิริยะชาญไพร

73 061325 THAI ART FOR BASIC EDUCATION      ทิพวรรณ ท่ังม่ังมี

74 061403 ART EDUCATION ACTIVITIES     วีณา ธนาไชยสกุล

75 061405 ART PROJECT FOR TEACHERS     วีณา ธนาไชยสกุล

76 062210 DEV & LEARN EARLY CHILD      ศิริพร วงค์ตาค า

77 062303 PERSON PSYCHO EARLY CHILD LEV      อาทิตยา อินยง

78 062320 INTEGRATE EARLY CHILD CURR      ไพบูลย์ อุปันโน

79 062343 SOCIAL SKILLS EARLY CHILD      อาทิตยา อินยง

80 062345 STORYTELL TALES EARLY CHILD  รัชชุกาญจน์ ทองถาวร

81 062380 DEV LEARN ASSESS EARLY CHILD  ศิริพร วงค์ตาค า

82 063201 LEARN THROUGH SOC PHENOMENON  สมเกียรติ อินทสิงห์

83 064204 ETHIC IN SCI AND TECH FOR TEAH      วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ

84 064231 CHEM CON BASIC ED CURR 1      สุทธิดา จ ารัส
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1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN     สุบัน พรเวียง

2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST     ยงยุทธ ยะบุญธง

3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN     มนต์นภัส มโนการณ์

4 051310 EDUCATIONAL LEADERSHIP     มนต์นภัส มโนการณ์

5 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION     ธารณ์ ทองงอก

6 051418 TH ED ADMN SYSTEMS      สุบัน พรเวียง

7 052203 DEVELOP AND LEARN OF ELEM STU    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

8 052323 STU DEVEL ACT ORG AT ELEM ED     อุไรวรรณ หาญวงค์

9 052336 CREAT WRITING OF STUDENTS     กรกนก สกุลกนกวัฒนา

10 052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU     อุไรวรรณ หาญวงค์

11 052352 ANAL OF SOC STU AT ELEM ED    ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

12 052353 ANAL OF ENG AT ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

13 052357 ANAL OF OCCU AT ELEM ED     สมบัติ ท้ายเรือค า

14 052400 INTEGRAT LEARN PROV AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

15 052417 B & G SCOUT ACT FOR TECH    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

16 052421 SPEECH FOR ELEMENTARY TEACHER    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

17 052442 METHOD OF SOC AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

18 052448 METHOD OF HEALTH AT ELEM ED      สมบัติ ท้ายเรือค า

19 052466 INDEPENDENT STUDY      สมบัติ ท้ายเรือค า

20 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

21 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

22 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC   ธัชกร พุกกะมาน

23 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC   ภัทร ยันตรกร

24 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

25 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

26 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

27 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

28 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

กระบวนวิชา

ผลการด าเนินการ

LECTURER

141 071413 ECON BAL LIFE     เชษฐภูมิ วรรณไพศาล

142 071414 DEV HIS PRO SK    พิมพา นวลสวรรค์

143 071415 GLOBE GEO INFO SYS    ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ

144 071416 MAN & ENV & SUS DEV     ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

145 071419 POPULATION STUDY    ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

146 071420 APP LEARN MEDIA SOC STU     ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ

147 071425 MTD TEA CH SOC STUD     ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

148 071426 ASEAN STUDIES IN SCHOOL      เชษฐภูมิ วรรณไพศาล

149 074100 NUTRITION PROMOTION HEALTH    กนกวรรณ อังกสิทธ์ิ

150 074101 PROMOT OF HEALTH EVEDAY LIFE      มนัส ยอดค า

151 076425 SELF-EMPLOYMENT PROGRAM    เพ็ชรี รูปะวิเชตร์

152 076426 MANAGEMENT STYLE LEARNING     เพ็ชรี รูปะวิเชตร์

153 076428 TRAIN & MEET MANAGE TECH     เพ็ชรี รูปะวิเชตร์

154 076430 BU MGMT LEA FOR CO IN ASEAN    เพ็ชรี รูปะวิเชตร์

155 078444 SPECIAL LECTURE    บุญถ่ิน อินดาฤทธ์ิ

156 078454 WAY OF LIFE & NATURE AGRI      บุญถ่ิน อินดาฤทธ์ิ

157 079212 INNO & INFO TECHNO INDUS ED     ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน

158 079260 SKILL TRAIN FOR INDUS ED     สุระเดช ศรีวิชัย

159 079268 LEARN MGMT PROD TEC INDUS ED    สุระเดช ศรีวิชัย

160 079373 LEA MGMT WOOD WOR TEC INDUS ED      สุระเดช ศรีวิชัย

161 079375 ELCTRIC-ELCTRO TECHNO INDUS ED      พงษศธร สุยะมูล

162 079377 METAL WORK TECHNO INDUS ED    อ านาจ เลิศปัญญาธิกุล

163 079383 PRIN & DEVEL MOD INDUS ED CURR    มานูนณย์ สุตีคา

164 079388 POTTERY FOR TEACHERS     อ านาจ เลิศปัญญาธิกุล

165 099101 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1    ประกรณ์ ตุ้ยศรี

166 099102 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2     ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

167 099103 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 3     สุนีย์ เงินยวง

168 100109 MODEL TEACHERNESS MOD CLASS     นทัต อัศภาภรณ์
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1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN     สุบัน พรเวียง

2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST     ยงยุทธ ยะบุญธง

3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN     มนต์นภัส มโนการณ์

4 051310 EDUCATIONAL LEADERSHIP     มนต์นภัส มโนการณ์

5 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION     ธารณ์ ทองงอก

6 051418 TH ED ADMN SYSTEMS      สุบัน พรเวียง

7 052203 DEVELOP AND LEARN OF ELEM STU    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

8 052323 STU DEVEL ACT ORG AT ELEM ED     อุไรวรรณ หาญวงค์

9 052336 CREAT WRITING OF STUDENTS     กรกนก สกุลกนกวัฒนา

10 052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU     อุไรวรรณ หาญวงค์

11 052352 ANAL OF SOC STU AT ELEM ED    ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

12 052353 ANAL OF ENG AT ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

13 052357 ANAL OF OCCU AT ELEM ED     สมบัติ ท้ายเรือค า

14 052400 INTEGRAT LEARN PROV AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

15 052417 B & G SCOUT ACT FOR TECH    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

16 052421 SPEECH FOR ELEMENTARY TEACHER    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

17 052442 METHOD OF SOC AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

18 052448 METHOD OF HEALTH AT ELEM ED      สมบัติ ท้ายเรือค า

19 052466 INDEPENDENT STUDY      สมบัติ ท้ายเรือค า

20 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

21 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

22 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC   ธัชกร พุกกะมาน

23 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC   ภัทร ยันตรกร

24 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

25 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

26 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

27 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

28 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

กระบวนวิชา

ผลการด าเนินการ

LECTURER

169 100110 GLOBAL & EDU SMART CITIZEN     ภักดีกุล รัตนา

170 100111 CURR & LEARN MGMT MOD TREND      สุนทรี คนเท่ียง

171 100112 PSY FOR STD DEV DIGI ERA    นงลักษณ์ เขียนงาม

172 100217 INFORMATION FOR LEARNING    สมเกียรติ อินทสิงห์

173 100220 CREATIVE ART INTEGRATION IN ED    วีณา ธนาไชยสกุล

174 100222 GLOBAL EDU FOR LIFELONG LEARN     ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ

175 100228 COMM LANG TEACHER DIGI ERA     พรสุดา อินทร์สาน

176 100229 INNO & DIGI TECH LEARN MOD ERA    ถนอมพร เลาหจรัสแสง

177 100230 LEARN MEAS & EVA MOD TREND    น้ าผ้ึง อินทะเนตร

178 100231 EDU QUALI ASSUR FOR EXCELLEN      มนต์นภัส มโนการณ์

179 100232 LAWS FOR TEACHING PROFESSION     ธารณ์ ทองงอก

180 100233 STEM EDU LIFE ECON SOCI ENVI     สุทธิดา จ ารัส

181 100315 MULTICUL EDU & COMMU BASE EDU    พิสิษฎ์ นาสี

182 100316 SPEC EDU ENH POT STD SPEC NEED     วีรยา ค าเรืองฤทธ์ิ

183 100403 RESEARCH FOR LEARNING DEVELOP     สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช

184 100404 RES FOR LEARNER QUALI DEV     ณัฐพล แจ้งอักษร

185 100501 EDUCATIONAL RESEARCH     ณัฐพล แจ้งอักษร
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1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN     สุบัน พรเวียง

2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST     ยงยุทธ ยะบุญธง

3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN     มนต์นภัส มโนการณ์

4 051310 EDUCATIONAL LEADERSHIP     มนต์นภัส มโนการณ์

5 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION     ธารณ์ ทองงอก

6 051418 TH ED ADMN SYSTEMS      สุบัน พรเวียง

7 052203 DEVELOP AND LEARN OF ELEM STU    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

8 052323 STU DEVEL ACT ORG AT ELEM ED     อุไรวรรณ หาญวงค์

9 052336 CREAT WRITING OF STUDENTS     กรกนก สกุลกนกวัฒนา

10 052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU     อุไรวรรณ หาญวงค์

11 052352 ANAL OF SOC STU AT ELEM ED    ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

12 052353 ANAL OF ENG AT ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

13 052357 ANAL OF OCCU AT ELEM ED     สมบัติ ท้ายเรือค า

14 052400 INTEGRAT LEARN PROV AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

15 052417 B & G SCOUT ACT FOR TECH    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

16 052421 SPEECH FOR ELEMENTARY TEACHER    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

17 052442 METHOD OF SOC AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

18 052448 METHOD OF HEALTH AT ELEM ED      สมบัติ ท้ายเรือค า

19 052466 INDEPENDENT STUDY      สมบัติ ท้ายเรือค า

20 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

21 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

22 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC   ธัชกร พุกกะมาน

23 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC   ภัทร ยันตรกร

24 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

25 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

26 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

27 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

28 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

กระบวนวิชา

ผลการด าเนินการ

LECTURER

1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN     สุบัน พรเวียง

2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST     ยงยุทธ ยะบุญธง

3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN     มนต์นภัส มโนการณ์

4 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION     ธารณ์ ทองงอก

5 051418 TH ED ADMN SYSTEMS      สุบัน พรเวียง

6 052201 BASIC ED CUR AT ELEM ED      อุไรวรรณ หาญวงค์

7 052202 PRIN AND THEO IN ELE ED    วิชญา ผิวค า

8 052310 ANAL OF MATH AT ELEM ED LEV     ณัชชา กมล

9 052331 ANAL OF SC AT ELEM ED     ลฎาภา ลดาชาติ

10 052355 ANAL OF ART ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

11 052443 METHOD OF ENG AT ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

12 052445 METHOD OF SC AT ELEM ED     อุไรวรรณ หาญวงค์

13 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

14 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

15 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC   ธัชกร พุกกะมาน

16 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC   ภัทร ยันตรกร

17 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

18 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

19 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

20 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

21 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

22 057131 EXERCISE AND HEALTH     ประกรณ์ ตุ้ยศรี

23 057132 HAPPY LIFE IN CAMPING     ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

24 057133 RECREATION FOR QUALITY OF LIFE     ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

25 057134 MUSCLE BUILDING WEIGHT TRAIN    กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

26 057135 AEROBIC EXERCISE FOR HEALTH     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

27 057136 SPORT HEALTH FITNESS     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ
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1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN     สุบัน พรเวียง

2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST     ยงยุทธ ยะบุญธง

3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN     มนต์นภัส มโนการณ์

4 051310 EDUCATIONAL LEADERSHIP     มนต์นภัส มโนการณ์

5 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION     ธารณ์ ทองงอก

6 051418 TH ED ADMN SYSTEMS      สุบัน พรเวียง

7 052203 DEVELOP AND LEARN OF ELEM STU    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

8 052323 STU DEVEL ACT ORG AT ELEM ED     อุไรวรรณ หาญวงค์

9 052336 CREAT WRITING OF STUDENTS     กรกนก สกุลกนกวัฒนา

10 052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU     อุไรวรรณ หาญวงค์

11 052352 ANAL OF SOC STU AT ELEM ED    ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

12 052353 ANAL OF ENG AT ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

13 052357 ANAL OF OCCU AT ELEM ED     สมบัติ ท้ายเรือค า

14 052400 INTEGRAT LEARN PROV AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

15 052417 B & G SCOUT ACT FOR TECH    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

16 052421 SPEECH FOR ELEMENTARY TEACHER    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

17 052442 METHOD OF SOC AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

18 052448 METHOD OF HEALTH AT ELEM ED      สมบัติ ท้ายเรือค า

19 052466 INDEPENDENT STUDY      สมบัติ ท้ายเรือค า

20 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

21 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

22 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC   ธัชกร พุกกะมาน

23 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC   ภัทร ยันตรกร

24 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

25 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

26 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

27 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

28 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

กระบวนวิชา

ผลการด าเนินการ

LECTURER

28 057137 SPORTS FOR HEALTH     สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์

29 057138 THAI WISDOM SPORT SELF DEFENSE     พิชัยณรงค์ กงแก้ว

30 057139 SPORT AND ADVENTURE TOURISM   กรัณย์ ปัญโญ

31 057140 SPORT PHIL & OLYMP STUDIES     สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์

32 057201 CAMPING MANAGEMENT    ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

33 057213 INTRO TO PHYS ED   ภัทร ยันตรกร

34 057215 INTRODUCTION TO RECREATION   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

35 057284 FOOTBALL STUDY   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

36 057285 SWIMMING STUDY   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

37 057288 BASKETBALL STUDY   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

38 057294 TABLE TENNIS STUDY   พิชัยณรงค์ กงแก้ว

39 057300 SCI PRIN OF ATHLET TRAIN    ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

40 057302 BODY CONDITIONING     กรัณย์ ปัญโญ

41 057305 CHILDREN ACTIVITIES     ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

42 057316 PRIN OF PHYS ED    สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์

43 057366 WEIGHT TRAINING    กรัณย์ ปัญโญ

44 057403 INSTRUC DESIGN PHYS ACT     พิชัยณรงค์ กงแก้ว

45 057405 TEACH OF PHYS ED   พิชัยณรงค์ กงแก้ว

46 057411 SPORT AND EXERCISE NUTRITION    กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

47 057426 PHYSICAL EDUCATION ADMINIST   สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์

48 057428 SCOUT   มนตรี ตุ้มทรัพย์

49 059419 PHOTOGRAPHY IN EDUCATION   สุนันชัย ออนตะไคร้

50 060210 SELF-DIS EC & SP ED TEACHERS     รัชชุกาญจน์ ทองถาวร

51 060301 EX FUNC EARL & SPE ED TEACHER    วีรยา ค าเรืองฤทธ์ิ

52 060310 SCH SAF EAR & CHILD SPE NEED    วีรยา ค าเรืองฤทธ์ิ

53 061106 ART IN DAILY LIFE     พงศ์พันธ์ อนันตาวระ

54 061201 PRIN OF DRAW FOR ART EDU    ประไพลิน จันทน์หอม
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1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN     สุบัน พรเวียง

2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST     ยงยุทธ ยะบุญธง

3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN     มนต์นภัส มโนการณ์

4 051310 EDUCATIONAL LEADERSHIP     มนต์นภัส มโนการณ์

5 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION     ธารณ์ ทองงอก

6 051418 TH ED ADMN SYSTEMS      สุบัน พรเวียง

7 052203 DEVELOP AND LEARN OF ELEM STU    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

8 052323 STU DEVEL ACT ORG AT ELEM ED     อุไรวรรณ หาญวงค์

9 052336 CREAT WRITING OF STUDENTS     กรกนก สกุลกนกวัฒนา

10 052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU     อุไรวรรณ หาญวงค์

11 052352 ANAL OF SOC STU AT ELEM ED    ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

12 052353 ANAL OF ENG AT ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

13 052357 ANAL OF OCCU AT ELEM ED     สมบัติ ท้ายเรือค า

14 052400 INTEGRAT LEARN PROV AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

15 052417 B & G SCOUT ACT FOR TECH    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

16 052421 SPEECH FOR ELEMENTARY TEACHER    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

17 052442 METHOD OF SOC AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

18 052448 METHOD OF HEALTH AT ELEM ED      สมบัติ ท้ายเรือค า

19 052466 INDEPENDENT STUDY      สมบัติ ท้ายเรือค า

20 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

21 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

22 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC   ธัชกร พุกกะมาน

23 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC   ภัทร ยันตรกร

24 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

25 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

26 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

27 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

28 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

กระบวนวิชา

ผลการด าเนินการ

LECTURER

55 061223 DESIGN FOR ART EDUCATION     พงศ์พันธ์ อนันตาวระ

56 061224 PAPER SCULPTURE FOR TEACHERS    วีณา ธนาไชยสกุล

57 061306 WATER COL & TEM PAINTG  ชัยสิทธ์ิ วิริยะชาญไพร

58 061316 BASIC PRINTMAKING FOR TEACHERS    ชัยสิทธ์ิ วิริยะชาญไพร

59 061317 CUR OF ART EDU IN SCHO    ประไพลิน จันทน์หอม

60 061319 PSY FOR TEACH OF ART EDU    วีณา ธนาไชยสกุล

61 061320 INDIVIDUAL STU VISUAL ART   วีณา ธนาไชยสกุล

62 061351 ART ACT FOR CHIL WIT SPEC NEED    วีณา ธนาไชยสกุล

63 061370 THEO OF ART BASIC EDU    ประไพลิน จันทน์หอม

64 061404 ART EDUCATION SEMINAR    วีณา ธนาไชยสกุล

65 061440 APPLIED ART FOR TEACHERS    วีณา ธนาไชยสกุล

66 062200 EARLY CHILD ED THEORIES    รัชชุกาญจน์ ทองถาวร

67 062302 DEV MORAL ETH VAL ERLY CHILD     ศิริพร วงค์ตาค า

68 062304 SCI CON EARLY CHILD TEACHER   ไพบูลย์ อุปันโน

69 062341 LANG COMM FOR EARLY CHILD     รัชชุกาญจน์ ทองถาวร

70 062342 MATH SCI TECH EARLY CHILD    ไพบูลย์ อุปันโน

71 062345 STORYTELL TALES EARLY CHILD    รัชชุกาญจน์ ทองถาวร

72 062347 ART & MUSIC EARLY CHILD    ศิริพร วงค์ตาค า

73 062360 INSTRUCT MEDIA FOR EARLY CHILD    ไพบูลย์ อุปันโน

74 062440 PSCH PEDGY & HUMAN DEV    รัชชุกาญจน์ ทองถาวร

75 063201 LEARN THROUGH SOC PHENOMENON      สมเกียรติ อินทสิงห์

76 063201 LEARN THROUGH SOC PHENOMENON      สมเกียรติ อินทสิงห์

77 064232 CHEM CON BASIC ED CURR 2      บุษรี เพ่งเล็งดี

78 064252 SCI CON BIO BASI ED CUR 2      ลฎาภา ลดาชาติ

79 064291 CON IN MEC FOR SEC TEACH 1     เดชา ศุภพิทยาภรณ์

80 064391 CON IN MEC FOR SEC TEACH 2     เดชา ศุภพิทยาภรณ์

81 064412 TEACH SCI STRAND BIO CONT     ลฎาภา ลดาชาติ
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1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN     สุบัน พรเวียง

2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST     ยงยุทธ ยะบุญธง

3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN     มนต์นภัส มโนการณ์

4 051310 EDUCATIONAL LEADERSHIP     มนต์นภัส มโนการณ์

5 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION     ธารณ์ ทองงอก

6 051418 TH ED ADMN SYSTEMS      สุบัน พรเวียง

7 052203 DEVELOP AND LEARN OF ELEM STU    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

8 052323 STU DEVEL ACT ORG AT ELEM ED     อุไรวรรณ หาญวงค์

9 052336 CREAT WRITING OF STUDENTS     กรกนก สกุลกนกวัฒนา

10 052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU     อุไรวรรณ หาญวงค์

11 052352 ANAL OF SOC STU AT ELEM ED    ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

12 052353 ANAL OF ENG AT ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

13 052357 ANAL OF OCCU AT ELEM ED     สมบัติ ท้ายเรือค า

14 052400 INTEGRAT LEARN PROV AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

15 052417 B & G SCOUT ACT FOR TECH    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

16 052421 SPEECH FOR ELEMENTARY TEACHER    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

17 052442 METHOD OF SOC AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

18 052448 METHOD OF HEALTH AT ELEM ED      สมบัติ ท้ายเรือค า

19 052466 INDEPENDENT STUDY      สมบัติ ท้ายเรือค า

20 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

21 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

22 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC   ธัชกร พุกกะมาน

23 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC   ภัทร ยันตรกร

24 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

25 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

26 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

27 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

28 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

กระบวนวิชา

ผลการด าเนินการ

LECTURER

82 064421 ENVI SCI TEACH IN SCHOOL      ลฎาภา ลดาชาติ

83 064423 LOCAL WISDOM RELATE SCI     สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร

84 064424 ASTRO INSTRUC     สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร

85 064425 DRAWING FOR BIOLOGY TEACHERS    ประไพลิน จันทน์หอม

86 064429 INDEP STU IN SCI ED     เดชา ศุภพิทยาภรณ์

87 064430 PRIN & TEACH METHOD SCI    สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร

88 064490 EQUIP CHEM AND EXPER CHEM LAB    วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ

89 065210 NUM AND OPER IN SCH MATH    พรทิพย์ โรจน์ศิริพิศาล

90 065310 GEOMETRY IN SCH MATH    ณัชชา กมล

91 065332 ORGAN MATH LEARN IN ELEM LEV    พรทิพย์ โรจน์ศิริพิศาล

92 065410 CALCULUS IN SCHOOL MATHEMATICS    พรทิพย์ โรจน์ศิริพิศาล

93 065420 MATH THINKING IN SCH LEV    ดวงหทัย กาศวิบูลย์

94 065421 MATH SKILLS AND PROCESSES   ทิพย์รัตน์ นพฤทธ์ิ

95 065434 ANAL OF PROBS IN MATH CL    ดวงหทัย กาศวิบูลย์

96 065435 INDEPEND STUDY IN MATH ED     นัฐจิรา บุศย์ดี

97 065436 INSTRUC FOR TEACH & LEARN MATH    ณัชชา กมล

98 065437 INNO AND TECHNO FOR TEACH MATH    นัฐจิรา บุศย์ดี

99 065438 ORGAN INTERGR MATH LEARN      นัฐจิรา บุศย์ดี

100 066221 LANGUAGE LEARNING STRATEGIES     ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ

101 066411 LEARN-CENT ENG LANG LEAR     พิมพ์พธู สุตานันต์

102 066416 TEACH OF ENG GRAM    จารวี เพชรแก้ว

103 067202 METHOD OF READING FOR ED     พรสุดา อินทร์สาน

104 067303 LEARN ACT THAI LANG SKILL DEV    สิระ สมนาม

105 067311 THAI GRAMMAR IN BASIC ED CUR     พรสุดา อินทร์สาน

106 067432 CUR & MGMT THAI STRAND    สิระ สมนาม

107 067433 DEV OF TEACH SKILL IN THAI    บุญรอด โชติวชิรา

108 067436 TEACH THAI IN MULTI CON    บุญรอด โชติวชิรา
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1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN     สุบัน พรเวียง

2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST     ยงยุทธ ยะบุญธง

3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN     มนต์นภัส มโนการณ์

4 051310 EDUCATIONAL LEADERSHIP     มนต์นภัส มโนการณ์

5 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION     ธารณ์ ทองงอก

6 051418 TH ED ADMN SYSTEMS      สุบัน พรเวียง

7 052203 DEVELOP AND LEARN OF ELEM STU    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

8 052323 STU DEVEL ACT ORG AT ELEM ED     อุไรวรรณ หาญวงค์

9 052336 CREAT WRITING OF STUDENTS     กรกนก สกุลกนกวัฒนา

10 052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU     อุไรวรรณ หาญวงค์

11 052352 ANAL OF SOC STU AT ELEM ED    ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

12 052353 ANAL OF ENG AT ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

13 052357 ANAL OF OCCU AT ELEM ED     สมบัติ ท้ายเรือค า

14 052400 INTEGRAT LEARN PROV AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

15 052417 B & G SCOUT ACT FOR TECH    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

16 052421 SPEECH FOR ELEMENTARY TEACHER    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

17 052442 METHOD OF SOC AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

18 052448 METHOD OF HEALTH AT ELEM ED      สมบัติ ท้ายเรือค า

19 052466 INDEPENDENT STUDY      สมบัติ ท้ายเรือค า

20 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

21 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

22 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC   ธัชกร พุกกะมาน

23 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC   ภัทร ยันตรกร

24 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

25 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

26 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

27 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

28 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

กระบวนวิชา

ผลการด าเนินการ

LECTURER

109 070200 ED INDIV DISABILITIES    สุลีกาญ ธิแจ้

110 070202 ETHIC SPE ED TEACHER    พิกุล เลียวสิริพงศ์

111 070301 ED PSY CHILD SPEC NEED     รัชนีกร ทองสุขดี

112 070302 TEACH TECH SPEC NEED     รัชนีกร ทองสุขดี

113 070302 TEACH TECH SPEC NEED     รัชนีกร ทองสุขดี

114 070303 ASSESS CHILD SPEC ED NEED     สร้อยสุดา วิทยากร

115 070304 TECHNO FOR SPEC ED     วีรยา ค าเรืองฤทธ์ิ

116 070308 ORGANIZING IEP    พิกุล เลียวสิริพงศ์

117 070401 EARLY INTERVEN SPEC ED    สร้อยสุดา วิทยากร

118 070410 ED AUTISM SPEC DISORDERS    รัชนีกร ทองสุขดี

119 070411 ED CHILD LEARN DISABIL    รัชนีกร ทองสุขดี

120 070413 INTRODUCTION TO SIGN LANGUAGE    ชุณห์พิมาณ พวงสะอาด

121 070415 BEHAV MODIFI SPEC NEED     วีรยา ค าเรืองฤทธ์ิ

122 070416 ED INTELLECT SLOW LEARN     รัชนีกร ทองสุขดี

123 071412 DEMO CITIZEN CIVIL SOC      ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ

124 071413 ECON BAL LIFE     เชษฐภูมิ วรรณไพศาล

125 071415 GLOBE GEO INFO SYS    ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ

126 071416 MAN & ENV & SUS DEV     ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

127 071417 INTEGRA LOC LEARN RESOU      ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ

128 071422 LANNA STUDIES IN SCHOOLS     ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

129 071425 MTD TEA CH SOC STUD     ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

130 074100 NUTRITION PROMOTION HEALTH    กนกวรรณ อังกสิทธ์ิ

131 074101 PROMOT OF HEALTH EVEDAY LIFE      มนัส ยอดค า

132 076430 BU MGMT LEA FOR CO IN ASEAN    เพ็ชรี รูปะวิเชตร์

133 078444 SPECIAL LECTURE    บุญถ่ิน อินดาฤทธ์ิ

134 078454 WAY OF LIFE & NATURE AGRI      บุญถ่ิน อินดาฤทธ์ิ

135 079169 TECH ENG LEARN FOR INDUS ED    ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน
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1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN     สุบัน พรเวียง

2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST     ยงยุทธ ยะบุญธง

3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN     มนต์นภัส มโนการณ์

4 051310 EDUCATIONAL LEADERSHIP     มนต์นภัส มโนการณ์

5 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION     ธารณ์ ทองงอก

6 051418 TH ED ADMN SYSTEMS      สุบัน พรเวียง

7 052203 DEVELOP AND LEARN OF ELEM STU    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

8 052323 STU DEVEL ACT ORG AT ELEM ED     อุไรวรรณ หาญวงค์

9 052336 CREAT WRITING OF STUDENTS     กรกนก สกุลกนกวัฒนา

10 052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU     อุไรวรรณ หาญวงค์

11 052352 ANAL OF SOC STU AT ELEM ED    ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

12 052353 ANAL OF ENG AT ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

13 052357 ANAL OF OCCU AT ELEM ED     สมบัติ ท้ายเรือค า

14 052400 INTEGRAT LEARN PROV AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

15 052417 B & G SCOUT ACT FOR TECH    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

16 052421 SPEECH FOR ELEMENTARY TEACHER    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

17 052442 METHOD OF SOC AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

18 052448 METHOD OF HEALTH AT ELEM ED      สมบัติ ท้ายเรือค า

19 052466 INDEPENDENT STUDY      สมบัติ ท้ายเรือค า

20 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

21 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

22 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC   ธัชกร พุกกะมาน

23 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC   ภัทร ยันตรกร

24 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

25 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

26 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

27 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

28 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

กระบวนวิชา

ผลการด าเนินการ

LECTURER

136 079212 INNO & INFO TECHNO INDUS ED     พงษศธร สุยะมูล

137 079260 SKILL TRAIN FOR INDUS ED    สุระเดช ศรีวิชัย

138 079270 LEAR MGMT DRAW & READ INDUS ED    สุระเดช ศรีวิชัย

139 079272 PHILO VOC ED    มานูนณย์ สุตีคา

140 079371 CREAT INDUSTRY INDUS ED     อ านาจ เลิศปัญญาธิกุล

141 079379 ENGIN TECHNO INDUS ED   สุระเดช ศรีวิชัย

142 079385 ACTIVE LEARN MGMT INDUS ED   มานูนณย์ สุตีคา

143 079388 POTTERY FOR TEACHERS    อ านาจ เลิศปัญญาธิกุล

144 079410 LEARN MGMT ENTREPRE INDUS ED   อ านาจ เลิศปัญญาธิกุล

145 079487 INFOGRAPH DESIGN INDUS ED    ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน

146 099100 ENGL IN THAI ED SYS CONTEXT    ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ

147 099102 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2     ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

148 100109 MODEL TEACHERNESS MOD CLASS     คณาจารย์

149 100110 GLOBAL & EDU SMART CITIZEN     คณาจารย์

150 100111 CURR & LEARN MGMT MOD TREND      คณาจารย์

151 100112 PSY FOR STD DEV DIGI ERA    คณาจารย์

152 100191 TEACH PROFESS PRAC IN SCH 1      คณาจารย์

153 100220 CREATIVE ART INTEGRATION IN ED    วีณา ธนาไชยสกุล

154 100222 GLOBAL EDU FOR LIFELONG LEARN     ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ

155 100228 COMM LANG TEACHER DIGI ERA     คณาจารย์

156 100229 INNO & DIGI TECH LEARN MOD ERA    คณาจารย์

157 100230 LEARN MEAS & EVA MOD TREND    คณาจารย์

158 100231 EDU QUALI ASSUR FOR EXCELLEN      คณาจารย์

159 100232 LAWS FOR TEACHING PROFESSION     คณาจารย์

160 100233 STEM EDU LIFE ECON SOCI ENVI     สุทธิดา จ ารัส

161 100291 TEACH PROFESS PRAC IN SCH 2    คณาจารย์

162 100315 MULTICUL EDU & COMMU BASE EDU    คณาจารย์
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1 051302 PRINCIPLE OF EDU ADMIN     สุบัน พรเวียง

2 051304 ADMIN & MGMT FOR EDU INST     ยงยุทธ ยะบุญธง

3 051306 EDU PERSONNEL ADMIN     มนต์นภัส มโนการณ์

4 051310 EDUCATIONAL LEADERSHIP     มนต์นภัส มโนการณ์

5 051313 EDUCATIONAL SUPERVISION     ธารณ์ ทองงอก

6 051418 TH ED ADMN SYSTEMS      สุบัน พรเวียง

7 052203 DEVELOP AND LEARN OF ELEM STU    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

8 052323 STU DEVEL ACT ORG AT ELEM ED     อุไรวรรณ หาญวงค์

9 052336 CREAT WRITING OF STUDENTS     กรกนก สกุลกนกวัฒนา

10 052350 DEVEL OF THINK FOR ELEM STU     อุไรวรรณ หาญวงค์

11 052352 ANAL OF SOC STU AT ELEM ED    ชญานิตย์ ย้ิมสวัสด์ิ

12 052353 ANAL OF ENG AT ELEM ED    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

13 052357 ANAL OF OCCU AT ELEM ED     สมบัติ ท้ายเรือค า

14 052400 INTEGRAT LEARN PROV AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

15 052417 B & G SCOUT ACT FOR TECH    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

16 052421 SPEECH FOR ELEMENTARY TEACHER    กรกนก สกุลกนกวัฒนา

17 052442 METHOD OF SOC AT ELEM ED     วิชญา ผิวค า

18 052448 METHOD OF HEALTH AT ELEM ED      สมบัติ ท้ายเรือค า

19 052466 INDEPENDENT STUDY      สมบัติ ท้ายเรือค า

20 057121 FOOTBALL FOR LIFE AND EXERCISE   กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

21 057122 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE   ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

22 057123 VOLLBL FOR LIFE & EXERC   ธัชกร พุกกะมาน

23 057125 RHYM ACT FOR LIFE & EXERC   ภัทร ยันตรกร

24 057126 BSKTBL FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

25 057127 BADMIN FOR LIFE & EXERC   ศรัณย์ สายธารทิพย์

26 057128 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

27 057129 T TENNIS FOR LIFE & EXERC   ประกรณ์ ตุ้ยศรี

28 057130 GOLF FOR LIFE AND EXERCISE     กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ

กระบวนวิชา

ผลการด าเนินการ

LECTURER

163 100316 SPEC EDU ENH POT STD SPEC NEED     คณาจารย์

164 100317 MICROTEACHING SKILLS PRACTICE    คณาจารย์

165 100391 TEACH PROFESS PRAC IN SCH 3     คณาจารย์

166 100404 RES FOR LEARNER QUALI DEV     ณัฐพล แจ้งอักษร

167 100404 RES FOR LEARNER QUALI DEV     ณัฐพล แจ้งอักษร
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับสมรรถนะ/คุณลักษณะ/ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับเป็นพลเมืองโลกและกำร
ประกอบอำชีพในอนำคต (ในกำรพัฒนำผู้เรียนแห่งโลกอนำคต) 
 

      ผลการด าเนินงาน ปี 2563  

ผลการเรียนรวมทุกกระบวนวิชา 

ที่สะท้อนสมรรถนะฯ 
จ านวน 

A 4640 

B+ 1760 

B 1005 

C+ 499 

C 305 

D+ 122 

D 81 

F 44 

รวม 8456 

 
ค่าน้ าหนักค านวณ 

ผลการเรียนรวม 
จ านวนหน่วยกิตรวม 

ผลการเรียนเฉลี่ย

สะท้อนสมรรถนะฯ 
ระดับสมรรถนะฯ 

75056 21511 3.49 4.36 
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      ผลการด าเนินงาน ปี 2564 
ผลการเรียนรวมทุกกระบวนวิชา 

ที่สะท้อนสมรรถนะฯ 
จ านวน 

A 5324 

B+ 1878 

B 1047 

C+ 521 

C 359 

D+ 161 

D 125 

F 105 

รวม 9520 

 
ค่าน้ าหนักค านวณผล

การเรียนรวม 
จ านวนหน่วยกิตรวม 

ผลการเรียนเฉลี่ย

สะท้อนสมรรถนะฯ 
ระดับสมรรถนะฯ 

80316 253266 3.45 4.32 
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      ผลการด าเนินงาน ปี 2565 
ผลการเรียนรวมทุกกระบวนวิชา 

ที่สะท้อนสมรรถนะฯ 
จ านวน 

A 5719 

B+ 1712 

B 1020 

C+ 631 

C 339 

D+ 163 

D 116 

F 112 

รวม 9812 

 
ค่าน้ าหนักค านวณ 

ผลการเรียนรวม 
จ านวนหน่วยกิตรวม 

ผลการเรียนเฉลี่ย

สะท้อนสมรรถนะฯ 
ระดับสมรรถนะฯ 

85241.5 22498 3.79 4.74 
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 ภาพการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สู่สากล 
ตามกลยุทธ์ที่ 1.1  
 

      กระบวนกำรเพ่ือติดตำมและพัฒนำกำรจัดกำรจัดกำรเรียนรู้กระบวนวิชำในคณะ
ศึกษำศำสตร์ที่สะท้อนถึงกำรใช้ ICT, PBL, STEM ควำมเข้ำใจข้ำมวัฒนธรรม (Cross Cultural) กำร
ใช้ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมในกำรจัดกำรเรียนรู้ (Phenomenon- Based Learning) และกำรจัดกำร
เรียนเชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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กลยุทธ์ที ่1.2  พัฒนาและส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 ร้อยละของจ ำนวนกระบวนวิชำวิชำชีพครูที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษอย่ำงน้อย 1  ตอนในระดับปริญญำตรี 
 
      ผลการด าเนินงาน ปี 2563 
        กระบวนวิชำชีพครูที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ทั้งหมด 27 
กระบวนวิชำ  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรเป็นภำษำอังกฤษ ทั้งหมด 8 กระบวนวิชำ  
11 ตอน  คิดเป็นร้อยละ 29.63  
 

ล าดับ รหัสวิชา Section LECTURER 

1 100501  วิจัยในชั้นเรียน 4 อ.ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร 
2 100222  โลกศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
1 อ.ชัยณรงค์ จำรุพงศ์พัฒนะ 

3 100312  กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

4 อ.ดร.ธำรณ์ ทองงอก 

4 100308  นวัตกรรม เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรกำรศึกษำ 

1 รศ.ดร.ถนอมพร  เลำหจรัสแสง 

5 100110  โลกำภิวตัน์กับกำรศึกษำเพื่อ
ควำมเป็นพลเมืองชั้นเลิศ 

1 อ.ดร.ภักดีกุล รัตนำ 

100110  โลกำภิวตัน์กับกำรศึกษำเพื่อ
ควำมเป็นพลเมืองชั้นเลิศ 

5 รศ.ดร.นงเยำว์ เนำวรัตน ์

6 100112  จิตวิทยำเพื่อกำรพัฒนำ
ผู้เรียนยุคดิจิทัล 

2 ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงำม 

100112  จิตวิทยำเพื่อกำรพัฒนำ
ผู้เรียนยุคดิจิทัล 

3 อ.ดร.ปริยำนุช ชปูระดิษฐ์ 

100112  จิตวิทยำเพื่อกำรพัฒนำ
ผู้เรียนยุคดิจิทัล 

4 อ.ชนกนำถ วงษบ์ูรณำวำทย์ 

7 100311  กำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู ้

6 รศ.ดร.เกียรติสุดำ ศรีสุข 

8 100233  สะเต็มศึกษำเพื่อชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1 ผศ.ดร.สุทธิดำ  จ ำรัส 
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     ผลการด าเนินงาน ปี 2564 
 กระบวนวิชำชีพครูที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564 ทั้งหมด 29 กระบวน
วิชำ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรเป็นภำษำอังกฤษ ทั้งหมด 9 กระบวนวิชำ  
11 ตอน  คิดเป็นร้อยละ 94.74  
 

ล าดับ รหัสวิชา Section LECTURER 

1 100110  GLOBAL & EDU SMART CITIZEN 7 รศ.ดร.นงเยำว์ เนำวรัตน์ 
2 100191  TEACH PROFESS PRAC IN SCH 1 7 อ.ดร.พิมพ์พธู สุตำนันต์ 
3 100228  COMM LANG TEACHER DIGI ERA 2 อ.จำรวี เพชรแก้ว 

4 อ.ดร.พิมพ์พธู สุตำนันต์ 
6 อ.ณัฐนันท์ นิเวศน์วรกำร 

4 100291  TEACH PROFESS PRAC IN SCH 2 7 อ.ดร.พิมพ์พธู สุตำนันต์ 
 100391  TEACH PROFESS PRAC IN SCH 3 7 อ.ดร.พิมพ์พธู สุตำนันต์ 
5 100481  PRACTICUM IN PROFESSION 3 1 อ.ดร.ภักดีกุล รัตนำ 
7 100488  MICRO TEACHING PRACTICE 4 อ.ณัฐนันท์ นิเวศน์วรกำร 
8 100489  MICRO TEACHING PRACTICE 6 อ.ณัฐนันท์ นิเวศน์วรกำร 
9 100599  PRAC TEACH PROFESS 2 5 อ.จำรวี เพชรแก้ว 
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    ผลการด าเนินงาน ปี 2565 
 กระบวนวิชำชีพครูที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 ทั้งหมด 25 กระบวน
วิชำ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรเป็นภำษำอังกฤษ ทั้งหมด 6 กระบวนวิชำ  
8 ตอน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

ล าดับ รหัสวิชา Section LECTURER 

1 100110  GLOBAL & EDU SMART CITIZEN 8 รศ.ดร.นงเยำว์ เนำวรัตน์ 
2 100228  COMM LANG TEACHER DIGI ERA 2 อ.ณัฐนันท์ นิเวศน์วรกำร 

4 อ.ดร.พิมพ์พธู สุตำนันต์ 
5 อ.จำรวี เพชรแก้ว 

3 100229  INNO & DIGI TECH LEARN MOD ERA 9 อ.ดร.เจนจิรำ อำษำกิจ 
4 100291  TEACH PROFESS PRAC IN SCH 2 7 อ.ดร.พิมพ์พธู สุตำนันต์ 
5 100317  MICROTEACHING SKILLS PRACTICE 7 อ.ณัฐนันท์ นิเวศน์วรกำร 
6 100591  SCHOOL INTERNSHIP 1 4 อ.จำรวี เพชรแก้ว 
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   ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 จ ำนวนหลักสูตร/ วิชำเอกท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
 
  หลักสูตรระดับปริญญำตรีสำขำวิชำภำษำอังกฤษมีแผนกำรทดลองจัดกำรเรียนกำรสอน
ในหลักสูตรเป็นภำษำอังกฤษทุกกระบวนวิชำส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2565  และวำงแผนปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรภำษำอังกฤษแบบเป็นทำงกำรในปีกำรศึกษำ 2566 
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 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ร้อยละของนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบตำมกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ  The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
ที่ระดับ B1 
      ผลการด าเนินงาน ปี 2563 
        มีจ ำนวนนักศึกษำบัณฑิตที่เข้ำรับกำรสอบ จ ำนวน 274 คน  มีจ ำนวนบัณฑิตที่มี
ผลกำรสอบวัดควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน CEFR อยู่ในระดับ 
B1 ขึ้นไป จ ำนวนทั้งสิ้น 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.15  
 

ผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-eGrad) 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
1.  550210160 ธรรมวุธ ไชยศรี  
2.  570210165 ประภัสสร ปงผำบ  
3.  580210002 กิตติยำ ปงรังษี  
4.  580210003 จำริน ี รัตนโชติ  
5.  580210006 ฐำนิตำ อดทน  
6.  580210007 ฐิติรัตน์ ขัดผำบ  
7.  580210008 ธนวัตร กำวิล  
8.  580210010 นรำภรณ์ ค ำเทพ  
9.  580210011 นฤชิต มะลิจันทร์  
10.  580210012 น้ ำฝน มรุพงศ์  
11.  580210013 นุจริน แก้วสว่ำง  
12.  580210014 ประภำพร โพธิ์พรม  
13.  580210015 พรนัชชำ ไชยมูล  
14.  580210016 พิชญำดำ ด้วงพรม  
15.  580210017 วชิรพล ยี่ตระกูล  
16.  580210018 วรำนนท ์ เหล็กแปง  
17.  580210019 วริศรำ แซ่ล่อ  
18.  580210021 สุปรียำ สำยถิ่น  
19.  580210022 สุพัตรำ พรมแก้วงำม  
20.  580210023 สุวิชญำ วันเพ็ญ  
21.  580210024 อภิวัฒน ์ ใบบัว  
22.  580210025 อรรถศำสตร ์ วรชินำ  
23.  580210026 อัมรินทร ์ มีแสงนิล  
24.  580210027 อิงผอรณ์ แก้ววิเศษ  

21 
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
25.  580210029 กมลวรรณ คนสุข  
26.  580210030 กำญจนำพร นิธิกรโกศล  
27.  580210031 กำนต์ชนิต จิตต์ใจ  
28.  580210032 จันทิมำ อินจันทร์  
29.  580210033 จำรุวรรณ วรประเสริฐ  
30.  580210036 ชญำนุช สุจินพรัหม  
31.  580210037 ชลิดำ ทิฐธรรมงำมดี  
32.  580210038 ญำณิศำ ภิระบรรณ์  
33.  580210039 ณัฎฐำ สุขเอม  
34.  580210042 บัณฑิตำ วงค์บุตร  
35.  580210043 เบญจรัตน์ อยู่จงด ี  
36.  580210044 ปำรียำ อภิวงศ์งำม  
37.  580210045 พงศธร จันทรกุล  
38.  580210046 พชรกมลวรรณ ์ ลิ้มธนภรณ์  
39.  580210047 พรทิพย ์ เลำว้ำง  
40.  580210049 พิชำมญชุ ์ ไชยเมือง  
41.  580210050 เพชริตำ เพชรคง  
42.  580210051 ภัทรวด ี ปรำรมภ ์  
43.  580210052 ภัทรำภรณ์ ค ำสวัสดิ์  
44.  580210054 ลัดดำวัลย ์ เรือนอินทร์  
45.  580210056 สิทธิพล นุภำเลำ  
46.  580210057 อำทิตยำ อำทิตยวัฒน์  
47.  580210058 จุฑำมำศ แสงสำย  
48.  580210059 ชนิกำนต ์ คงรอด  
49.  580210060 ฐิติยำ สุรินธรรม  
50.  580210061 ณัฐชำ พรมเสพสัก  
51.  580210063 ทำนตะวัน อ่อนศรี  
52.  580210064 ธนกร อินต๊ะเขื่อน  
53.  580210065 ธนัชพร ยำวิชยั  
54.  580210066 ธัญญำ ศรีอำวัชนำกำร  
55.  580210067 นมิตรำ จี้อินทร์  
56.  580210068 นันทิยำ มะหิงษำ  
57.  580210069 นุศรำ แสนค ำ  
58.  580210071 ปรียำภรณ์ ปินตำปิน  
59.  580210072 ปวริศำ กังสุกุล  
60.  580210073 ปิยธิดำ นวลตำ  
61.  580210075 เพ็ญพรรณำ พรหมมินทร์  
62.  580210076 ภำวิณ ี ศิริสิทธิ์สวัสดิ์  
63.  580210077 ภูมินทร ์ สันวงค์  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
64.  580210078 รศิชำวีร์ ปู่ซึ้ง  
65.  580210079 รักษ์สุดำ แก้วคุณำ  
66.  580210080 ฤดีชนก สิงห์แสง  
67.  580210081 วรินทนันท ์ วันชูพริ้ง  
68.  580210082 วัณณิตำ มหำวรรณ์  
69.  580210083 ศิรินทร์ทิพย์ มำรวิชัย  
70.  580210084 สรวิชญ์ สำททอง  
71.  580210085 สุนิษำ เนื้ออุ่น  
72.  580210087 สุภัสสรำ ใจดี  
73.  580210088 กฤตพร กองบุญ  
74.  580210089 กฤติยำ เล่ือนชิด  
75.  580210090 กิตติธัช แดงแก้ว  
76.  580210091 กีรติญำ ไชยลังกำ  
77.  580210092 ไกรวิชญ์ พูลกิจ  
78.  580210093 จิตสุภำ แซมภูเขียว  
79.  580210094 ชณัฐฎำ ค ำพีระ  
80.  580210095 ฐิติพร เสรีอรุโณ  
81.  580210096 ณัฐพร เหมือนชู  
82.  580210097 ณัฐภัทร มีผึ้ง  
83.  580210098 ธนำธปิ แสงเงิน  
84.  580210099 ธัญวรัตน์ ปิงแก้ว  
85.  580210100 ธิดำรัตน์ ม่วงยิ้ม  
86.  580210101 ธีรพล อำจปำสำ  
87.  580210102 ธีรวัฒน ์ ศรีบุรมย์  
88.  580210103 น้ ำทิพย ์ รัตนปัญญำธร  
89.  580210104 พรชิตำ อินถำ  
90.  580210105 พรรษกำญจน ์ จ ำรัส  
91.  580210106 พลำกร พวงสุวรรณ  
92.  580210107 พัชรำภรณ์ ค ำโพธิ ์  
93.  580210108 พิทักษ ์ ล ำพูน  
94.  580210109 ภัทรวด ี สำมัคคี  
95.  580210110 ลักษมี แก้วก ำเนิด  
96.  580210111 วงศิยำ แก้วมกุดำ  
97.  580210112 วริศรำ ใจแก้ว  
98.  580210113 วิทธวัฒน ์ ศรีจันทร์ตำ  
99.  580210114 วีรเดช เตจ๊ะ  
100.  580210115 ศศิธร ศรีสมพงษ์  
101.  580210116 สิทธิชัย กูนำธรรม  
102.  580210117 สุธำทิพย ์ เชยชื่นจิตร  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
103.  580210118 สุภำวด ี จักรมำนนท ์  
104.  580210119 สุภำวิน ี อัมวำทย ์  
105.  580210120 กัญญำภัค แก้วนุย้  
106.  580210121 ขวัญวรำนษิฐ กลิ่นหอม  
107.  580210123 จิรัชญำ วงค์แสนค ำ  
108.  580210124 ชนำกำนต ์ เจตสิริโรจน์  
109.  580210125 ญำณภรณ ์ บัวส้ม  
110.  580210126 ณัฐธดำ พรหมรักษ ์  
111.  580210127 ดนยำ โนนติวำลย ์  
112.  580210128 ดวงสุรีย์ ธรรมชัยกุล  
113.  580210129 แทนตรำ อินต๊ะวงศ์  
114.  580210130 ธิติสรรค์ สงพรำหมณ์  
115.  580210131 นพคุณ วรสำ  
116.  580210133 นิชนันท์ ยศชัย  
117.  580210135 ปิยะสตร ี ปุกค ำ  
118.  580210136 พัชรีภรณ ์ ต๊ะอุ่น  
119.  580210137 มัทนียำ เทพอำจ  
120.  580210139 รุจำภำ จันทร์กลิ่น  
121.  580210142 เวธกำ ขันติพงษ์  
122.  580210144 ศิวกร ผิวผ่อง  
123.  580210145 ศุภลักษณ ์ มูลอุด  
124.  580210147 สุรเชษฐ์ สุวรรณศิลป์  
125.  580210148 อรดี สีลำกุล  
126.  580210149 อำทิตยำพร แสนพรม  
127.  580210150 เอกอนันต ์ จันทร์งำม  
128.  580210151 เกริกพล พงษ์จันทร์  
129.  580210152 จิรภำ ประทุมทอง  
130.  580210153 จิรัชญำ บุญปก  
131.  580210154 จิรำภรณ์ หล้ำเงิน  
132.  580210155 จีระภำ ดีรักษำ  
133.  580210156 ชยุตม์ ปั้นม่วง  
134.  580210157 ชรินรัตน์ คันทะสินธ์  
135.  580210158 ชุลีกร งำมสนอง  
136.  580210160 ธนกฤต เมืองจันทร์  
137.  580210162 ธรรมธร สมหวังสกุลเลิศ  
138.  580210163 ธัญญำภรณ์ เครือสำร  
139.  580210164 ธิติยำ สีนวลเขียว  
140.  580210165 ธีรภัทร ศิริวงศ์ทอง  
141.  580210166 นิติกร แก้วปัญญำ  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
142.  580210167 นุชนภำ สัตย์ธรรม  
143.  580210168 พลอยชมพ ู สอยเหลือง  
144.  580210169 พิจิตรำ คงแก้ว  
145.  580210170 พิษณุ ใจดี  
146.  580210171 มณธิชำ วงษ์น้อย  
147.  580210172 มนัสชัย ปำมะ  
148.  580210173 รณกฤต ขวัญมั่น  
149.  580210174 รังสิยำ ฑีฆำวงค์  
150.  580210175 รัญชิดำ พรมมินทร์  
151.  580210176 รัตนตรัย ศรีมี  
152.  580210178 วิทยำ จงรักษ์  
153.  580210179 ศศินภำ ตุงคะศิริ  
154.  580210181 สุวสิรินทร ์ สุวรรณจักร์  
155.  580210183 จำริกำ หมื่นทิ  
156.  580210185 ณัฐกร ปลวัชร  
157.  580210188 ณิชำ ชัยศิลปิน  
158.  580210189 ธนกร ยิมิสุโท  
159.  580210190 ธิดำรัตน์ ทองอยู ่  
160.  580210191 นพรัตน์ อ่อนแพง  
161.  580210192 เบญจวรรณ สุวรรณพุฒ  
162.  580210193 ปรียำนุพรรธ ์ กำติ๊บ  
163.  580210194 พชร ซำวค ำ  
164.  580210195 เพ็ญศิริ วงค์เทพ  
165.  580210196 ภำนุชนำรถ ชัยวงค์  
166.  580210197 มินณัฐชำ จันทร์ผง  
167.  580210198 วรำกร อุดธรรมใจ  
168.  580210199 วัลลภำ เมืองฤทธิ์  
169.  580210200 วิชุดำ เปำป่ำ  
170.  580210201 สุภำพร สังข์ชุม  
171.  580210202 สุมิตรำ สิทธิ  
172.  580210203 กัญญำลักษณ ์ เรืองฤทธิ์  
173.  580210204 กัลยรัตน์ ดอนประดิษฐกุล  
174.  580210205 ชินภัทธ ์ เดชผล  
175.  580210206 ณัฐกฤตำ จิรภำสเมธำพรกุล  
176.  580210208 ธเนศพล ชำญรัมย ์  
177.  580210209 นพกร โนจำ  
178.  580210210 นฤมล หัสแดง  
179.  580210211 นลิน ี จันทร์แสงขจร  
180.  580210212 นัทธมน ถุงเงิน  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
181.  580210213 พุธิตำ สุภำอินทร ์  
182.  580210214 รรินรดำ เดชคุณมำก  
183.  580210215 รัชฎำภรณ์ ซ่ำมยอง  
184.  580210216 รุ่งอรุณ เตชะวัน  
185.  580210217 วริศรำ ยะเรือน  
186.  580210218 วุฒิไกร จิตอำร ี  
187.  580210219 ศิริวัฒน ์ มูลวงศ์  
188.  580210220 สมิตำ แก้วค ำแสน  
189.  580210221 สุทธิพงษ์ ค ำสุวรรณ์  
190.  580210222 อภิสิทธิ ์ บุตรวงษ์  
191.  580210223 อังคณิต จันทร์ทิพย ์  
192.  580210224 กนกวรรณ ทองสุข  
193.  580210225 กฤตนัย หลวงฟ ู  
194.  580210226 กฤษกร เขื่อนแก้ว  
195.  580210228 กุลจิรำ ลังกำพินธุ ์  
196.  580210229 จักรภพ สำยสุยะ  
197.  580210231 ชัยรัตน์ คุ้มค ำ  
198.  580210232 ชุติมำ แสงอรุณ  
199.  580210233 ทักษ์นปพร เผ่ำปินตำ  
200.  580210235 ธนิดำ ค ำวินิตย ์  
201.  580210236 ปฏิมำกร ใจแล  
202.  580210237 พณัชยำ อำจศรี  
203.  580210238 พรชนิตว์ นะพิชัย  
204.  580210239 วรรณิกำ ดอกจันทร ์  
205.  580210240 วิลำศ พ้นเวร  
206.  580210241 สิรภพ คูณเจริญสุข  
207.  580210243 อติกำนต ์ แสงวิลัย  
208.  580210244 กชพร ชุมภักด ี  
209.  580210245 เกวลิน สำยน้ ำเย็น  
210.  580210246 ขนิษฐำ แสนหลวง  
211.  580210247 ณ พิชำ พุทธำ  
212.  580210248 ณัชพล แสนยะเสนีย ์  
213.  580210249 ณัฐฐินันท์ หงส์อัศวิน  
214.  580210250 ณัฐวัตร แก้วโชน  
215.  580210252 ธณวัฒน์ สนรัมย์  
216.  580210253 ธนกำญจน ์ อรุณศักดิ์  
217.  580210254 นพพร เขียวมัง  
218.  580210255 เบญจมำศ จงวัฒนำ  
219.  580210256 ปพิชญำภรณ์ เสนำะ  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
220.  580210257 ปิยวัฒน ์ จินำเฟย  
221.  580210258 ปิยะเนตร จ ำปำแท ้  
222.  580210259 พิมพ์พักตร ์ แก้วบังเกิด  
223.  580210261 ระพีร์พัชญ ์ ปันสุพฤกษ ์  
224.  580210262 วรรณเศรษฐ ศรีสวัสดิ์  
225.  580210263 วรำพร หงสุวรรณ์  
226.  580210264 วินิทรำ สุตวงค์  
227.  580210266 ศิริขวัญ โปธิเปำ  
228.  580210268 สหรัฐ ไชยฮ้อย  
229.  580210269 สุชำวด ี ทุ่งล้อม  
230.  580210270 หิรัณย์ บุญปั๋น  
231.  580210271 อภิญญำ อิ่นติ๊บ  
232.  580210272 กนกนิภำ กรุณำ  
233.  580210274 กิตติพศ กิตติธรำภพ  
234.  580210275 เจนจิรำ น่วมเจริญ  
235.  580210276 ณัฏฐ์พล ภูติศำนติสกุล  
236.  580210277 ณัฏฐธิดำ อะกะเรือน  
237.  580210280 ตุลธร วงค์ใจ  
238.  580210281 ธนกฤต สมศรี  
239.  580210282 ธนดล อินต๊ะจันทร ์  
240.  580210283 ธนพงศ์ พรหมเรืองฤทธิ์  
241.  580210284 ธนวัฒน ์ อักษรศรี  
242.  580210285 ธนำตย ์ ส ำนักพงศ์  
243.  580210286 ปภัสสร ป้องค ำ  
244.  580210287 ปุญญพัฒน์ มหำแกว้  
245.  580210288 ปุณนภ ฉวีศักดิ ์  
246.  580210289 ฝนนภำ ขุนทิพย์ทอง  
247.  580210291 พฤทธิ ์ นิมค ำ  
248.  580210292 ภัทร์ชมน จันตะมะ  
249.  580210293 รต ิ ค ำจันทร์  
250.  580210295 สิทธิกร นรินทร์  
251.  580210299 อิรยำ ผำยำว  
252.  580210300 กฤษณะ วังค ำ  
253.  580210301 เขมวัฒน ์ ภิรมย์รักษ ์  
254.  580210302 จตุรภัทร ปำโกวงศ์  
255.  580210303 จิระเอนก ปินอินต๊ะ  
256.  580210304 เจษฎำ อำวธุ  
257.  580210305 เฉลิมรำชย ์ เตชนันท์  
258.  580210306 ชยพล วังสุนทร  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
259.  580210308 ณรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ  
260.  580210310 ณัฐวัฒน ์ ยิ้มสวัสดิ ์  
261.  580210311 ธัญญำรัตน์ ถือแกว้  
262.  580210312 นฤปนำถ อุบลพิทักษ ์  
263.  580210313 นันทวัฒน ์ ธิชำญ  
264.  580210314 นิพัทธ ์ ศิริรัตนเมธี  
265.  580210317 ภำสกร ปัญญำกำศ  
266.  580210319 วรชัย กันอรุณ  
267.  580210321 สินิทธำ แหวนเงิน  
268.  580210322 อธิคม ชมภูน้อย  
269.  580210323 อนุรักษ ์ สำรขำว  
270.  580210325 อำทิตย ์ ค ำหลิ่ง  
271.  580210326 ณัฐวิภำ พรมคล้ำย  
272.  580210329 จักรพันธ ์ ซ้งศิริ  
273.  580210330 ธัญชนก ยอดน้อย  
274.  590210337 ศุภวิชญ ์ โชติธนโยธิน  

 
CMU-eGrad Score CEFR level 

90-100 B2 
70-89 B1 
50-69 A2 
0-49 A1 
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      ผลการด าเนินงาน ปี 2564 
        มีจ ำนวนนักศึกษำบัณฑิตที่เข้ำรับกำรสอบ จ ำนวน 274 คน  มีจ ำนวนบัณฑิตที่มี
ผลกำรสอบวัดควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน CEFR อยู่ในระดับ 
B1 ขึ้นไป จ ำนวนทั้งสิ้น 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.01  
 

ผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-eGrad) 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
1 580210097 ณัฐภัทร มีผึ้ง  
2 580210280 ตุลธร วงค์ใจ  
3 590210285 รัฐธรรมนูญ สังข์สุข  
4 590210288 ศรัณย์ บัวทอง  
5 590210278 ปุณยนุช ปุยะต ิ  
6 590210256 วำยพุล บุญภักด ี  
7 590210322 ฉัตริน ปันเมำ  
8 590210281 แพรวำ นิวัฒยำนนท ์  
9 590210282 ภริดำ อินต๊ะมูล  
10 590210007 ดวงธิดำ จำรีย ์  
11 590210321 จักริน อินต๊ะวงค์  
12 590210265 เกษศิณ ี จันพรมมิน  
13 590210114 ผ่องพรรณ ดีวงษ์มำศ  
14 590210246 ณัฐธิดำ เทพหัสดิน ณ อยธุยำ  
15 590210304 นนทกำล กันทำ  
16 590210247 ต้นตระกำร ไทยด ำรงค์  
17 590210296 ณัฏฌำ เจริญพันธ ์  
18 590210020 เมทิกำ ทวีโชคหิรัญ  
19 590210308 พัฒนพรรณ เหลืองปฐมธนำ  
20 590210269 ณัฏธิยำน ์ จันทร์หอม  
21 590210126 อชิรญำ ชัยวิรัตน์นุกูล  
22 590210198 ทำนตะวัน ประวัง  
23 590210242 กชกร ศรีอำค๊ะ  
24 590210120 รัฐธรรมนูญ สุทธิประภำ  
25 590210310 ภำสกร อินทรักษ ์  
26 590210208 ปิยะธิดำ นำมสว่ำง  
27 590210275 นวพรรษ มุกลีมำศ  
28 590210199 ธนำพร จิตอำร ี  
29 590210248 เทพฤทธิ ์ อินขัต ิ  
30 590210255 วำทกำร จันทร์หล้ำ  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
31 590210177 นรำกร หิงทอง  
32 590210138 ชวัลรัตน์ สุริยะ  
33 590210148 รบชนะ โตวงษ์  
34 590210169 ไชยพศ เพียรกำร  
35 590210158 อัจฉรีย ์ อินเทพ  
36 590210152 วิภำพร สอนอุ่น  
37 590210106 นพนัน สืบนำคะ  
38 590210116 พบพล สิริพรคุณ  
39 590210130 อิงควัฒน ์ ขวัญหมัด  
40 590210267 ชนชญำ อินทรัตน ์  
41 590210092 กชนุช แก้วสุรินทร ์  
42 590210118 ภัทรพร ดีรัศมี  
43 590210290 ศิริลักษณ ์ สวัสดิ์รักษ ์  
44 590210122 สมพงษ ์ แก้วมณ ี  
45 590210221 ณัฐธยำน ์ บุญธรรม  
46 590210225 ธัญญลักษณ ์ พุฒเกษร  
47 590210230 ไปรยำ จำตม  
48 590210102 จิรำยุทธ อินทร์มั่น  
49 590210124 สุรัสวดี ยกตร ี  
50 590210261 กนกศักดิ ์ ข ำคม  
51 590210328 ธนพล ใจแปง  
52 590210021 วันทนำ ไม้จ ำปำ  
53 590210280 พิมพ์พิจิตร ศรีสงค์ใจ  
54 590210300 ณัฐศรำ วงศ์ศรีสุมโนทัย  
55 590210094 กนิษนันทร์ ใจบุญ  
56 590210117 พรไพลิน ตุตะพะ  
57 590210071 ปุญชรัสมิ์ มูลค ำ  
58 590210103 ชณัญญำ ชัยรัตนศิลป์  
59 590210128 อลิษำ หงษีทอง  
60 590210015 นวฤทธิ ์ อินต๊ะสำร  
61 590210236 วิภำรัตน์ โอฬำรทิชำชำต  
62 590210268 ชลิต พุ่มกุมำร  
63 590210349 ธนำธปิ บุญเรือง  
64 580210328 ภำณ ุ จ ำปำทอง  
65 590210318 สุธิษำ เพิ่มอุตสำห ์  
66 590210115 พงษ์พิพัฒน์ พันธุ์สุข  
67 590210235 วัชรชัย อินท ำ  
68 590210220 จินตนำ นนท์คลัง  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
69 590210313 วัชร ี สุกใส  
70 590210257 วิมลศิร ิ รัชตคีรี  
71 590210121 ศุภรัศม์นรี สุรีต๊ิบ  
72 590210005 ญำณิน ปินตำ  
73 590210227 ปวิชญำ เป็งแดง  
74 590210240 สุฑำมำศ เจ้ำเจ็ด  
75 590210142 ธนุส กลิ่นสุคนธ์  
76 590210315 วุฒิพันธ ์ ไชยศิลป์  
77 590210016 นันท์นภัส กล้ำกลำงสมร  
78 590210079 พิมพ์ชนก ภูมิภูถำวร  
79 590210289 ศศิวิมล ไชยวงษ์  
80 590210231 แพรวพรรณ นันตำวิวัฒน ์  
81 590210132 กฤษฎำ หลินลำโพธิ ์  
82 590210292 อัปสรสวรรค์ สิงหเดช  
83 590210140 ชำลินี ลุงวี  
84 590210241 อภิสรำ จันทร์ทอง  
85 590210295 จิรำยุทธ ์ รักษ์สิงห์  
86 590210119 รณยุทธิ์ งำมเจริญ  
87 590210301 ดำรำวรรณ ชมนก  
88 590210298 ณัฐกฤต ศรีปัญญำ  
89 590210139 ชำคริต สวยสด  
90 590210149 รุจระว ี พุทธรักษ ์  
91 590210156 ศุภวัฒน ์ ปัญญำเหล็ก  
92 590210331 นริศำ บุญมำวงค์  
93 600210003 ขวัญพนำ ไชยชำญ  
94 590210059 อภิสรำ หลวงสุภำ  
95 590210348 กรองกำญจน ์ ปำนบ้ำนแพ้ว  
96 590210068 ฉินนรณ ทองปัน  
97 590210309 ภัทรนันท ์ ปัญโญ  
98 590210344 เอกภพ วรพรรดิศำล  
99 590210297 ณัฏฐณิชำ อำจหำญ  
100 590210335 พิริยะ ปฏิเวทย ์  
101 590210066 เจนจิรำ กองจันทร์  
102 590210064 จิรำภรณ์ ลุงโอ  
103 590210049 ปัทมำพร อุกกฏุำนนท ์  
104 590210095 กมลฉัตร ปันจิต๊ะ  
105 590210224 ธัญชนก บุตรศักดิ์  
106 590210060 อมรรัตน ์ คุ้มแก้ว  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
107 590210346 อักษร พูลเกตุ  
108 590210171 ณัฐวุฒ ิ เรืองเพชร  
109 590210041 ธมลวรรณ เทพสำธร  
110 590210279 พัฒนชัย ใจมณ ี  
111 590210061 อุดมทรัพย ์ ค ำทอง  
112 590210063 จิรัชญำ บุญประเสริฐ  
113 590210125 หทัยภัทร นำร ี  
114 590210055 รัตน์ตะวัน ใจทน  
115 590210099 เกรียงศักดิ์ จั้วกี ่  
116 590210046 ปรำณปริยำ กันนำ  
117 590210299 ณัฐธิดำ กอบก ำ  
118 590210228 ปวิตรำ เรือนค ำฟู  
119 590210233 ยุพำรัตน์ ปัญโญใหญ ่  
120 590210147 เมธำพร ญำวิระ  
121 590210302 ทิพย์สุดำ ทิพย์ธำน ี  
122 580210140 วรรณมณีกำร บุญปั๋น  
123 590210127 อนันตชัย นันต๊ะ  
124 550210160 ธรรมวุธ ไชยศร ี  
125 590210345 เอกศิษฏ ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญำ  
126 590210273 ธีรวัฒน ์ ปำลำศ  
127 590210163 จตุรนต ์ อุปถัมภ ์  
128 590210234 โยธำกรณ์ กำญจนธนำกุล  
129 590210166 จีรณำ พิมำนพรหม  
130 590210311 รัชตะ งำต้น  
131 590210004 จินตหรำ พลอยกระจ่ำง  
132 590210105 ธีรโชติ สุยะตำ  
133 590210183 มัญชร ี วงศ์ตั้ง  
134 590210237 ศุภกำนต ์ ทะนันชัย  
135 590210306 ปณวัฒน ์ ผันผำย  
136 590210229 เปรมจิรำ สุดสม  
137 590210226 ธนัช ภัทรเขมภิรมย ์  
138 590210223 ธรรมทัศน์ สิงห์กำ  
139 590210180 ปภำวรินทร์ กำศเกษม  
140 590210232 ภัทรสุดำ โมทิม  
141 590210098 เกริกพล ทองมโนกูร  
142 590210174 ธนกฤต สะดับ  
143 580210009 นพรดำ มรรคผล  
144 580210138 รัตนำ บรรณศำสตร์  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
145 590210157 สุธินี รพีทัศนพงศ์  
146 590210131 กฤตพร นำคปลัด  
147 590210077 พัชรำภรณ์ หำญอุไรพงษ ์  
148 590210347 อลังกำร มำลำค ำ  
149 590210211 ภำณุวัฒน ์ จ ำปำโชค  
150 570210117 อัษฎำวุธ วรรณะ  
151 590210014 นพรัตน์ กันทะวงศ์  
152 590210164 จิตวัต จิณะเสน  
153 590210251 นิจจำรีย ์ ค ำปี  
154 590210307 พลอยศิริ ศรีดำดิษฐ ์  
155 590210192 อนุชำ น้ ำปี ้  
156 590210330 นทีกำนต ์ จันต๊ะคำด  
157 590210009 ธรรมนูญ ปิงเมือง  
158 590210097 กรวิชญ ์ สำรเถื่อนแก้ว  
159 590210352 กัณฐิกำ ปัญสุวรรณ ์  
160 580210182 เสกสรรค์ ค ำมณ ี  
161 590210323 ชนำธิป อุดแก้ว  
162 590210340 อังคณำ ณรงค์อินทร์  
163 590210002 กันย์ธิดำ ไชยวัณ  
164 590210178 นิศำรัตน์ พรอ้ำย  
165 590210339 เสำวลักษณ ์ แก่นจันทร ์  
166 590210161 เกศรินทร์ พรหมหำ  
167 590210250 นภสร ยอดเถื่อน  
168 590210080 ภัควด ี ต๊ะถิ่น  
169 590210326 ณัฐณิชำ กลำงวงค์  
170 590210018 มณฑิตำ เขียวพุ่มพวง  
171 590210047 ปรำณปรียำ ฉิมสุด  
172 590210162 จตุภรณ์ ไชยยำ  
173 590210186 วรำกร สิทธิน้อย  
174 590210342 อำทิตยำ อินทะจักร  
175 590210008 ธนำกร จันทอง  
176 590210034 กฤษณวรรณ ยนต์นิยม  
177 590210044 บุณยำพร ต่ำงใจ  
178 590210054 ภัทรพร แซ่หลี  
179 590210067 เจษฎำ จำตัน  
180 590210003 จันทรัศม ์ สำวะจันทร ์  
181 590210017 ปรียำพร ชื่นสมบัติ  
182 590210033 กรวิกำ ศรีทอง  
183 590210088 สุทธิดำ พิศด ำโม  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
184 590210172 ดำรำวรรณ เจริญเมือง  
185 590210329 ธนวัฒน ์ นันทะเสน  
186 590210194 อรญำ รู้คิด  
187 590210042 ธัญพร ยำรังษี  
188 590210193 อภิสิทธิ ์ แสงอำทิตย ์  
189 590210287 วรรณวิศำ ศรียวง  
190 590210023 วำรุณี ธรรมปัญญำ  
191 590210129 อำทิตยำ ยะวิญชำญ  
192 590210184 โยษิตำ กำสุข  
193 590210277 ปัณรวี สุขทัศน ์  
194 590210010 ธวัชชัย แสนเมืองมำ  
195 590210327 ณัฐวัตร ชัยมณ ี  
196 590210030 อธิชำ อรุณเขต  
197 590210039 ณัฐรินทร์ อินขัด  
198 590210050 ปำนกร ศรีนิล  
199 590210173 เตชิต สุขวัฒนำนนท ์  
200 580210327 ธีรวัฒน ์ อุมำ  
201 590210029 สุธิตำ สมมุต ิ  
202 590210062 คุนัญญำ เดชคุณมำก  
203 590210081 ภำระว ี เศวตนันทน ์  
204 590210089 สุทธิรักษ ์ ตำปิก  
205 590210191 อธิวัฒน ์ เขื่อนเก้ำ  
206 590210286 วณนำต์ โชคปีติกุล  
207 590210197 ชนนิกำนต ์ เลิศล้ ำสกุลกำร  
208 590210219 กิตติศักดิ์ เสริมนอก  
209 590210048 ปวันรัตน์ พรมแสน  
210 590210168 ชิติพัทธ ์ ใฝ่ใจ  
211 590210100 คณปกรณ์ จันทร์สมบูรณ์  
212 590210332 นวดล เกิดก่อวงษ ์  
213 590210028 สุทธิกำนต ์ กิ่งก้ ำ  
214 590210093 กนกวรรณ จันขวำ  
215 590210112 ประภัสสร ดอกสนธิ ์  
216 590210027 สิรินยำ วิกรมชำตร ี  
217 590210087 สุณิสำ เผือกงำม  
218 590210019 มีนำ ดวงเจริญ  
219 590210243 กนกอร สุรินทรำนนท์  
220 590210252 ประภัสสร แสนนิทำ  
221 590210025 ศุวิมล แซ่จั่น  
222 590210012 ธัญชนก หยำดทองค ำ  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
223 590210291 สิรภัทรศรณ์ ไตรศิวะกุล  
224 590210264 กำนติมำ อินต๊ะแปง  
225 590210170 ณัฐวุฒ ิ ขันอินทร ์  
226 590210258 สุพิชชำ ยำวิชยั  
227 590210032 ณิชชำ สุจริตธรรม  
228 590210203 นิธิศ เหมืองจำ  
229 590210274 นควัฒน ์ กุณะด้วง  
230 590210245 ชุติกำญจน ์ เคร่งครัด  
231 590210263 กัญชริญำ พงศ์นภดล  
232 590210108 นัทธ์ชนัน ปัญญำประดิษฐ ์  
233 590210259 อนัญพร ปิ่นสำ  
234 590210319 โสภิตำ ผำทอง  
235 590210187 ศศินภำ ตระกูลอิ่น  
236 590210182 พชรพร วงศ์ใหญ่  
237 590210303 ธำดำรัตน์ อุดใจ  
238 590210351 รัตนพันธ์ ขจรบริรักษ ์  
239 590210341 อัจฉริยะ กูลเรือน  
240 590210053 พำทินธิดำ ฉลำดแหลม  
241 590210056 วรรณธนำ ค ำห้วยหำร  
242 590210043 น่ำนฟ้ำ ชำวน่ำน  
243 590210073 ปำนชนก ก๋องมำ  
244 590210037 จันทร์จิรำ จักรค ำ  
245 590210238 ศุภฤกษ ์ ธรรมโชติ  
246 590210188 ศิณำทิพย ์ ผันแก้ว  
247 590210082 เมธำว ี จันทบุร ี  
248 590210276 บัวบำน ติ๊บแก้ว  
249 590210320 เกียรติสกุล มูลดง  
250 590210090 สุรัสวดี เรือนหน้อย  
251 590210325 ณัฐกำนต์ สิงสำร  
252 590210083 วรำภรณ์ โนกำศ  
253 590210249 ธนภัทร พรรณรำช  
254 590210069 ชลลดำ เสนำธรรม  
255 590210204 นิศำรัตน์ ใจบุญ  
256 590210266 จิดำภำ กิตติวัฒนำพร  
257 590210076 ปิยวรรณ คุ้มเนตร  
258 590210084 ศศิธร กรสมบัติ  
259 590210110 เบญจพร สร้อยสิริสุนทร  
260 590210065 จิรำวด ี ชัยวิลำ  
261 590210343 อุดมวิทย ์ ทะริยะ  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
262 590210212 มัลลิกำ น้อยอินต๊ะ  
263 590210104 ชนันทร ดำวเลิศ  
264 590210260 เอกนัฐ ประมูลชัย  
265 590210113 ปริญญำ ถวิลไพร  
266 590210036 กันต์ฤทัย วังวล  
267 590210107 นภัสสร วรรณวำส  
268 590210111 ปพิชญำ ศรีวิชัย  
269 590210176 ธีรพงศ์ ติมัน  
270 590210336 ล้ำนนำ ก๋ำเขื่อน  
271 590210022 วำทยกร จ ำรูญขจรเกียรต ิ  
272 590210085 ศิรภัสสร วงศำสัก  
273 590210123 สุพรรณิกำร ์ รวมเงิน  
274 590210006 ญำนิกำ พินิจ  
275 590210051 ปิยะธิดำ กุณำมณ ี  
276 590210075 ปิยฉัตร พูลล้น  
277 590210091 อิศรำลักษณ์ ยำลจิตร  
278 590210167 จุฬำลักษณ ์ อภัยรุณ  
279 590210253 มนัสนันท ์ ฟักแกว้  
280 590210185 วณิชยำ เผ่ำพงษ์  
281 590210026 สรศักดิ์ ตุ้ยเฝือ  
282 590210109 เบญจพร กำรบุญ  
283 590210137 ชมพูนุช แสงเอื้อย  
284 590210153 ศรศิลป์ สุริยะชัย  
285 590210206 ปรณัฐ ใจเดช  
286 590210202 นันทนิตย์ ทองยศ  
287 590210216 สุพิชญำ โฉมจันทร ์  
288 590210189 สร้อยสิร ิ แสงสร้อย  
289 590210196 จิรชยำ วงค์ตะวัน  
290 590210200 ธีรภัทร ศุภอำรีย ์  
291 590210217 อัลิปรียำ รำชปันติ๊บ  
292 580210005 ชัชฎำภรณ์ สุดสำย  
293 590210213 ระพีพร ติ๊บบรรหำร  
294 590210215 สมหญิง ฉ่ ำนำรำยณ์  
295 590210011 ธัญชนก ไชยศร ี  
296 580210234 ธนวรรณ คณำนุรักษ์  
297 590210218 กมลศิร ิ คำมเกตุ  
298 590210201 นฤมล คุ้มเนตร  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
299 590210145 พัชรมน บุญประสิทธิ ์  
300 590210154 ศิรินญำ สมประสงค์  
301 590210195 จินดำพร ดิษฐสุวรรณ  
302 590210150 ลักษิกำ กองค ำบุตร  
303 590210244 กัลย์สุดำ มำเยอะ  
304 590210159 อัญมณ ี วัยวัฒน ์  
305 590210160 อำรียำ พงพันธุ ์  
306 590210294 กวิณนำ ตำสุรินทร ์  
307 590210040 ณัฐวิภำ พ่วงบัวทอง  
308 570210140 วรำวุฒ ิ จันจันทร ์  
309 590210134 กิตติศักดิ์ แก้วไพจิตต ์  
310 590210057 สุพรรษำ แก้วค ำปำ  
311 590210144 ปรเมศวร ์ ศักดิ์ประเสริฐ  

 
CMU-eGrad Score CEFR level 

90-100 B2 
70-89 B1 
50-69 A2 
0-49 A1 
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 ผลการด าเนินงาน ปี 2565 
        มีจ ำนวนนักศึกษำบัณฑิตที่เข้ำรับกำรสอบ จ ำนวน 315 คน  มีจ ำนวนบัณฑิตที่ 
มีผลกำรสอบวัดควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน CEFR อยู่ในระดับ 
B1 ขึ้นไป จ ำนวนทั้งสิ้น 82 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.03  
 

ผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-eGrad) 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
1 600210177 พลวัต มีบุญ  
2 600210179 พัชรำภรณ์ หล้ำแกว้  
3 600210191 อนุพงษ์ แซ่เฒ่ำ  
4 600210033 กำญจนำพร พอสุยะ  
5 600210107 ณัฐพล ค ำวัง  
6 600210261 ณัฐชยำ สุภำนนท ์  
7 600210319 สุภกฤษฏิ ์ ชำพรม  
8 600210324 จิตรภำณ ุ เซ่ียงหลิว  
9 600210185 รัชพล รัตนอังกูล  
10 600210273 พิยดำ ช่ำงแย้ม  
11 600210330 ธัญชนก กันทะดวง  
12 600210336 นิธิมำ สังฆคุณ  
13 600210341 พิรุฬรัตน์ พูลสมบัติ  
14 600210184 ภูมิภัทร วรรณชำติ  
15 600210193 อภิสิทธิ ์ เพ็ญจิตต ์  
16 600210323 เกียรติศักดิ์ ดวงนุรัตน์  
17 600210325 ชนัฎดำ นันทะเสน  
18 600210356 มำเรียม มีนำ  
19 600210051 พรพิมล รัตนเมธีวรกุล  
20 600210183 ภำณุพันธุ ์ สุนันตำ  
21 600210335 นันทลักษณ์ เกษำพันธ ์  
22 600210339 ปลำยฝัน นำวีพัฒนำ  
23 600210343 ภัคพงศ์ เย็นใจมำ  
24 600210347 วรนำถ จันเป็ง  
25 600210353 กัญญำนิษฐ ์ กำนดำเจริญกจิธำรำ  
26 590210314 วำทศิลป ์ กรกีรติกำร  
27 600210074 ณัฐกำนต์ คงริ  
28 600210088 วรำภรณ์ ศรีจำก  
29 600210118 รณชัย ผิวสอำด  
30 600210267 นิพนธ ์ โนนวังชัย  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
31 600210344 สุทธิพงศ์ พรหมวิรัช  
32 600210125 วิลำสิน ี เจียว  
33 600210161 จตุพร วันนะศร  
34 600210187 วิชชุดำ ค ำศรีพล  
35 600210192 อภิภูม ิ เปลียวปลอด  
36 600210115 ประพิณพร ฉิมเรือง  
37 600210260 โชคชัย เจริญสุข  
38 600210283 สุภำวด ี กัปกัลป ์  
39 600210338 เบญจภรณ์ สุภำธง  
40 600210349 วันนิวัต ไชยกลำง  
41 600210357 ธนำยุต ทะนะวงค์  
42 600210358 สุนิสำ รุ่งเรืองกนก  
43 600210013 ประภำพร ศรีชมภู  
44 600210038 ฐิติพร กองอำษำ  
45 600210062 อชิรญำณ ์ บุญลือ  
46 600210067 กัลยรัตน์ อภิญญำลังกร  
47 600210234 เสำวภำคย ์ ยักสม  
48 600210274 พีรนิตย์ สิทธิสม  
49 600210282 สิรวิชญ์ กองค้ำ  
50 600210327 ณัฐกุล รักรำษฎร ์  
51 600210342 ภณิดำ ประเสริฐพงค์  
52 600210355 อัครวุฒ ิ วงษ์พิมพ ์  
53 600210054 พิมพ์พร สุทำตัน  
54 600210060 สำธิยำ ชินะวัน  
55 600210073 ณัฐกมลวรรณ เร่งเร็ว  
56 600210083 พีระพงษ์ บุดดี  
57 600210095 กชพรรณ โนนทิง  
58 600210178 พัชรำพร เชอมือ  
59 600210337 บุศยเรศ สวยสด  
60 600210017 พรชิตำ ไชยวงศ์  
61 600210070 ชลลดำ ต๊ะวงศ์ษำ  
62 600210116 พิมพิรัตน์ ค ำตุ้ย  
63 600210189 อดิศักดิ์ สังข์ไชย  
64 600210251 รัตติยำกร พรมรังกำ  
65 600210266 นภัทร เมืองรุ่งเรือง  
66 600210281 สมหญิง แก้วฟองค ำ  
67 600210287 อนุชำ หอมน้อย  
68 600210037 ญำดำ แก้วกิ่งจันทร์  
69 600210072 เชียลดำ ไชยวงศ์  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
70 600210094 อิริยำ วงษ์พันธ ์  
71 600210263 ณัฐวุฒ ิ บุญยงค์  
72 600210271 พรนภำ เพชรตะคุ  
73 600210034 ฉัตรชลิยำ จัตสำร  
74 600210048 ปรียำภรณ์ พื้นอินต๊ะศร ี  
75 600210069 จุไรรัตน์ ตันหลวงกำศ  
76 600210089 วิศวรัชต์ เส้งวัน  
77 600210166 ชนำนันท์ แสนหลวง  
78 600210182 ภำณุพงศ์ หน่อแกว้  
79 600210227 เมธำว ี ฉิมนอก  
80 600210332 ธีรพัทธ ์ คนใหญ่  
81 600210346 ยุทธกร ณรงค์ศักดิ์สุขุม  
82 580210267 ปวีณวัชร ไสยมรรคำ  
83 600210006 จุฬำรัตน์ คุ้มเณร  
84 600210018 พรสวรรค์ ทรงสวัสดิ์วงศ์  
85 600210039 ณัฐณิชำ สักลอ  
86 600210078 ปริญญำ ใยญำต ิ  
87 600210172 บุญพิทักษ ์ พงษ์ปันแก้ว  
88 600210268 บันเทิง ลำภเกิด  
89 600210299 ดิเรกรัตน์ แงดสันเทียะ  
90 600210340 พรประภำ คนเท่ียง  
91 600210022 วชิรำลักษณ ์ ฟองค ำ  
92 600210023 ศิรินันท์ หม่องนัน  
93 600210076 นัทธพร โปธำ  
94 600210170 ธนกร ยำพรม  
95 600210226 มณฑิตำ รุ่งสำง  
96 600210242 ทิพย์อัญญำ ฟองนวล  
97 600210345 ภีระเดช วิเชียรรัตน์  
98 600210004 จตุรภัทร ศิริบุรี  
99 600210014 ปวีณ์ธิตำ จันทำวงษ ์  
100 600210028 อัจฉรำภรณ์ โมกศักดิ ์  
101 600210032 กัลยำรัตน์ เรืองนำค  
102 600210055 พีรกำนต ์ ปัญจรัง  
103 600210068 ขวัญฤทัย เครืออุ่นเรือน  
104 600210091 สุทธิกำนต ์ ใจส ำรำญ  
105 600210114 นัทธพงศ์ รักยำ  
106 600210167 ช่อผกำ มณีฉำย  
107 600210181 พีรวิชญ ์ ตันบูรณำ  
108 600210310 ภำสกร ดวงค ำ  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
109 600210311 ภูษณิศำ อิ่มเอิบ  
110 600210036 ชนิดำภำ ตุ่นนิ่ม  
111 600210059 วิภำภรณ์ วสันต์สวัสดิ์  
112 600210092 สุธำวัลย ์ วังแสน  
113 600210099 เกียรติศักดิ์ คงทน  
114 600210108 ณัฐพล เอี้ยวสกุล  
115 600210162 จิรสุดำ เก้ำซ้วน  
116 600210204 เพ็ญพิชชำ สำยทอง  
117 600210259 ชนิตำ จันทร์ไทย  
118 600210316 ศิวกร กุณำปัน  
119 600210321 กษำปณ ์ มัทยำ  
120 600210326 ณพนันต ์ ศรีจันทร ์  
121 590210350 ฑิฆัมพร วังโพธิ ์  
122 600210010 ธิติพงศ์ เศรษฐ์ชัยยันต ์  
123 600210040 ณัฐนรี จรัสโรจนพร  
124 600210061 สุวนันท์ หมื่นสุวรรณวดี  
125 600210081 พิชญำ ติ๊บหน่อ  
126 600210122 วนิชยำ เทพสุคนธ์  
127 600210224 พิศิษฐ ์ วรรณโชค  
128 600210231 ศรัณย์ หอมรส  
129 600210351 ศรัลพร ปำนฤทธิ ์  
130 600210044 ธันยกำนต ์ ตักเตือน  
131 600210109 ณัฐมน มำนิตย ์  
132 600210252 ศิรินภำ นูตำ  
133 600210352 สิทธิพัฒน ์ ภู่สีทอง  
134 600210025 สิรินุช ใจเอื้อ  
135 600210119 รติมำ สุขอยู ่  
136 600210180 พิชญำ ผัสดี  
137 600210290 กัญญำณัฐ งำนนันไชย  
138 600210315 ศริมน จันทศร ี  
139 600210320 อธิชำ แสงบุญเรือง  
140 600210008 ชญำนิษฐ ์ ใบบอกบุญ  
141 600210065 กนกวรรณ ค ำมอญ  
142 600210085 ภัทรำภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ  
143 600210120 รัตนำภรณ์ ไผ่เหลือง  
144 600210164 เจษฎำ ปลุกใจ  
145 600210211 ศรำวุธ ค ำขำด  
146 600210238 กวิสรำ ทำสกุล  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
147 600210249 พัชริญำ ปลูกปัญญำ  
148 600210277 วัชระ ตะสิงห์  
149 600210284 สุเมธ ชุ่มวิจำรณ์  
150 590210270 ธัญญ์ธำรี วัชรนิธิพันธ ์  
151 600210015 ปำยนภำ โปธำพันธ ์  
152 600210042 ดำรำวรรณ ดวงทิพย ์  
153 600210113 นัทธ์นลิน เกลี้ยงแก้ว  
154 600210221 ธีรำนันท ์ บุญเมือง  
155 600210129 อภิรมย ์ หนองพร้ำว  
156 600210169 ทิตญำมล แสงแก้ว  
157 600210186 วำสนำ เกี๋ยงแก้ว  
158 600210241 ณัฐริกำ ค ำเขียว  
159 600210255 อรอนงค์ สีมำพันธ ์  
160 600210098 กัลชำญ เมืองนำง  
161 600210171 ธนำกร ยะถำ  
162 600210210 รุ่งนำร ี ค ำชนะ  
163 600210276 ภำนุวัฒน ์ บัวกลิ่น  
164 600210318 สหชัย ค ำแอ่น  
165 600210331 ธัญญำวรรณ มูลน ำ  
166 600210090 สรธัญ จิตบุญ  
167 600210117 ภัทรำรัตน ์ พึ่งชัย  
168 600210144 ประไพ รักชำติ  
169 600210262 ณัฐวัตร สุนันต๊ะ  
170 600210005 จุฑำมำศ อ๊อดต่อกัน  
171 600210079 ปิยธิดำ อำภำวัง  
172 600210127 สัญญลักษณ์ ผำกเปี้ย  
173 600210173 เบญจวรรณ บรรเลง  
174 600210215 อธิษฐำน สำนอูป  
175 600210218 ญำณิศำ โสตะ  
176 600210258 จุติมำ พิทักษ์ธนพัฒน์  
177 600210270 พรธีรำ ดวงไชย  
178 600210289 กชกร พันชน  
179 600210124 วันวิสำข ์ เรืองค ำ  
180 600210205 มัลลิกำ สีปำ  
181 600210298 ณัฐวรรณ พวงสุวรรณ์  
182 600210354 อริศรำ ตำลน้อย  
183 600210021 วชิรญำณ ์ กุณำมำ  
184 600210110 ธมนวรรณ สมปำน  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
185 600210160 กันตำ ตันกุระ  
186 600210322 เกียรติศักดิ์ ค ำป๊ก  
187 600210046 นภัสวรรณ บัวมะล ิ  
188 600210066 กฤติยำกรณ์ หงษ์อินทร ์  
189 600210096 กนินี ถำริยะ  
190 600210102 เจติยำ แซ่จึง  
191 600210121 รัตนำวลี จันทร์ฉ่อง  
192 600210200 ธำริดำ ทะอินทร ์  
193 600210216 อนุธิดำ หนักตื้อ  
194 600210239 จุฬำมำศ เต็มกู้  
195 600210243 นำฏยำ ชิตเพิ่ม  
196 600210278 วำสนำ ส ำมะโน  
197 600210305 ปิยะวิทย ์ ขัติรัตน ์  
198 600210031 อุบลวรรณ ขันค ำ  
199 600210064 อิสริยำภรณ์ หรือประพันธ ์  
200 600210077 บุษรำคัม เสมอเชื้อ  
201 600210128 อนันตภูม ิ ปัญญำนะ  
202 600210168 ต่อศักดิ์ ชินันท์  
203 600210202 ปริตตำ พงศ์พันธ์  
204 600210246 ปัญจรัตน์ ชินไธสง  
205 600210304 ปริชญำ อินเรือน  
206 600210026 สุนำร ี วังวงษ์  
207 600210087 รักษิตำ ธิช่ำงทอง  
208 600210163 เจตนิพัทธ ์ พำค ำ  
209 600210275 ภัชธีญำ อินทร์แก้ว  
210 600210303 ปทิตยำ ต้นผล  
211 600210002 กิตติยำ นำทันใจ  
212 600210019 ภัทรภร กตัญญ ู  
213 600210045 ธิดำรัตน์ โนรำช  
214 600210100 จักรณรงค์ อินพหล  
215 600210288 อวิกำ วิไลรัตน์  
216 600210024 สันติสุข ป้อมแสนพล  
217 600210043 ธนภรณ์ มูลสถำน  
218 600210050 พรเทพ รอดวิลัย  
219 600210056 ภัคจิรำ ทรงศิริภัทร  
220 600210093 อภิวิชญ ์ สถิตศตคุณ  
221 600210197 ฐิติชญำ ทนุ  
222 600210208 รวิภำ จำรุจุณำวงศ์  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
223 600210217 ญำณิศำ แสงทอง  
224 600210063 อิสริยำภรณ์ พรหมทัศน ์  
225 600210248 พรนภัส มั่งสูงเนิน  
226 600210009 วรวลัญช ์ ทันใจ  
227 600210103 รฉัตร ปุญญำอมร  
228 600210203 เปรมิกำ จิตอำรีย ์  
229 600210207 ยุชิรำ จันทร์สุวรรณ ์  
230 600210219 ณัฐธิดำ วันวงษ ์  
231 600210240 ณัฐดนัย ค ำอ้ำยอำจ  
232 600210329 ธนำคำร วจีสัจจะ  
233 600210035 ชนนิกำนต ์ ลิขิต  
234 600210188 ศุภรัตน์ ชมภูรัตน์  
235 600210198 ดำรินทร์ บ้ำนกล้วย  
236 600210264 ณิชำกร พัวพรพงศ์  
237 600210052 พศวีร์ ผดุงทรัพย์  
238 600210196 ชัญญำ ศิริกันไชย  
239 600210214 สุภำภรณ์ นนท์สิทธิ์  
240 600210222 นนทพร เพ็งแก้ว  
241 600210244 ปณิตตำ ไชยบัญดิษฐ  
242 600210296 JAKKRIT SINGPRAI  
243 600210001 กำนต์ชนิต แสงแก้ว  
244 600210230 วรุฒ บุญคงวรโชติ  
245 600210233 สหกำนต ์ ดีอุ่น  
246 600210359 ไกรวิชญ์ จิตต์จักร  
247 600210082 พิมพ์จินดำ ศิริติ๊บ  
248 600210194 ORAWICHADA KAWIN  
249 600210312 วรพรรณ วัฒนำ  
250 600210029 อำภำภรณ์ หอมนำน  
251 600210030 อำรีรักษ ์ อินเปี้ย  
252 600210101 จุฑำรัตน์ ส ำลีรำช  
253 600210292 กีรต ิ บูชำทิพย ์  
254 600210212 สกุลกิจ กุลนำพันธุ ์  
255 600210314 วัชรพล ผดุงเกียรติสรร  
256 600210123 วรรณพร บุญเรศ  
257 600210209 รัชชำนนท์ รัตนัง  
258 600210294 คณิน เตจ๊ะสำ  
259 600210057 วชิรำภรณ์ มีเมตตำ  
260 600210105 ฐิติพร เขียวคง  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
261 600210235 โสภำพรรณ ชื่นชอบ  
262 600210236 อุทุมพร สอนมำก  
263 600210293 กุลนันทน ์ เรืองค ำ  
264 600210027 สุพิชฌำย ์ ชมชื่น  
265 600210253 สโรชำ คอคง  
266 600210156 อรณัส ไลไธสง  
267 600210195 ชนิกำนต ์ พลชำ  
268 600210220 ทวีรัฐ ศิริวรรณเมธี  
269 600210295 คุณำกร ดอนชัย  
270 600210133 ชยุตพงศ์ ครุธแก้ว  
271 600210145 ผกำวรรณ อำรีย ์  
272 600210306 พรลภัส อุปัญญ ์  
273 600210309 ภำนุวัฒน ์ กำวิน  
274 600210041 ณัฐวลี ใจวังโลก  
275 600210071 ช่วยออ่ง แสงทอง  
276 600210097 กฤตบุญ ระประเสริฐ  
277 600210150 ภำคยภ์ูม ิ ทองฉ่ ำ  
278 600210297 ชำลินี ผิวผ่อง  
279 600210136 ฐิติพร กันทะ  
280 600210199 ธนพร รำมศิร ิ  
281 600210223 เปรมจิต เพชรดี  
282 600210158 อริศรำ วัฒนรุ่ง  
283 600210165 ฉัตรมงคล ตุ้ยเต็มวงค์  
284 600210300 TITIKORN WANGKA  
285 600210313 วรำกร บุญนัก  
286 600210142 ธนพล โนรำช  
287 600210229 วรวุฒ ิ ฑีฆำวงค์  
288 600210012 นภัสสร สุทธิศีลธรรม  
289 600210159 เอกชัย สำใจ  
290 600210137 ณัฏฐณิชำ ช่วยเกื้อ  
291 600210011 ธีรพล ใจแสน  
292 600210106 ณัฐเกียรต ิ เจริญสุข  
293 600210302 ปฐำ ปำนบ้ำนแพ้ว  
294 600210149 พัชรมณฑ ์ เจตะภัย  
295 600210016 พงศ์รวี สิทธิธัญญ ์  
296 600210157 อรวรำ สุดอ่อน  
297 600210138 ณัฐวุฒ ิ ขุระสะ  
298 600210152 เศรษฐศักดิ์ ปรำรมภ ์  
299 600210154 สุวนี แซ่เอี้ยว  
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ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผ่านระดับ B1 
300 600210139 ดั่งดวงใจ แก้วศิริบัณฑิต  
301 600210143 ปฏิภำณ ปัญญำแกว้  
302 600210153 สรวิชญ์ เนตรทิพย์  
303 600210134 ชลดำ นักขำย  
304 600210155 อภิญญำ ไชยลังกำร  
305 600210146 พงศ์กีรต ิ ทุ้ยแป  
306 600210151 วรัทยำ ยุค ำมูล  
307 600210058 วรัญญ ู ไชยวงศ์ศรี  
308 600210130 กันต์วรำ ล่ ำฉกรรจ ์  
309 600210140 ดำริณี ท้ำวแก้ว  
310 600210141 ธนพนธ ์ สำรีพั่ว  
311 600210126 ศิรินภำ กันไชย  
312 600210112 ธีรนุช                                             ค ำคุณเมือง                                          
313 600210190 อนุพงศ์                                            วิชัยวงศ์                                           
314 600210257 จำมจุร ี เพียงซ้ำย  
315 600210080 พรทิพย ์ ศรีง้ิวรำย  

 

CMU-eGrad Score CEFR level 
90-100 B2 
70-89 B1 
50-69 A2 
0-49 A1 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2.4 จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  
 

      ผลการด าเนินงาน ปี 2564 
        มีจ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ 
 

ข้อตกลงความร่วมมือ คู่ร่วมลงนาม วันที่ลงนาม หลักฐานเพิ่มเติม 
1. บันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ว่ำด้วย
ควำมร่วมมือด้ำนกำรเปน็พี่เลี้ยง ในโครงกำร
น ำร่องพื้นทีน่วัตกรรมกำรศึกษำ จังหวัด
เชียงใหม่ 

1. โรงเรียนค ำเที่ยงอนุสสรณ ์
2. โรงเรียนบ้ำนพระนอน 
3. โรงเรียนพร้ำวบูรพำ 
4. โรงเรียนบ้ำนขอบดง้ 
5. โรงเรียนบ้ำนกองลม 
6. โรงเรียนบ้ำนพนัตน 
7. โรงเรียนบ้ำนยำงเปำ 
8. โรงเรียนอุตสำหกรรมป่ำไม้ 13 
9. โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวฒันำเฉลิมพระเกียรติ 
10. โรงเรียนแม่แจ่ม 
11. โรงเรียนสันป่ำตองวิทยำคม 
12. โรงเรียนแม่แตง 
13. โรงเรียนอนุบำลสุมำลี 
14. โรงเรียนรัตนำเอ้ือวิทยำ 
15. โรงเรียนดำรำวิทยำลัย 

20 กุมภำพันธ์ 2563  

67 
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ข้อตกลงความร่วมมือ คู่ร่วมลงนาม วันที่ลงนาม หลักฐานเพิ่มเติม 
2. บันทึกควำมร่วมมือในกำรพฒันำคุณภำพ
องค์กร EdPEx 

คณะศึกษำศำสตร์ มหำลัยศิลปำกร 2 กุมภำพันธ์ 2563  
 
 
 
 
 

3. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำน
วิทยำลัยพุทธิวฒันำประชำสุขสนัต์ 

เทศบำลต ำบลเชิงดอย 2 ธันวำคม 2563  
 
 
 
 
 

4. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวชิำกำร 
ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
กับคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 27 พฤษภำคม 2564  
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   ผลการด าเนินงาน ปี 2565 
        มีจ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร รวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ 
 

ข้อตกลงความร่วมมือ คู่ร่วมลงนาม วันที่ลงนาม หลักฐานเพิ่มเติม 
MOA 2 :  
Cooperation Agreement  
 

The Asia-Pacific Centre of Education 
for International Understanding under 
the Auspices of UNESCO (APCEIU)  
     โครงกำร “PLEARN as Learn & Play 
Forum on Global Citizenship Education 

24 พฤศจิกำยน 2564  

Cooperation Agreement  
 
 

The Asia-Pacific Centre of Education for 
International Understanding under the 
Auspices of UNESCO (APCEIU)  
     โครงกำร “Kru-ative: Fostering Ethical 
and Creative Teachers      

19 พฤษภำคม 2565  
 
 
 

 

MOU 1 : 
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรระดบัมหำวิทยำลัย  

The Asia-Pacific Centre of Education 
for International Understanding under 
the Auspices of UNESCO (APCEIU) 

15 พฤศจิกำยน 2564  
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กลยุทธ์ที ่1.3  พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ควำมพึงพอใจของอำจำรย์พ่ีเลี้ยงและอำจำรย์นิเทศก์ในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมสะท้อนผลกำรพัฒนำของนักศึกษำ 
 

      ผลการด าเนินงาน ปี 2563 
 

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูของนักศึกษาฝึกสอน 

ค่าเฉลี่ย 

1. กระบวนวิชำ 100498 4.71 
2. กระบวนวิชำ 100381 4.78 
3. กระบวนวิชำ 100291 4.71 

ภาพรวมเฉลี่ย 4.73 
 

รายละเอียดดังนี้  
     1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1) สถานะผู้ประเมิน 

สถานะผู้ประเมิน จ านวน ร้อยละ 

อำจำรย์นิเทศก์             5   7.25 

ครูพ่ีเลี้ยง 64 92.75 

รวม 69 100 
 

 1.2) สาขาวิชา 

สาขาวิชา 

อาจารย์นิเทศก ์ ครูพ่ีเลี้ยง รวม 

จ านวน

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน

(คน) 
ร้อยละ 

สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัยฯ 0 0.00 3 4.69 3 4.35 

สำขำวิชำประถมศึกษำ 0 0.00 8 12.50 8 11.59 

สำขำวิชำฟิสิกส์ 0 0.00 5 7.81 5 7.25 

สำขำวิชำเคมี 0 0.00 7 10.94 7 10.14 

สำขำวิชำชีววิทยำ 0 0.00 5 7.81 5 7.25 
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สาขาวิชา 

อาจารย์นิเทศก ์ ครูพ่ีเลี้ยง รวม 

จ านวน

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน

(คน) 
ร้อยละ 

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 0 0.00 3 4.69 3 4.35 

สำขำวิชำภำษำไทย 0 0.00 5 7.81 5 7.25 

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 1 20.00 4 6.25 5 7.25 

สำขำวิชำพลศึกษำ 2 40.00 6 9.38 8 11.59 

สำขำวิชำธุรกิจศึกษำ 1 20.00 6 9.38 7 10.14 

สำขำวิชำศิลปศึกษำ 0 0.00 5 7.81 5 7.25 

สำขำวิชำสังคมศึกษำ 1 20.00 7 10.94 8 11.59 

รวม 5 100.00 64 100.00 69 100.00 

 
 1.3) โรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม (ส าหรับครูพี่เลี้ยง) รวมทั้งหมดจ ำนวน 29 โรงเรียน 
ได้แก่  
       1. โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ 
       2. วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่ 

3. โรงเรียนโกวิทธ ำรงเชียงใหม่ 
4. โรงเรียนอนุบำลเชียงใหม่ 
5. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 
6. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน 
7. โรงเรียนชุมชนบ้ำนบวกครกน้อย 
8. โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม 
9. โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย 
10. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 
11. โรงเรียนวัฒโนทัยพำยัพ 
12. โรงเรียนบ้ำนปำกเหมือง 
13. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ 
14. โรงเรียนเทศบำลวัดศรีปิงเมือง 
15. โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎ์อุปถัมภ์ 
16. โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย 
17. โรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน 
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18. โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
19. โรงเรียนศรีเนห์รู 
20. โรงเรียนเทศบำลอุโมงค์ 1 
21. โรงเรียนบ้ำนร้องข้ีเหล็ก 
22. โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 
23. โรงเรียนบ้ำนโป่งน้อย 
24. โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ 
25. อนุบำลบ้ำนท่อเมืองลัง 
26. โรงเรียนสันป่ำตองวิทยำคม 
27. โรงเรียนเทศบำลดอกเงิน 
28. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 
29. โรงเรียนบ้ำนดอนปิน 
 

     2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2.1) ด้านการเตรียมการสอน 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 องค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ครบถ้วน 

4.45 0.58 มำก 

2 เขียนควำมคิดรวบยอด ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่จะสอน 

4.36 0.59 มำก 

3 ใช้กิจกรรมและสื่อที่หลำกหลำยน่ำสนใจ 
และจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมีล ำดับขั้น
เหมำะสมตำมหลักวิชำ 

4.43 0.61 มำก 

4 ระบุกำรวัดผลที่ชัดเจนสอดคลอ้งตำมผลกำร
เรียนรู้ที่คำดหวัง 

4.36 0.59 มำก 

เฉลี่ยรวม 4.40 0.59 มาก 

 
 
 



73 
 

 2.2) ด้านการด าเนนิการสอน 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 น ำเข้ำสู่บทเรียนน่ำสนใจ 4.35 0.61 มำก 
2 เชื่อมโยงเนื้อหำที่จะสอนได้อย่ำงเหมำะสม 4.38 0.57 มำก 
3 สอนสอดคล้องกับล ำดับขั้นกิจกรรมกำรสอน 4.51 0.59 มำกที่สุด 
4 แม่นย ำในเนื้อเรื่องที่สอน 4.46 0.56 มำก 
5 กิจกรรมง่ำยต่อกำรเรียนรู้ 4.43 0.61 มำก 
6 กิจกรรมตรงกับควำมคิดรวบยอดของเนื้อเรื่องที่จะสอน 4.52 0.53 มำกที่สุด 
7 ใช้ค ำถำมส่งเสริมกำรคิดของผู้เรียน 4.25 0.72 มำก 
8 น้ ำเสียงชัดเจน  มีจังหวะในกำรพูดด ี 4.55 0.61 มำกที่สุด 
9 เปิดโอกำสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอน 
4.46 0.66 มำก 

10 เอำใจใส่นักเรียนอย่ำงทั่วถึง มีกำรเสริมแรง 4.51 0.53 มำกที่สุด 
11 เอำใจใส่นักเรียนที่เรียนไม่ทันเพ่ือน 4.35 0.66 มำก 
12 แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำงเหมำะสม 4.35 0.64 มำก 
13 ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนถูกต้องคล่องแคล่ว 4.58 0.58 มำกที่สุด 
14 มีรูปแบบกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย 4.25 0.65 มำก 
15 ด ำเนินกำรวัดและประเมินผลในกระบวนกำรเรียน กำร

สอนอย่ำงเหมำะสม 
4.28 0.66 มำก 

16 สรุปเนื้อหำที่สอนได้ตรงประเด็น 4.45 0.61 มำก 
17 สรุปเนื้อหำที่สอนได้ชัดเจน 4.48 0.58 มำก 
18 มีอำรมณ์ม่ันคงและควบคุมอำรมณ์ในขณะสอนได้ 4.70 0.46 มำกที่สุด 
19 สอดแทรกด้ำนจิตพิสัยแก่ผู้เรียนตำมโอกำส 4.29 0.69 มำก 

20 
สอนได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมเป็นครู (พิจำรณำใน
ภำพรวม) 

4.61 0.49 มำกที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.44 0.60 มาก 
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 2.3) ด้านการปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 ด้ำนกำรปฏิบัติงำนอ่ืนนอกเหนือจำกงำนสอน 4.61 0.60 มำกที่สุด 
 เฉลี่ยรวม 4.61 0.60 มากที่สุด 

 

 2.4) ด้านการปฏิบัติตนในหน้าที่ครู 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 กำรแต่งกำย ควำมประพฤติ และกำรวำงตน 4.83 0.38 มำกที่สุด 
2 ควำมกระตือรือร้นและอุทิศตนในงำนหน้ำที่ครู 4.78 0.45 มำกที่สุด 
3 กำรมีมนุษยสัมพันธ์ สำมำรถท ำงำนกับผู้อ่ืน 4.74 0.59 มำกที่สุด 
 เฉลี่ยรวม 4.78 0.47 มากที่สุด 
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      ผลการด าเนินงาน ปี 2564 
  ควำมพึงพอใจของอำจำรย์พ่ีเลี้ยงและอำจำรย์นิเทศก์ในกำรปฏิบัติกิจกรรมสะท้อน
ผลกำรพัฒนำของนักศึกษำ ในภำพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1) สถานะผู้ประเมิน 

สถานะผู้ประเมิน จ านวน ร้อยละ 
อาจารย์นิเทศก์             6    4.72 

ครูพี่เลี้ยง 121   95.28 
รวม 127 100 

 
  1.2) สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง รวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ 9 7.44 0 0.00 9 0.00 
สาขาวิชาประถมศึกษา 12 9.92 0 0.00 12 0.00 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 8 6.61 0 0.00 8 0.00 
สาขาวิชาเคมี 9 7.44 0 0.00 9 0.00 
สาขาวิชาชีววิทยา 9 7.44 0 0.00 9 0.00 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 11 9.09 0 0.00 11 0.00 
สาขาวิชาภาษาไทย 13 10.74 0 0.00 13 0.00 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 9 7.44 1 16.67 10 16.67 
สาขาวิชาพลศึกษา 12 9.92 2 33.33 14 33.33 
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 6 4.96 2 33.33 8 33.33 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 8 6.61 0 0.00 8 0.00 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 15 12.40 1 16.67 16 16.67 

รวม 121 100.00 6 100.00 127 100.00 
 
 



76 
 

 1.3) โรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม (ส าหรับครูพี่เลี้ยง)  รวมทั้งหมดจ ำนวน 39 โรงเรียน 
ประกอบด้วย 
 

1.โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย 21.โรงเรียนบ้ำนโป่งน้อย 
2.วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่ 22.โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ 
3.โรงเรียนโกวิทธ ำรงเชียงใหม่ 23.โรงเรียนอนุบำลบ้ำนท่อเมืองลัง 
4.โรงเรียนอนุบำลเชียงใหม่ 24.โรงเรียนสันป่ำตองวิทยำคม 
5.โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 25.โรงเรียนเทศบำลดอกเงิน 
6.โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน 26.โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 
7.โรงเรียนชุมชนบ้ำนบวกครกน้อย 27.โรงเรียนบ้ำนดอนปิน  
8.โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม 28.โรงเรียนค ำเท่ียงอนุสสรณ์ 
9.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 29.โรงเรียนดำรำวิทยำลัย 
10.โรงเรียนวัฒโนทัยพำยัพ 30.โรงเรียนศิริมังคลำจำรย์ 
11.โรงเรียนบ้ำนปำกเหมือง 31.โรงเรียนดำรำวิทยลัย 
12.โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ 32.โรงเรียนบ้ำนกำดวิทยำคม 
13.โรงเรียนเทศบำลวัดศรีปิงเมือง 33.โรงเรียนเทศบำลวัดท่ำสะต๋อย 
14.โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎ์อุปถัมภ์ 34.โรงเรียนเมตตำศึกษำ 
15.โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย 35.โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
16.โรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน 36.โรงเรียนหอพระ 
17.โรงเรียนศรีเนห์รู 37.โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่ 
18.โรงเรียนเทศบำลอุโมงค์ ๑ 38.โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศล้ำนนำ 
19.โรงเรียนบ้ำนร้องข้ีเหล็ก 39.โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ 
20.โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  
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2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

 2.1) ด้านการเตรียมการสอน 
ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน

มำตรฐำน 
แปลผล 

1 องค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบถ้วน 4.40 0.65 มำก 
2 เขียนควำมคิดรวบยอด ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังได้

ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่จะสอน 
4.31 0.65 

มำก 

3 ใช้กิจกรรมและสื่อที่หลำกหลำยน่ำสนใจ และจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมีล ำดับขั้นเหมำะสมตำม
หลักวิชำ 

4.36 0.63 
มำก 

4 ระบุกำรวัดผลที่ชัดเจนสอดคลอ้งตำมผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวัง 

4.33 0.64 
มำก 

เฉลี่ยรวม 4.35 0.64 มาก 
 
 2.2) ด้านการด าเนนิการสอน 

ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

1 น ำเข้ำสู่บทเรียนน่ำสนใจ 4.31 0.66 มำก 
2 เชื่อมโยงเนื้อหำที่จะสอนได้อย่ำงเหมำะสม 4.35 0.64 มำก 
3 สอนสอดคล้องกับล ำดับขั้นกิจกรรมกำรสอน 4.43 0.65 มำก 
4 แม่นย ำในเนื้อเรื่องที่สอน 4.43 0.61 มำก 
5 กิจกรรมง่ำยต่อกำรเรียนรู้ 4.42 0.65 มำก 
6 กิจกรรมตรงกับควำมคิดรวบยอดของเนื้อเรื่องที่จะสอน                  4.50 0.60 มำกที่สุด 
7 ใช้ค ำถำมส่งเสริมกำรคิดของผู้เรียน 4.21 0.72 มำก 
8 น้ ำเสียงชัดเจน  มีจังหวะในกำรพูดด ี 4.46 0.66 มำก 
9 เปิดโอกำสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอน     
4.43 0.66 

มำก 

10 เอำใจใส่นักเรียนอย่ำงทั่วถึง มีกำรเสริมแรง 4.47 0.62 มำก 
11 เอำใจใส่นักเรียนที่เรียนไม่ทันเพ่ือน 4.34 0.67 มำก 
12 แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำงเหมำะสม 4.32 0.67 มำก 
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13 ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนถูกต้องคล่องแคล่ว 4.53 0.63 มำกที่สุด 
14 มีรูปแบบกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย 4.20 0.71 มำก 
15 ด ำเนินกำรวัดและประเมินผลในกระบวนกำรเรียน กำร

สอนอย่ำงเหมำะสม 
4.28 0.68 

มำก 

16 สรุปเนื้อหำที่สอนได้ตรงประเด็น 4.46 0.65 มำก 
17 สรุปเนื้อหำที่สอนได้ชัดเจน 4.46 0.64 มำก 
18 มีอำรมณ์ม่ันคงและควบคุมอำรมณ์ในขณะสอนได้ 4.63 0.55 มำกที่สุด 
19 สอดแทรกด้ำนจิตพิสัยแก่ผู้เรียนตำมโอกำส 4.32 0.69 มำก 
20 สอนได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมเป็นครู (พิจำรณำใน

ภำพรวม) 
4.61 0.55 

มำกที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.41 0.64 มาก 
 

 2.3) ด้านการปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน 
ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

1 ด้ำนกำรปฏิบัติงำนอ่ืนนอกเหนือจำกงำนสอน 4.61 0.59 มำกที่สุด 
 เฉลี่ยรวม 4.61 0.59 มากที่สุด 

 
 2.4) ด้านการปฏิบัติตนในหน้าที่ครู 

ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

1 กำรแต่งกำย ควำมประพฤติ และกำรวำงตน 4.82 0.39 มำกที่สุด 
2 ควำมกระตือรือร้นและอุทิศตนในงำนหน้ำที่ครู 4.76 0.47 มำกที่สุด 
3 กำรมีมนุษยสัมพันธ์ สำมำรถท ำงำนกับผู้อ่ืน 4.72 0.56 มำกที่สุด 
 เฉลี่ยรวม 4.77 0.47 มากที่สุด 
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 ผลการด าเนินงาน ปี 2565 
  ควำมพึงพอใจของอำจำรย์พ่ีเลี้ยงและอำจำรย์นิเทศก์ในกำรปฏิบัติกิจกรรมสะท้อน
ผลกำรพัฒนำของนักศึกษำ ในภำพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57  ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1) สถานะผู้ประเมิน 

สถานะผู้ประเมิน จ านวน ร้อยละ 
อาจารย์นิเทศก์             6    4.72 

ครูพี่เลี้ยง 121   95.28 
รวม 127 100 

 
 1.2) สาขาวิชา 

สาขาวิชา 
อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง รวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ 9 7.44 0 0.00 9 0.00 
สาขาวิชาประถมศึกษา 12 9.92 0 0.00 12 0.00 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 8 6.61 0 0.00 8 0.00 
สาขาวิชาเคมี 9 7.44 0 0.00 9 0.00 
สาขาวิชาชีววิทยา 9 7.44 0 0.00 9 0.00 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 11 9.09 0 0.00 11 0.00 
สาขาวิชาภาษาไทย 13 10.74 0 0.00 13 0.00 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 9 7.44 1 16.67 10 16.67 
สาขาวิชาพลศึกษา 12 9.92 2 33.33 14 33.33 
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 6 4.96 2 33.33 8 33.33 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 8 6.61 0 0.00 8 0.00 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 15 12.40 1 16.67 16 16.67 

รวม 121 100.00 6 100.00 127 100.00 
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 1.3) โรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม (ส าหรับครูพี่เลี้ยง) รวมทั้งหมดจ ำนวน 39 โรงเรียน 
ประกอบด้วย 
 
1.โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย 21.โรงเรียนบ้ำนโป่งน้อย 
2.วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่ 22.โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ 
3.โรงเรียนโกวิทธ ำรงเชียงใหม่ 23.โรงเรียนอนุบำลบ้ำนท่อเมืองลัง 
4.โรงเรียนอนุบำลเชียงใหม่ 24.โรงเรียนสันป่ำตองวิทยำคม 
5.โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 25.โรงเรียนเทศบำลดอกเงิน 
6.โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน 26.โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 
7.โรงเรียนชุมชนบ้ำนบวกครกน้อย 27.โรงเรียนบ้ำนดอนปิน  
8.โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม 28.โรงเรียนค ำเท่ียงอนุสสรณ์ 
9.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 29.โรงเรียนดำรำวิทยำลัย 
10.โรงเรียนวัฒโนทัยพำยัพ 30.โรงเรียนศิริมังคลำจำรย์ 
11.โรงเรียนบ้ำนปำกเหมือง 31.โรงเรียนดำรำวิทยลัย 
12.โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ 32.โรงเรียนบ้ำนกำดวิทยำคม 
13.โรงเรียนเทศบำลวัดศรีปิงเมือง 33.โรงเรียนเทศบำลวัดท่ำสะต๋อย 
14.โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎ์อุปถัมภ์ 34.โรงเรียนเมตตำศึกษำ 
15.โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย 35.โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
16.โรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน 36.โรงเรียนหอพระ 
17.โรงเรียนศรีเนห์รู 37.โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่ 
18.โรงเรียนเทศบำลอุโมงค์ ๑ 38.โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศล้ำนนำ 
19.โรงเรียนบ้ำนร้องข้ีเหล็ก 39.โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ 
20.โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  
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   2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

  2.1) ด้านการเตรียมการสอน 
ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน

มำตรฐำน 
แปลผล 

1 องค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบถ้วน 4.40 0.65 มำก 
2 เขียนควำมคิดรวบยอด ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังได้

ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่จะสอน 
4.31 0.65 

มำก 

3 ใช้กิจกรรมและสื่อที่หลำกหลำยน่ำสนใจ และจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมีล ำดับขั้นเหมำะสมตำม
หลักวิชำ 

4.36 0.63 
มำก 

4 ระบุกำรวัดผลที่ชัดเจนสอดคลอ้งตำมผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวัง 

4.33 0.64 
มำก 

เฉลี่ยรวม 4.35 0.64 มาก 
 
 2.2) ด้านการด าเนนิการสอน 

ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

1 น ำเข้ำสู่บทเรียนน่ำสนใจ 4.31 0.66 มำก 
2 เชื่อมโยงเนื้อหำที่จะสอนได้อย่ำงเหมำะสม 4.35 0.64 มำก 
3 สอนสอดคล้องกับล ำดับขั้นกิจกรรมกำรสอน 4.43 0.65 มำก 
4 แม่นย ำในเนื้อเรื่องที่สอน 4.43 0.61 มำก 
5 กิจกรรมง่ำยต่อกำรเรียนรู้ 4.42 0.65 มำก 
6 กิจกรรมตรงกับควำมคิดรวบยอดของเนื้อเรื่องที่จะสอน                  4.50 0.60 มำกที่สุด 
7 ใช้ค ำถำมส่งเสริมกำรคิดของผู้เรียน 4.21 0.72 มำก 
8 น้ ำเสียงชัดเจน  มีจังหวะในกำรพูดด ี 4.46 0.66 มำก 
9 เปิดโอกำสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอน     
4.43 0.66 

มำก 

10 เอำใจใส่นักเรียนอย่ำงทั่วถึง มีกำรเสริมแรง 4.47 0.62 มำก 
11 เอำใจใส่นักเรียนที่เรียนไม่ทันเพ่ือน 4.34 0.67 มำก 
12 แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำงเหมำะสม 4.32 0.67 มำก 
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13 ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนถูกต้องคล่องแคล่ว 4.53 0.63 มำกที่สุด 
14 มีรูปแบบกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย 4.20 0.71 มำก 
15 ด ำเนินกำรวัดและประเมินผลในกระบวนกำรเรียน กำร

สอนอย่ำงเหมำะสม 
4.28 0.68 

มำก 

16 สรุปเนื้อหำที่สอนได้ตรงประเด็น 4.46 0.65 มำก 
17 สรุปเนื้อหำที่สอนได้ชัดเจน 4.46 0.64 มำก 
18 มีอำรมณ์ม่ันคงและควบคุมอำรมณ์ในขณะสอนได้ 4.63 0.55 มำกที่สุด 
19 สอดแทรกด้ำนจิตพิสัยแก่ผู้เรียนตำมโอกำส 4.32 0.69 มำก 
20 สอนได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมเป็นครู (พิจำรณำใน

ภำพรวม) 
4.61 0.55 

มำกที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.41 0.64 มาก 
 

 2.3) ด้านการปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน 
ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

1 ด้ำนกำรปฏิบัติงำนอ่ืนนอกเหนือจำกงำนสอน 4.61 0.59 มำกที่สุด 
 เฉลี่ยรวม 4.61 0.59 มากที่สุด 

 
 2.4) ด้านการปฏิบัติตนในหน้าที่ครู 

ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

1 กำรแต่งกำย ควำมประพฤติ และกำรวำงตน 4.82 0.39 มำกที่สุด 
2 ควำมกระตือรือร้นและอุทิศตนในงำนหน้ำที่ครู 4.76 0.47 มำกที่สุด 
3 กำรมีมนุษยสัมพันธ์ สำมำรถท ำงำนกับผู้อ่ืน 4.72 0.56 มำกที่สุด 
 เฉลี่ยรวม 4.77 0.47 มากที่สุด 
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      ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ระดับสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูของ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพครู 
 

      ผลการด าเนินงานปี 2563  
        ระดับสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.59 ตำมรำยละเอียด ดังนี้  
 

 สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ค่าเฉลี่ย 

แปลผล 
ร้อยละ เต็ม 5 

กำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำพิเศษ 22 89.75 4.49 ดี 
ประถมศึกษำ 28 95.33 4.77 ดีมำก 
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      ผลการด าเนินงานปี 2564  
        มีระดับสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
เฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ตำมรำยละเอียด ดังนี้  
 
มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

1 ควำมเป็นครู     4.63 0.55 มำกที่สุด 
2 ปรัชญำกำรศึกษำ     4.43 0.61 มำก 
3 ภำษำและวัฒนธรรม     4.54 0.58 มำกที่สุด 
4 จิตวิทยำส ำหรับครู     4.51 0.55 มำกที่สุด 
5 หลักสูตร      4.35 0.62 มำก 
6 กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน     4.45 0.65 มำก 
7 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้     4.18 0.75 มำก 
8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ     4.44 0.66 มำก 
9 กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้     4.28 0.68 มำก 
10 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ     4.13 0.67 มำก 
11 คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยำบรรณ   4.63 0.55 มำกที่สุด 
 เฉลี่ยรวม 4.42 0.62 มาก 

 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

1 มำตรฐำนที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทำงวิชำกำรเก่ียวกับ
กำรพัฒนำวิชำชีพครูอยู่เสมอ 

4.57 0.60 มำกที่สุด 

2 มำตรฐำนที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ โดย
ค ำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

4.53 0.58 มำกที่สุด 

3 มำตรฐำนที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำม
ศักยภำพ 

4.56 0.54 มำกที่สุด 

4 มำตรฐำนที่ 4 พัฒนำแผนกำรสอนให้สำมำรถ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง 

4.46 0.59 มำก 



85 
 

ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

5 มำตรฐำนที่ 5 พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพอยู่เสมอ 

4.49 0.60 
มำก 

6 มำตรฐำนที ่6 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดย
เน้นผลถำวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

4.52 0.55 
 

มำกที่สุด 
7 มำตรฐำนที่ 7 รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพของ

ผู้เรียนได้อย่ำงมีระบบ 
4.37 0.69 

มำก 

8 มำตรฐำนที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่
ผู้เรียน 

4.61 0.55 มำกที่สุด 

9 มำตรฐำนที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถำนศึกษำอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

4.58 0.58 มำกที่สุด 

10 มำตรฐำนที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่ำงสร้ำงสรรค์ใน
ชุมชน 

4.38 0.65 มำก 

11 มำตรฐำนที่ 11 แสวงหำและใช้ข้อมูลข่ำวสำรใน
กำรพัฒนำ 

4.52 0.63 มำกที่สุด 

12 มำตรฐำนที่ 12 สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้
ทุกสถำนกำรณ์         

4.51 0.58 มำกที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.51 0.59 มากที่สุด 
 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

1 หมวด 1 จรรยำบรรณต่อตนเอง  
(ค ำอธิบำย) มีวินัยในตนเอง พัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ 
บุคลิกภำพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อกำรพัฒนำทำง
วิทยำกำร  เศรษฐกิจ  สังคม  และกำรเมืองอยู่เสมอ 

4.60 0.55 
 

มำกที่สุด 

2 หมวด 2 จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 4.65 0.53 มำกที่สุด 
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ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

(ค ำอธิบำย) ต้องรัก  ศรัทธำ  ซื่อสัตย์สุจริต  
รับผิดชอบต่อวิชำชีพ และเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร
วิชำชีพ    

3 หมวด 3 จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร(ค ำอธิบำย) 
3.1)  ต้องรัก  เมตตำ  เอำใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม   
ให้ก ำลังใจแก่ศิษย์ ตำมบทบำทหน้ำที่โดยเสมอหน้ำ 
3.2) ต้องส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัย   
ที่ถูกต้องดีงำมแก่ศิษย์ ตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ  
3.3) ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  ทั้ง
ทำงกำย  วำจำ  และจิตใจ  
3.4) ต้องไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญทำง
กำย  สติปัญญำ  จิตใจ  อำรมณ์  และสังคมของศิษย์ 
3.5) ต้องให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำค 
โดยไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์จำกกำรใช้
ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ 

4.66 0.52 

 
 

 
 
 
 

มำกที่สุด 

4 หมวด 4 จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  
(ค ำอธิบำย) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่ำง
สร้ำงสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  สร้ำงควำม
สำมัคคีในหมู่คณะ ครูต้องรักและเมตตำศิษย์ โดยให้
ควำมเอำใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมก ำลังใจในกำรศึกษำ
เล่ำเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้ำ 

4.63 0.56 มำกที่สุด 

5 หมวด 5 จรรยำบรรณต่อสังคม  
(ค ำอธิบำย) พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น ำในกำร
อนุรักษ์ และพัฒนำเศรษฐกิจ  สังคม  ศำสนำ  
ศิลปวัฒนธรรม       ภูมิปัญญำ  สิ่งแวดล้อม  รักษำ
ผลประโยชน์ ของส่วนรวม  และยึดมั่นในกำร

4.57 0.56 มำกที่สุด 
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ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข   

 เฉลี่ยรวม 4.62 0.54 มากที่สุด 
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ผลการด าเนินงานปี 2565  
        มีระดับสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
เฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ตำมรำยละเอียด ดังนี้  
 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ 

ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
1 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ กำรวัดและ

ประเมินผลกำรเรียนรู้ 
4.33 มำก 

2 บูรณำกำรควำมรู้และศำสตร์กำรสอนในกำรวำงแผนและจัดกำรเรียนรู้
ที่สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีปัญญำรู้คิด และมีควำมเป็นนวัตกร 

4.43 มำก 

3 จัดกิจกรรมและสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมสุขในกำร
เรียน โดยตระหนักถึงสุขภำวะของผู้เรียน 

4.55 มำก 

4 ดูแล ช่วยเหลือ และพฒันำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมศักยภำพ สำมำรถ
รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพ ผู้เรียนได้อย่ำงเป็นระบบ 

4.40 มำก 

5 วิจัย สร้ำงนวัตกรรม และประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน   

4.33 มำก 

6 ปฏิบัตงิำนร่วมกบัผู้อื่นอยำ่งสร้ำงสรรค์และมสี่วนร่วม 
ในกิจกรรมวิชำชพี 

4.67 มำกที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.45 มาก 
 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู 

ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
1 มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนด้วยจิตวญิญำณควำมเปน็ครู มุ่งมั่นพฒันำผู้เรียนให้

เกิดกำรเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ และคุณลักษณะทีด่ีงำมอยำ่งเต็ม
ควำมสำมำรถด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับระดบัควำมสำมำรถและช่วงวัย 
รักเมตตำ เอำใจใส่ ช่วยเหลือและพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเหมำะสมด้วย
ควำมบริสุทธิ์ใจ 

4.66 

 
 

มำกที่สุด 

2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ เอำใจใส่ และยอมรับควำมแตกต่ำงของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องด้วยควำมเอำใจใส่ ยอมรับควำม
แตกต่ำงของผู้เรียนทำงด้ำนเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม และระดับ
กำรเรียนรู ้

4.67 มำกที่สุด 
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ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
3 สร้ำงแรงบนัดำลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้ำงนวัตกรรม 

กระตุ้นและเสริมสร้ำงแรงจู ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงควำมสำมำรถและ
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์อย่ำงเต็มศักยภำพงใจในกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน
โดยใช้กำรเสริมแรงทำงบวก 

4.52 มำกที่สุด 

4 พัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรกำรศึกษำ สังคม กำรเมือง กำรปกครอง และ
เศรษฐกิจ โดยสำมำรถน ำมำปรบัใช้/เชื่อมโยง กบัเนื้อหำในกำรจัดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสว่นหนึ่งในกำรออกแบบกำรจัดกจิกรรม
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม แนวคิด เทคนิควิธีกำร หรือควำมรู้ใหม่ๆ 
ที่น่ำสนใจ มำประยุกต์ใช้เปน็ 

4.72 มำกที่สุด 

5 ประพฤติตนเปน็แบบอย่ำงทีด่ี มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีควำมเปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง ปฏิบัตตินโดยยดึหลักควำมเปน็ธรรม 
เท่ำเทยีม และมีสว่นชว่ยให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกนัอยำ่งสันต ิ

4.73 มำกที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.66 มากที่สุด 
 
มาตรฐานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
1 จรรยำบรรณต่อตนเอง ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กฎกติกำของโรงเรียน

ด้วยควำมสมัครใจ ทั้งในด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนและกำรปฏบิัตหิน้ำที่
อ่ืนในโรงเรียน ติดตำมข้อมูลและปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกำร
เปลี่ยนแปลงทำงวชิำชีพ วิทยำกำร เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง 

4.58 มำกที่สุด 

2  จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ ศรทัธำ ซื่อสัตย ์สุจรติ และรับผดิชอบตอ่
วิชำชพีครู เปน็สมำชิกที่ดีขององค์กรวิชำชีพ 

4.70 มำกที่สุด 

3 จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร ให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำค ไม่
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จำกกำรใช้ต ำแหน่งหนำ้ที่โดยมิชอบ 

4.72 มำกที่สุด 

4 จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิำชพี อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนผู้
ร่วมประกอบวิชำชีพภำยใต้หลักกำรที่ถูกต้อง สร้ำงควำมสำมัคคใีนหมู่
คณะ 

4.69 มำกที่สุด 

5 จรรยำบรรณต่อสังคม ริเริ่ม วำงแผน หรือ เป็นผู้น ำในกำรท ำกิจกรรม
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และพัฒนำ เศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ ศิลปวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญำ หรือสิ่งแวดล้อมโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเปน็ส ำคัญ 

4.69 มำกที่สุด 
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ที ่ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
ปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบของสงัคมภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่ำงเคร่งครัด 

 เฉลี่ยรวม 4.67 มากที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามพันธกิจ :  ผลิตและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมศาสตร์การสอนแนวใหม่ 

กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

2.1 ส่งเสริมและ
ผลักดันให้เกิด  

    งานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

 
 

1. จ ำนวนผลงำนวิจัยที่
ได้รับกำรตีพิมพ์ใน
ฐำนข้อมูลที่มีคุณภำพ
ระดับนำนำชำติ 
Scopus, ISI) 

7 8 บรรลุ 8 13 บรรลุ 10 9 ไม่บรรลุ 

 

2. ร้อยละของอำจำรย์ที่มี
ผลงำนวิจัย/วิชำกำร/
สิ่งประดิษฐ์/งำน
สร้ำงสรรค ์

50.00 64.47 บรรลุ 100.00 75.00 ไม่บรรลุ 100.00 69.23 ไม่บรรลุ 

 

3. จ ำนวนกำรอ้ำงอิง
ผลงำนวิจัย (Citations) 
ในฐำนข้อมูล 

16 15 ไม่บรรลุ 18 24 บรรลุ 10 25 บรรลุ 

 

2.2 สนับสนุนการ
พัฒนาและ

1. จ ำนวนต ำรำ หรือ 
หนังสือเล่มเล็ก 

5 5 บรรลุ 12 12 บรรลุ 12 15 บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เผยแพร่งานวิจัย 
ต าราทางด้าน
ศาสตร์การสอน
แนวใหม่   

(booklet) ที่เก่ียวข้อง
กับศำสตร์กำรสอนแนว
ใหม่ 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
  

 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1  จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลที่มีคุณภำพระดับนำนำชำติ Scopus, ISI)  
 
 ผลการด าเนินงานปี 2563 (8 บทความ) 

 
ล าดับ 

ชื่องานวิจัย 
นวัตกรรม 
หรืองาน

สร้างสรรค์ 

 
ชื่อวารสารที่ลง

ตีพิมพ ์/ 
แหล่งการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

 
ฉบับ/หน้า/ปี หรือ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ 
ผู้ร่วมรอง 

(โปรดขีดเส้นใต้ผู้ร่วม
หลัก) 

 
คณะ/

สาขาวิชา 

 
ชื่อ

ฐานข้อมูล 

 
Quartile 

เว็บลิงค์บทความที่ตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล Scopus 

1 Strategy of 
local 
curriculum 
developme
nt by 
participator
y action 
research: A 
case study 
in multi-
ethnic 

Academy of 
Strategic 
Management 
Journal 

Volume 19, Issue 
2, 2020, Pages 1-8      

28 May 2020 

Watthanawara, N., 
Nongyao Nawarat, , 
Anansuchartkul, B., 
Praputnitisarn, S. 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

Scopus 
 

3 https://www.scopus.com/r
ecord/display.uri?eid=2-

s2.0-
85084313789&origin=result

slist 
 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084313789&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084313789&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084313789&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084313789&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084313789&origin=resultslist
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ล าดับ 

ชื่องานวิจัย 
นวัตกรรม 
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104600126&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=LADACHART&st2=LADAPA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=5e861bd1decfece172e4ac2ef888ec2d&sot=anl&sdt=aut&sl=38&s=AU-ID%28%22Ladachart%2c+Ladapa%22+57217149919%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104600126&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=LADACHART&st2=LADAPA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=5e861bd1decfece172e4ac2ef888ec2d&sot=anl&sdt=aut&sl=38&s=AU-ID%28%22Ladachart%2c+Ladapa%22+57217149919%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104600126&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=LADACHART&st2=LADAPA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=5e861bd1decfece172e4ac2ef888ec2d&sot=anl&sdt=aut&sl=38&s=AU-ID%28%22Ladachart%2c+Ladapa%22+57217149919%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55910572200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55910572200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217143131
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217148067
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104643767&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104643767&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104643767&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104643767&origin=resultslist
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questionnair
e with Thai 
elementary 
teachers 

 

d International 
Annual Meeting 

on STEM 
Education, 

IAMSTEM 2019; 
Thai Nguyen 
University of 

EducationThai 
Nguyen; Viet Nam; 

27 September 
2019 through 29 
September 2019; 

Code 168416 

 

4 The 
Developme
nt Learning 
Activities 

Journal of 
Physics: 

Conference 
Series 

Volume 1835, 
Issue 1, 12 April 

2021, Article 
number 0120272n

Mekwong,S., 
Chamrat,S. 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

Scopus 4  
https://www.scopus.com/re
cord/display.uri?eid=2-s2.0-
85104602903&origin=results

https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=recordpage
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
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Using Three 
Levels of 
Chemical 
Representat
ion for 
Enhance 
Upper 
Secondary 
Students' 
Organic 
Chemistry 
Concepts 

d International 
Annual Meeting 

on STEM 
Education, 

IAMSTEM 2019; 
Thai Nguyen 
University of 

EducationThai 
Nguyen; Viet Nam; 

27 September 
2019 through 29 
September 2019; 

Code 168416 

list&sort=plf-
f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=
SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls
=count-
f&sid=95f4996129def9281a6
e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt
=aut&sl=37&s=AU-
ID%28%22Chamrat%2c+Sut
hida%22+26421072600%29
&relpos=0&citeCnt=0&searc
hTerm= 

 

 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104602903&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=95f4996129def9281a6e9e4aaff9e573&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
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5 The 
Influence of 
entreprene
urial 
characteristi
cs on the 
performanc
e of tourism 
vlogger 
entreprene
urs 

Frontiers 
Psychology 

doi: 
10.3389/fpsyg.202
1.725545 

 

Qing Xie, Lisha 
Liu1, Haider Malik, 
Supat Chupradit 

and Priyanut Wutti 
Chupradit 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 
 

2 https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fpsyg.2021.
725545/abstract?fbclid=IwA
R3nC7JSd9IKvFdsFe0KkCgs2
7v0b5cseWuwZVrvoDdrwEU

tLF90r-sSTDk 
 

6 Lesson 
Learned: 
Developing 
Life Skills in 
Youth for 

Open Public 
Health Journal 

ISSN: 1874-
9445Volume: 14, 
2021 

Priyanut Wutti 
Chupradit, Supat 

Chupradit, *, 
Chanakarn 

Kumkun, Jedbordin 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 3 https://openpublichealthjou
rnal.com/VOLUME/14/PAGE

/317/FULLTEXT/ 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.725545/abstract?fbclid=IwAR3nC7JSd9IKvFdsFe0KkCgs27v0b5cseWuwZVrvoDdrwEUtLF90r-sSTDk
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.725545/abstract?fbclid=IwAR3nC7JSd9IKvFdsFe0KkCgs27v0b5cseWuwZVrvoDdrwEUtLF90r-sSTDk
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.725545/abstract?fbclid=IwAR3nC7JSd9IKvFdsFe0KkCgs27v0b5cseWuwZVrvoDdrwEUtLF90r-sSTDk
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.725545/abstract?fbclid=IwAR3nC7JSd9IKvFdsFe0KkCgs27v0b5cseWuwZVrvoDdrwEUtLF90r-sSTDk
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.725545/abstract?fbclid=IwAR3nC7JSd9IKvFdsFe0KkCgs27v0b5cseWuwZVrvoDdrwEUtLF90r-sSTDk
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.725545/abstract?fbclid=IwAR3nC7JSd9IKvFdsFe0KkCgs27v0b5cseWuwZVrvoDdrwEUtLF90r-sSTDk
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Reducing 
Inequality 
and 
Elevating 
the Quality 
of Life in 
Highland 
Rural 
School 
Dormitories 
of Omkoi 
District, 
Chiang Mai, 
Thailand 

Kumkronglek, 
Natthanit 

Joompathong 

7 Area-based 
Approach 

Journal of 
Education and 

Volume 8 No 3 
(2021) 

Charin Mangkhang, 
Chayanid Yimsawat, 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 4 https://eric.ed.gov/?id=EJ13
14001 
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Developme
nt of Social 
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Education 
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Thailand. 

e-Learning 
Research 

Adisorn Nettip, 
Nitikorn Kaewpanya 
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8 A Design of 
Personal 
Learning 
Network on 
Social 
Networking 
Tools with 
Gamification 
for 
Professional 
Experience 

International 
journal of 
emerging 

technologies in 
learning  

Vol 16, No 18 
(September 2021) 
,pp.53-68 

Janejira Arsarkij, 
Thanomporn 

Laohajaratsang 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 2 https://online-
journals.org/index.php/i-
jet/article/view/25159 

9 Innovative 
of Local 
History 
Learning 
Design 

Turkish Online 
Journal of 
Qualitative 

Inquiry (TOJQI) 

Volume 12, Issue 
8, July 2021: 3361-
3378 

Charin Mangkhang, 
Chetthapoom 
Wannapaisan, 
Chainarong 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

50+20+20+1
0 

SCOPUS 4 
 

https://www.tojqi.net/index.
php/journal/article/view/48

67 
 
 

https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4867
https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4867
https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4867
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Nitikorn Kaewpanya 
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10 Reconstructi
ng the 
Concepts of 
Social 
Studies 
Process to 
Pro-Active 
Citizenship: 
Critical 
Discourses 
Studies of 
Citizenship 
in the 
Digital 
Society 

Turkish Online 
Journal of 
Qualitative 

Inquiry 

Vol. 12 No. 9 
(2021) August 
2021: 5677-5691 

Wanlapa Intarong, 
Charin Mangkhang 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

 

SCOPUS 4 https://tojqi.net/index.php/j
ournal/article/view/6951?fb
clid=IwAR10DKvs5PlCTzzXw

Y5aTTfeW35ak-
lQ1ptOm2F8FcanDX1K_XpJf

O0nzQs 
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11 The Sangha 
Organization 
and 
Education: 
Educational 
Managemen
t on the 
Cultural 
Capital Base 
for the 
Future 
Society and 
Community 

Turkish Online 
Journal of 
Qualitative 

Inquiry (TOJQI) 

Volume 12, Issue 
9, August 2021: 
3361-3378 

Phrakhru 
Sutakallayanakit 

(Jamlong Pomsen), 
Charin Mangkhang 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

 

Scopus 4 https://www.tojqi.net/index.
php/journal/article/view/70
25?fbclid=IwAR00JZY1uFrOT
im5u0wEnI6x8uNFlPJ3Us6w
h6HN38_MPhMtmbfAyy0MZ
UY 
 

 
 

12 The 
Scenarios 
Perspective 

Turkish Online 
Journal of 

Volume 12(8), July 
2021 ,pp..5172-
5180  

Charin Mangkhang, 
Nitikorn Kaewpanya 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 4 https://www.tojqi.net/index.
php/journal/article/view/54
78 

https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/7025?fbclid=IwAR00JZY1uFrOTim5u0wEnI6x8uNFlPJ3Us6wh6HN38_MPhMtmbfAyy0MZUY
https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/7025?fbclid=IwAR00JZY1uFrOTim5u0wEnI6x8uNFlPJ3Us6wh6HN38_MPhMtmbfAyy0MZUY
https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/7025?fbclid=IwAR00JZY1uFrOTim5u0wEnI6x8uNFlPJ3Us6wh6HN38_MPhMtmbfAyy0MZUY
https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/7025?fbclid=IwAR00JZY1uFrOTim5u0wEnI6x8uNFlPJ3Us6wh6HN38_MPhMtmbfAyy0MZUY
https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/7025?fbclid=IwAR00JZY1uFrOTim5u0wEnI6x8uNFlPJ3Us6wh6HN38_MPhMtmbfAyy0MZUY
https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/7025?fbclid=IwAR00JZY1uFrOTim5u0wEnI6x8uNFlPJ3Us6wh6HN38_MPhMtmbfAyy0MZUY
https://www.researchgate.net/journal/Turkish-Online-Journal-of-Qualitative-Inquiry-1309-6591
https://www.researchgate.net/journal/Turkish-Online-Journal-of-Qualitative-Inquiry-1309-6591
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of Social 
Studies 
Pedagogy to 
Next 
Citizenship 
in the 22nd 
Century. 

Qualitative 
Inquiry 

 

 

13 The Nexus 
Between 
the Big Five 
Personality 
Traits 
Model of 
the Digital 
Economy 
and 

Frontiers in 
Psychology 
 

Publish 25 
November 2021 
| https://doi.org/10
.3389/fpsyg.2021.7
80527 

Yu Dan, Alim Al 
Ayub Ahmed, 

Supat 
Chupradit, Priyanut 
Wutti Chupradit , 
Abdelmohsen A. 

Nassani 

, Mohamed Haffar 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 2 https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fpsyg.2021.
780527/full 

https://www.researchgate.net/journal/Turkish-Online-Journal-of-Qualitative-Inquiry-1309-6591
https://www.researchgate.net/journal/Turkish-Online-Journal-of-Qualitative-Inquiry-1309-6591
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.780527
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.780527
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.780527
https://www.frontiersin.org/people/u/1426939
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Blockchain 
Technology 
Influencing 
Organization 
Psychology 
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1 Effects of 
Mindset, 
Democratic 
Parenting, 
Teaching 
and School 
Environmen
t on 
Global 
Citizenship 
of Ninth-
grade 
Students 

European 
Journal of 

Educational 
Research 

Volume 11 Issue 
1 (January 2022)  
Pages: 217-230 
 

Damrongpanit, S. คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 
 

3 https://www.eu-
jer.com/effects-of-mindset-
democratic-parenting-
teaching-and-school-
environment-on-global-
citizenship-of-ninth-grade-
students 
   
 

https://www.eu-jer.com/volume-11-issue-1-january-2022
https://www.eu-jer.com/volume-11-issue-1-january-2022
https://www.eu-jer.com/volume-11-issue-1-january-2022
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2 Exploring 
students’co
nceptions 
of object 
visibility : A 
case study 
of seeing in 
darkness 

Physics 
Education 

 

Volume 57, 
Number 1 
(January 2022) 

Kreetha Kaewkhong 
Sunee 

NguenyuangNampu
eng Intanate1 and 
Wichaya Pewkam 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 3 https://iopscience.iop.org/ar
ticle/10.1088/1361-
6552/ac27f3 
 

3 Playing-
Dumb 
Behavior of 
Trainers 
During 
Online 
Streaming 
and 

Frontiers in 
Psychology 

Volume 12, Article 
Number 819458 
(February 2022) 

Xie Q. ,Li S., d,Malik 
H.A.,Chupradit 

S.,Priyanut Wutti 
Chupradit,Qadus 

A.h 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 1 https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fpsyg.2021.

819458/full 
 
 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/ac27f3
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/ac27f3
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/ac27f3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.819458/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.819458/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.819458/full
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Trainee’s 
BurnoutBeh
avior: 
Mediating 
Role of 
Psychologic
al 
Disengagem
ent 

4 Elementary 
Science 
Teachers’ 
Understandi
ng of 
Inquiry-
Based 
Teaching 

International 
Journal of 

Innovation in 
science and 
Mathematics 
Education 

Vol 30, No 1 
(February 

2022),pp.30-44 
 

Soonjana, 
Jannapha; 

Kaewkhong, 
Kreetha 

 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 3 https://openjournals.library.
sydney.edu.au/index.php/C

AL/article/view/15249 

https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/CAL/issue/view/1112
https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/CAL/issue/view/1112
https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/CAL/issue/view/1112
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เว็บลิงค์บทความที่ตีพิมพ์จาก
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and Self-
Evaluation 
of their 
Practices: A 
Case Study 
from 
Thailand 

 
5 Preservice 

biology 
teachers' 
decision-
making on 
and 
informal 
reasoning 
about an 

Journal of 
Biological 
Education 

Doi:10.1080/00219
266.2022.2058587 
Published online: 

01 Apr 2022 
 
 

Ladapa Ladachart 
and Luecha 
Ladachart 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 2 https://www.tandfonline.co
m/doi/full/10.1080/0021926
6.2022.2058587?fbclid=IwAR
0pzdFL_GMh3n5n_I4U5RYQ
Ra2gjNv0y5osN83oS3mrTmu

UiN6l_7JBN7E 
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agriculture-
based 
socioscientif
ic issue 

6 Pre-service 
Teacher 
Training 
Program of 
STEM-based 
activities in 
Computing 
Science to 
Develop 
Computatio
nal Thinking 

Informatics in 
Education 

Volume 21, Issue 
2 (June 2022), pp. 

311–329 
 

Wichaya Pewkam, 
Suthida Chamrat 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 1 https://infedu.vu.lt/journal/I
NFEDU/article/697/info 
 
https://www.scopus.com/re
cord/display.uri?eid=2-s2.0-
85132524705&origin=results
list&sort=plf-
f&src=s&st1=chamrat&st2=s
uthida&nlo=1&nlr=20&nls=c
ount-
f&sid=53a6da1a2e8b832fa6
1aea8140eb2df4&sot=anl&s
dt=aut&sl=37&s=AU-

https://infedu.vu.lt/journal/INFEDU/article/697/info
https://infedu.vu.lt/journal/INFEDU/article/697/info
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
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ID%28%22Chamrat%2c+Sut
hida%22+26421072600%29
&relpos=0&citeCnt=0&searc
hTerm= 
 

7 Psychologic
al Factors 
Influencing 
Achievemen
t of Senior 
High School 
Students 

Healthcare  Volume 10, Issue 
7, Published: 22 
June 2022, 1163 

 

Kienngam N, 
Maneeton N, 
Maneeton B, 

Pojanapotha P, 
Manomaivibul J, 

Kawilapat S, 
Damrongpanit S.. 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 2 https://www.mdpi.com/222
7-9032/10/7/1163 
 
https://www.scopus.com/re
cord/display.uri?eid=2-s2.0-
85133199832&origin=results
list&sort=plf-
f&src=s&st1=kienngam&st2=
nongluck&nlo=1&nlr=20&nl
s=count-
f&sid=de6dcb327d82764301
ed1afc6c7c5aca&sot=anl&s

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.mdpi.com/2227-9032/10/7/1163
https://www.mdpi.com/2227-9032/10/7/1163
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
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dt=aut&sl=39&s=AU-
ID%28%22Kienngam%2c+N
ongluck%22+57211337095
%29&relpos=0&citeCnt=0&s
earchTerm= 
 

8 Interdiscipli
nary 
Community 
Based 
Learning to 
Enhance 
Competenc
e of Digital 
Citizenship 
of Social 
Studies Pre-

Journal of 
Curriculum and 

Teaching 
 

Volume 11,No.4 
:2022 (Published: 
May,17,2022), , 

pp.171-183 
 

 

Chainarong 
Jarupongputtana, 
Charin Mangkhang, 

Jarunee 
Dibyamandala, 

Monnapat 
Manokarn 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS - 
(Scopus 
coverage 
years:fro

m  
2021 to 
Present) 

https://www.sciedupress.co
m/journal/index.php/jct/arti
cle/view/21992 
 
https://www.scopus.com/re
cord/display.uri?eid=2-s2.0-
85131898542&origin=Author
NamesList&txGid=a76ade7a
bca71c0a1756f34aec696bd1
&isValidNewDocSearchRedir
ection=false 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/21992
https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/21992
https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/21992
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false


 
 

120 

ล าดับ 

ชื่องานวิจัย 
นวัตกรรม 
หรืองาน

สร้างสรรค์ 

ชื่อวารสารที่ลง
ตีพิมพ ์/ 
แหล่งการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

ฉบับ/หน้า/ปี หรือ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ตีพิมพ ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ 
ผู้ร่วมรอง 

(โปรดขีดเส้นใต้ผู้ร่วม
หลัก) 

คณะ/
สาขาวิชา 

ชื่อ
ฐานข้อมูล 

 
 

Quartile 

 
 

เว็บลิงค์บทความที่ตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล Scopus 

Service 
Teacher’s in 
Thai 
Context: 
Pedagogical 
Approaches 
Perspective 

 

9 Developing 
Participator
y Learning 
Mechanism 
in Good 
Agricultural 
Practices 
following 
Sufficiency 
Economy 

Journal of 
Curriculum and 

Teaching 

Volume 11, Issue 
5, Pages 79 – 86 

August 2022 
 

Pornwiang, Suban, 
Manokarn, 
Monnapat 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS - 
(Scopus 
coverage 
years:fro

m  
2021 to 
Present) 

https://www.scopus.com/re
cord/display.uri?eid=2-s2.0-
85135245943&origin=record
page 
https://www.sciedupress.co
m/journal/index.php/jct/arti
cle/view/21852 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135245943&origin=recordpage
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135245943&origin=recordpage
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135245943&origin=recordpage
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135245943&origin=recordpage
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2  ร้อยละของอำจำรย์ที่มีผลงำนวิจัย/วิชำกำร/สิ่งประดิษฐ์/งำนสร้ำงสรรค์ 
 

       ผลการด าเนินงานปี 2563 
จ านวนอาจารย์ท้ังหมด  (ไม่รวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ) อาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัย / วิชาการ / สิงประดิษฐ์ / งานสร้างสรรค์ 

76  49 (ร้อยละ 64.47) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก 
(ดูรายละเอียด

ล าดับงานวิจัยใน
เอกสารแนบ) 

วิจัยภายใน             
(ดูรายละเอียดล าดับ
งานวิจัยในเอกสาร

แนบ) 

วารสารระดับชาติ     
(ดูรายละเอียดล าดับ
งานในเอกสารแนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ            

(ดูรายละเอียด
ล าดับงานใน
เอกสารแนบ) 

จ านวนผู้ที่มี
ผลงานทาง

วิชาการ (คน) 

1 นำย บุญถิ่น อินดำฤทธ์ิ ผศ.        

2 นำงสำว กนกวรรณ อังกสิทธิ ์ ผศ.        

3 นำย กรัณย ์ ปัญโญ รศ.ดร.   11  / 

4 นำง เพ็ชรี รูปะวิเชตร ์ รศ.ดร.  7   / 

5 นำย พิชัยณรงค ์ กงแก้ว ผศ.ดร. 14 13,20   / 

6 นำย ชินวัฒน ์ ไข่เกต ุ อ.ดร.      

7 นำย สรำวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ อ.ดร.      

8 นำย กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ อ.           

9 นำย ประกรณ ์ ตุ้ยศร ี อำจำรย ์  23   / 
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก 
(ดูรายละเอียด

ล าดับงานวิจัยใน
เอกสารแนบ) 

วิจัยภายใน             
(ดูรายละเอียดล าดับ
งานวิจัยในเอกสาร
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วารสารระดับชาติ     
(ดูรายละเอียดล าดับ
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วารสารระดับ
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(ดูรายละเอียด
ล าดับงานใน
เอกสารแนบ) 

จ านวนผู้ที่มี
ผลงานทาง

วิชาการ (คน) 

10 นำงสำว ณัชชำจำรย ์ โรจน์วัฒนดิษกลุ อำจำรย ์      

11 นำย มำนูนณย ์ สุตีคำ รศ.      

12 นำย สุระเดช ศรีวิชัย ผศ.      

13 นำงสำว ณัชชำ กมล ผศ.ดร.   12  / 

14 นำงสำว ดวงหทัย กำศวิบูลย ์ รศ.ดร. 1,2    / 

15 นำย เดชำ            ศุภพิทยำภรณ ์ ผศ.ดร. 1,4    / 

16 นำงสำว ทิพย์รัตน ์ นพฤทธิ์ อ.ดร. 5,11,14,16,19    / 

17 นำง พรทิพย์ โรจน์ศริพิศำล อ.ดร.      

18 นำย ชรินทร์ มั่งคั่ง รศ.ดร. 14,16  8,13 3,5 / 

19 นำย กรีฑำ แก้วคง ผศ.ดร.    4 / 

20 นำงสำว จำรุณ ี ทิพยมณฑล รศ.ดร.   7  / 

21 นำย เจนสมุทร แสงพันธ ์ ผศ.ดร.  12 6  / 

22 นำย เชษฐภูม ิ วรรณไพศำล ผศ.ดร. 17  7,8  / 

23 นำง ถนอมพร เลำหจรัสแสง รศ.ดร.           
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก 
(ดูรายละเอียด

ล าดับงานวิจัยใน
เอกสารแนบ) 

วิจัยภายใน             
(ดูรายละเอียดล าดับ
งานวิจัยในเอกสาร

แนบ) 

วารสารระดับชาติ     
(ดูรายละเอียดล าดับ
งานในเอกสารแนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ            

(ดูรายละเอียด
ล าดับงานใน
เอกสารแนบ) 

จ านวนผู้ที่มี
ผลงานทาง

วิชาการ (คน) 

24 นำงสำว นัฐจิรำ บุศย์ด ี อ.ดร. 18       / 

25 นำงสำว บุญรอด โชติวชิรำ ผศ.ดร. 1,3,12       / 

26 นำงสำว วีณำ ธนำไชยสกลุ อำจำรย ์           

27 นำย สุทธิกัญจน ์ ทิพยเกษร ผศ.ดร. 13 19     / 

28 นำงสำว อุไรวรรณ หำญวงค ์ ผศ.ดร. 17,19      / 

29 นำงสำว ประไพลิน จันทน์หอม อ.ดร.           

30 นำงสำว สุทธิดำ จ ำรัส ผศ.ดร. 9,17 22 14   / 

31 นำงสำว บุษรี เพ่งเล็งด ี อ.ดร. 17,18       / 

32 นำง ลฎำภำ ลดำชำต ิ ผศ.ดร.     2   / 

33 นำย สุนันชัย ออนตะไคร ้ อ.ดร.   23     / 

34 นำงสำว พิมพ์พธู สุตำนันต ์ อ.ดร. 18       / 

35 นำย สิระ สมนำม อ.ดร. 18       / 

36 นำงสำว พรสุดำ อินทร์สำน อ.ดร.           

37 นำย ชัยณรงค ์ จำรุพงศ์พัฒนะ อำจำรย ์ 17,18    / 
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก 
(ดูรายละเอียด

ล าดับงานวิจัยใน
เอกสารแนบ) 

วิจัยภายใน             
(ดูรายละเอียดล าดับ
งานวิจัยในเอกสาร

แนบ) 

วารสารระดับชาติ     
(ดูรายละเอียดล าดับ
งานในเอกสารแนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ            

(ดูรายละเอียด
ล าดับงานใน
เอกสารแนบ) 

จ านวนผู้ที่มี
ผลงานทาง

วิชาการ (คน) 

38 นำงสำว วิชญำ ผิวค ำ อำจำรย ์ 9,17    / 

39 นำย วชิรศรณ ์ แสงสุวรรณ อ.ดร. 17    / 

40 นำย สมบัต ิ ท้ำยเรือค ำ รศ.ดร. 17    / 

41 นำงสำว ชญำนิตย ์ ยิ้มสวสัดิ ์ อ.ดร. 17    / 

42 นำงสำว จำรว ี เพชรแก้ว อำจำรย ์       

43 นำย ณัฐนันท ์ นิเวศน์วรกำร อำจำรย ์       

44 นำงสำว เดือนวิสำข ์ ชลศิร ิ อำจำรย ์       

45 นำงสำว ฤตินันท์ สมุทร์ทัย รศ.ดร.       

46 นำง เกียรตสิุดำ ศรีสุข รศ.ดร. 5,14,15,19  9  / 

47 นำงสำว ชนกนำถ วงษ์บูรณำวำทย ์ อำจำรย ์       

48 นำงสำว นงเยำว์ เนำวรัตน ์ รศ.ดร.    1 / 

49 นำงสำว น้ ำผึ้ง อินทะเนตร อ.ดร. 5,11,14,15  9  / 

50 นำย ยงยุทธ ยะบุญธง ผศ.ดร. 6,14 21   / 

51 นำงสำว รัชชุกำญจน์ ทองถำวร ผศ.ดร.        
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก 
(ดูรายละเอียด

ล าดับงานวิจัยใน
เอกสารแนบ) 

วิจัยภายใน             
(ดูรายละเอียดล าดับ
งานวิจัยในเอกสาร

แนบ) 

วารสารระดับชาติ     
(ดูรายละเอียดล าดับ
งานในเอกสารแนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ            

(ดูรายละเอียด
ล าดับงานใน
เอกสารแนบ) 

จ านวนผู้ที่มี
ผลงานทาง

วิชาการ (คน) 

52 นำงสำว รัชนีกร ทองสุขดี รศ.ดร.        

53 นำย สุนทรพจน ์ ด ำรงค์พำนิช ผศ.ดร. 15     / 

54 นำง สุนีย ์ เงินยวง อ.ดร. 5,15  6,15   / 

55 นำย ธำรณ ์ ทองงอก อ.ดร.  21    / 

56 นำงสำว นันทกำ ฟูสีกุล อ.        

57 นำงสำว นันท์นภัส แสงฮอง อ.ดร.  4    / 

58 นำงสำว มนต์นภสั มโนกำรณ ์ ผศ.ดร. 7,14 5,18    / 

59 นำย สมเกียรต ิ อินทสิงห ์ ผศ.ดร. 5,14,15 15    / 

60 นำง สุนทร ี คนเที่ยง ผศ.        

61 นำย ออมสิน จตุพร อ.ดร.  3,17    / 

62 นำย ณัฐพล แจ้งอักษร อ.ดร. 5,15  10   / 

63 นำงสำว ภักดีกุล รัตนำ อ.ดร. 5 9    / 

64 นำย พิสิษฎ ์ นำส ี อ.ดร.  1,11    / 

65 นำงสำว อำทิตยำ อินยง อำจำรย ์ 5,19 10     / 
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก 
(ดูรายละเอียด

ล าดับงานวิจัยใน
เอกสารแนบ) 

วิจัยภายใน             
(ดูรายละเอียดล าดับ
งานวิจัยในเอกสาร

แนบ) 

วารสารระดับชาติ     
(ดูรายละเอียดล าดับ
งานในเอกสารแนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ            

(ดูรายละเอียด
ล าดับงานใน
เอกสารแนบ) 

จ านวนผู้ที่มี
ผลงานทาง

วิชาการ (คน) 

66 นำย สุบัน พรเวียง อ.ดร. 7,14 2,5,14,18     / 

67 นำย ศักดำ สวำทะนันทน ์ อ.ดร. 5,14,16 15     / 

68 นำงสำว นงลักษณ ์ เขียนงำม ผศ.ดร.  16     / 

69 นำงสำว ปริยำนุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อ.ดร. 8,10,11,16 6     / 

70 นำย นทัต อัศภำภรณ ์ ผศ.ดร.  8     / 

71 นำง วีรยำ ค ำเรืองฤทธิ์ อำจำรย ์         

72 นำงสำว ศิริพร วงค์ตำค ำ อำจำรย ์ 5,19      / 

73 นำง สร้อยสุดำ วิทยำกร รศ.         

74 นำง พิกุล เลียวสิริพงศ ์ อ.ดร.           

75 นำง สุลีกำญจน ์ ธิแจ ้ อำจำรย ์           
76 Mr. Charles Christopher  

Mangum 
อำจำรย ์

          

รวม         49 

ร้อยละ (จ านวนอาจารย์ท้งหมด 76 คน)         64.47 
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  ผลการด าเนินงานปี 2564 
จ านวนอาจารย์ท้ังหมด  (ไม่รวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ) อาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัย / วิชาการ / สิงประดิษฐ์ / งานสร้างสรรค์ 

76  57 (ร้อยละ 75.00) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก    
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วิจัยภายใน /ส่วนตัว   
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วารสาร
ระดับชาติ  

(ดูล าดับเอกสาร
แนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ (ดูล าดับ

เอกสารแนบ) 

จ านวนผู้ที่
มีผลงาน

ทาง
วิชาการ 
(คน) 

1 นำย บุญถิ่น อินดำฤทธ์ิ ผศ.           

2 นำงสำว กนกวรรณ อังกสิทธิ ์ ผศ. 12       / 

3 นำย กรัณย ์ ปัญโญ รศ.ดร.     9    / 

4 นำง เพ็ชรี รูปะวิเชตร ์ รศ.ดร.           

5 นำย พิชัยณรงค ์ กงแก้ว ผศ.ดร. 5 14     / 

6 นำย ชินวัฒน ์ ไข่เกต ุ อ.ดร.   19 13    / 

7 นำย สรำวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ อ.ดร.           

8 นำย กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ อ.           

9 นำย ประกรณ ์ ตุ้ยศร ี อ. 20  17     / 

10 นำงสำว ณัชชำจำรย ์ โรจน์วัฒนดิษกลุ อ.           
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก    
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วิจัยภายใน /ส่วนตัว   
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วารสาร
ระดับชาติ  

(ดูล าดับเอกสาร
แนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ (ดูล าดับ

เอกสารแนบ) 

จ านวนผู้ที่
มีผลงาน

ทาง
วิชาการ 
(คน) 

11 นำย มำนูนณย ์ สุตีคำ รศ.           

12 นำย สุระเดช ศรีวิชัย ผศ.           

13 นำงสำว ณัชชำ กมล ผศ.ดร. 8       / 

14 นำงสำว ดวงหทัย กำศวิบูลย ์ รศ.ดร.           

15 นำย เดชำ            ศุภพิทยำภรณ ์ ผศ.ดร.           

16 นำงสำว ทิพย์รัตน ์ นพฤทธิ์ ผศ.ดร. 
5,6,7,10,16 1 

    / 

17 นำง พรทิพย์ โรจน์ศริพิศำล อ.ดร.           

18 นำย ชรินทร์ มั่งคั่ง รศ.ดร. 5,6,8 21  11,15 4,5,7,8,9,10,11,12  / 

19 นำย กรีฑำ แก้วคง ผศ.ดร.           

20 นำงสำว จำรุณ ี ทิพยมณฑล รศ.ดร. 8       / 

21 นำย เจนสมุทร แสงพันธ ์ ผศ.ดร.         

22 นำย เชษฐภูม ิ วรรณไพศำล รศ.ดร. 8       / 

23 นำง ถนอมพร เลำหจรัสแสง รศ.ดร.        15  / 
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก    
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วิจัยภายใน /ส่วนตัว   
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วารสาร
ระดับชาติ  

(ดูล าดับเอกสาร
แนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ (ดูล าดับ

เอกสารแนบ) 

จ านวนผู้ที่
มีผลงาน

ทาง
วิชาการ 
(คน) 

24 นำงสำว นัฐจิรำ บุศย์ด ี อ.ดร. 9,20       / 

25 นำงสำว บุญรอด โชติวชิรำ ผศ.ดร. 4    14,16   / 

26 นำงสำว วีณำ ธนำไชยสกลุ อ.           

27 นำย สุทธิกัญจน ์ ทิพยเกษร ผศ.ดร.   13     / 

28 นำงสำว อุไรวรรณ หำญวงค ์ ผศ.ดร. 8,10,20 23     / 

29 นำงสำว ประไพลิน จันทน์หอม อ.ดร.           

30 นำงสำว สุทธิดำ จ ำรัส ผศ.ดร. 8,16,18,21 16  14,18  / 

31 นำงสำว บุษรี เพ่งเล็งด ี ผศ.ดร. 8,9       / 

32 นำง ลฎำภำ ลดำชำต ิ ผศ.ดร.     2   2,3,16,17  / 

33 นำย สุนันชัย ออนตะไคร ้ อ.ดร.   17     / 

34 นำงสำว พิมพ์พธู สุตำนันต ์ อ.ดร. 9,20       / 

35 นำย สิระ สมนำม อ.ดร. 9,20       / 

36 นำงสำว พรสุดำ อินทร์สำน อ.ดร. 20         / 

37 นำย ชัยณรงค ์ จำรุพงศ์พัฒนะ อ. 8,9,20       / 
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก    
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วิจัยภายใน /ส่วนตัว   
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วารสาร
ระดับชาติ  

(ดูล าดับเอกสาร
แนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ (ดูล าดับ

เอกสารแนบ) 

จ านวนผู้ที่
มีผลงาน

ทาง
วิชาการ 
(คน) 

38 นำงสำว วิชญำ ผิวค ำ อ. 6,8,20       / 

39 นำย วชิรศรณ ์ แสงสุวรรณ อ.ดร. 8,14       / 

40 นำย สมบัต ิ ท้ำยเรือค ำ รศ.ดร. 8,17,20 18     / 

41 นำงสำว ชญำนิตย ์ ยิ้มสวสัดิ ์ อ.ดร. 8       / 

42 นำงสำว จำรว ี เพชรแก้ว อ.    24      / 

43 นำย ณัฐนันท ์ นิเวศน์วรกำร อ.    24      / 

44 นำงสำว เดือนวิสำข ์ ชลศิร ิ อ.           

45 นำงสำว ฤตินันท์ สมุทร์ทัย รศ.ดร. 19   22     /  

46 นำง เกียรตสิุดำ ศรีสุข รศ.ดร. 5,6,7,8,10,16,20       / 

47 นำงสำว ชนกนำถ วงษ์บูรณำวำทย ์ อำจำรย ์           

48 นำงสำว นงเยำว์ เนำวรัตน ์ รศ.ดร. 13       / 

49 นำงสำว น้ ำผึ้ง อินทะเนตร ผศ.ดร. 5,6,7,8,12,16,20       / 

50 นำย ยงยุทธ ยะบุญธง ผศ.ดร. 2,5 15    13 / 

51 นำงสำว รัชชุกำญจน์ ทองถำวร ผศ.ดร.    22     /  
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก    
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วิจัยภายใน /ส่วนตัว   
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วารสาร
ระดับชาติ  

(ดูล าดับเอกสาร
แนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ (ดูล าดับ

เอกสารแนบ) 

จ านวนผู้ที่
มีผลงาน

ทาง
วิชาการ 
(คน) 

52 นำงสำว รัชนีกร ทองสุขดี รศ.ดร.   22      / 

53 นำย สุนทรพจน ์ ด ำรงค์พำนิช ผศ.ดร. 6,7     1,6 / 

54 นำง สุนีย ์ เงินยวง อ.ดร. 6,7,20       / 

55 นำย ธำรณ ์ ทองงอก ผศ.ดร.  18 15     / 

56 นำงสำว นันทกำ ฟูสีกุล อ.           

57 นำงสำว นันท์นภัส แสงฮอง ผศ.ดร.   5     / 

58 นำงสำว มนต์นภสั มโนกำรณ ์ ผศ.ดร. 1,5,6,8,18 6 ,12  4   / 

59 นำย สมเกียรต ิ อินทสิงห ์ รศ.ดร. 5,6,7,12 9,24     / 

60 นำง สุนทร ี คนเที่ยง ผศ.           

61 นำย ออมสิน จตุพร อ.ดร. 13 4,11,25  6,7,8   / 

62 นำย ณัฐพล แจ้งอักษร ผศ.ดร. 6,7,16,20       / 

63 นำงสำว ภักดีกุล รัตนำ อ.ดร.      12    / 

64 นำย พิสิษฎ ์ นำส ี อ.ดร. 13 2 1,3,5,10   / 

65 นำงสำว อำทิตยำ อินยง อ. 10       / 
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก    
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วิจัยภายใน /ส่วนตัว   
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วารสาร
ระดับชาติ  

(ดูล าดับเอกสาร
แนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ (ดูล าดับ

เอกสารแนบ) 

จ านวนผู้ที่
มีผลงาน

ทาง
วิชาการ 
(คน) 

66 นำย สุบัน พรเวียง ผศ.ดร. 1,5,6,7,18 3,6,12 4 ,17   / 

67 นำย ศักดำ สวำทะนันทน ์ อ.ดร. 5,6,7,12,16,20 9     / 

68 นำงสำว นงลักษณ ์ เขียนงำม ผศ.ดร.   10     / 

69 นำงสำว ปริยำนุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อ.ดร. 3,6,7,15,22 1 ,7, 8,26   19,20 / 

70 นำย นทัต อัศภำภรณ ์ ผศ.ดร.   20     / 

71 นำง วีรยำ ค ำเรืองฤทธิ์ อ.    22      / 

72 นำงสำว ศิริพร วงค์ตำค ำ อ. 10       / 

73 นำง สร้อยสุดำ วิทยำกร รศ.    22     /  

74 นำง พิกุล เลียวสิริพงศ ์ อ.ดร.    22     /  

75 นำง สุลีกำญจน ์ ธิแจ ้ อ.   22       / 

76 Mr. Charles Christopher  Mangum อ.           

รวม         57 

ร้อยละ (จ านวนอาจารย์ท้งหมด 76 คน)         75 
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 ผลการด าเนินงานปี 2565 
จ านวนอาจารย์ท้ังหมด  (ไม่รวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ) อาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัย / วิชาการ / สิงประดิษฐ์ / งานสร้างสรรค์ 

78  54 (ร้อยละ 69.23) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก    
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วิจัย
ภายใน
คณะ   

(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย  

(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วิจัย
ภายใน /
ส่วนตัว   
(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วารสาร
ระดับชาติ  
(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ (ดู
ล าดับเอกสาร

แนบ) 

จ านวนผู้ที่มี
ผลงานทาง
วิชาการ 
(คน) 

1 นำย บุญถิ่น อินดำฤทธ์ิ ผศ.        

2 นำงสำว กนกวรรณ อังกสิทธิ ์ ผศ.ดร. 1 4     / 

3 นำย กรัณย ์ ปัญโญ รศ.ดร.        

4 นำง เพ็ชรี รูปะวิเชตร ์ รศ.ดร.     16 14 / 

5 นำย พิชัยณรงค ์ กงแก้ว ผศ.ดร.  4   9  / 

6 นำย ชินวัฒน ์ ไข่เกต ุ อ.ดร.        

7 นำย สรำวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ อ.ดร.        

8 นำย กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ อ.        

9 นำย ประกรณ ์ ตุ้ยศร ี อ. 6      / 

10 นำงสำว ณัชชำจำรย ์ โรจน์วัฒนดิษกลุ อ.        
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก    
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วิจัย
ภายใน
คณะ   

(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย  

(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วิจัย
ภายใน /
ส่วนตัว   
(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วารสาร
ระดับชาติ  
(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ (ดู
ล าดับเอกสาร

แนบ) 

จ านวนผู้ที่มี
ผลงานทาง
วิชาการ 
(คน) 

11 นำย มำนูนณย ์ สุตีคำ รศ.        

12 นำย สุระเดช ศรีวิชัย ผศ.        

13 นำย อ ำนำจ เลิศปญัญำธิกลุ อ.        

14 นำงสำว ณัชชำ กมล ผศ.ดร.        

15 นำงสำว ดวงหทัย กำศวิบูลย ์ รศ.ดร.        

16 นำย เดชำ            ศุภพิทยำภรณ ์ ผศ.ดร.        

17 นำงสำว ทิพย์รัตน ์ นพฤทธิ์ ผศ.ดร. 3,12,13,16      / 

18 นำง พรทิพย์ โรจน์ศริพิศำล อ.ดร.        

19 นำย ชรินทร์ มั่งคั่ง รศ.ดร.   3,10  11,18,21 8,16 / 

20 นำย กรีฑำ แก้วคง ผศ.ดร.      2,4,12 / 

21 นำงสำว จำรุณ ี ทิพยมณฑล รศ.ดร.      8 / 

22 นำย เจนสมุทร แสงพันธ ์ ผศ.ดร.   8    / 

23 นำย เชษฐภูม ิ วรรณไพศำล รศ.ดร.     23  / 

24 นำง ถนอมพร เลำหจรัสแสง รศ.ดร.        
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก    
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วิจัย
ภายใน
คณะ   

(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย  

(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วิจัย
ภายใน /
ส่วนตัว   
(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วารสาร
ระดับชาติ  
(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ (ดู
ล าดับเอกสาร

แนบ) 

จ านวนผู้ที่มี
ผลงานทาง
วิชาการ 
(คน) 

25 นำงสำว นัฐจิรำ บุศย์ด ี อ.ดร. 6      / 

26 นำงสำว บุญรอด โชติวชิรำ รศ.ดร.     15  / 

27 นำงสำว วีณำ ธนำไชยสกลุ อ.        

28 นำย สุทธิกัญจน ์ ทิพยเกษร ผศ.ดร.     13,14  / 

29 นำงสำว อุไรวรรณ หำญวงค ์ ผศ.ดร. 6,12,15 5 5    / 

30 นำงสำว ประไพลิน จันทน์หอม อ.ดร.        

31 นำงสำว สุทธิดำ จ ำรัส ผศ.ดร. 3, 5,7 3    6 / 

32 นำงสำว บุษรี เพ่งเล็งด ี ผศ.ดร.        

33 นำง ลฎำภำ ลดำชำต ิ ผศ.ดร.     20 5 / 

34 นำย สุนันชัย ออนตะไคร ้ อ.ดร.        

35 นำงสำว พิมพ์พธู สุตำนันต ์ อ.ดร. 5, 6,12,15 5,10     / 

36 นำย สิระ สมนำม ผศ.ดร. 6 6     / 

37 นำงสำว พรสุดำ อินทร์สำน อ.ดร. 6,16      / 

38 นำย ชัยณรงค ์ จำรุพงศ์พัฒนะ อ.ดร. 6 9    8 / 
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก    
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วิจัย
ภายใน
คณะ   

(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย  

(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วิจัย
ภายใน /
ส่วนตัว   
(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วารสาร
ระดับชาติ  
(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ (ดู
ล าดับเอกสาร

แนบ) 

จ านวนผู้ที่มี
ผลงานทาง
วิชาการ 
(คน) 

39 นำงสำว วิชญำ ผิวค ำ อ.ดร. 6 5    2,6 / 

40 นำย วชิรศรณ ์ แสงสุวรรณ อ.ดร.        

41 นำย สมบัต ิ ท้ำยเรือค ำ รศ.ดร. 4, 6  1    / 

42 นำงสำว ชญำนิตย ์ ยิ้มสวสัดิ ์ อ.ดร.  11     / 

43 นำงสำว จำรว ี เพชรแก้ว อ.    1   / 

44 นำย ณัฐนันท ์ นิเวศน์วรกำร อ.    1   / 

45 นำงสำว เจนจิรำ อำษำกิจ อ.ดร. 16      / 

46 นำย ชัยสิทธ์ิ วิริยะชำญไพร อ.        

47 นำงสำว กรกนก สกุลกนกวัฒนำ อ.ดร. 16 5     / 

48 นำย พิศณ ุ รอตโกมลิ อ        

49 นำง เกียรตสิุดำ ศรีสุข รศ.ดร. 3,6,12,13,14,16    19  / 

50 นำงสำว ชนกนำถ วงษ์บูรณำวำทย ์ อำจำรย ์        

51 นำงสำว นงเยำว์ เนำวรัตน ์ รศ.ดร. 10     15 / 

52 นำงสำว น้ ำผึ้ง อินทะเนตร ผศ.ดร. 1, 3, 6,12 ,15 3 7   2 / 
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก    
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วิจัย
ภายใน
คณะ   

(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย  

(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วิจัย
ภายใน /
ส่วนตัว   
(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วารสาร
ระดับชาติ  
(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ (ดู
ล าดับเอกสาร

แนบ) 

จ านวนผู้ที่มี
ผลงานทาง
วิชาการ 
(คน) 

53 นำย ยงยุทธ ยะบุญธง ผศ.ดร. 9      / 

54 นำงสำว รัชชุกำญจน ์ ทองถำวร ผศ.ดร.   4  22  / 

55 นำงสำว รัชนีกร ทองสุขดี รศ.ดร.   4    / 

56 นำย สุนทรพจน ์ ด ำรงค์พำนิช ผศ.ดร. 7     1,7 / 

57 นำง สุนีย ์ เงินยวง ผศ.ดร. 6,12,15     2 / 

58 นำย ธำรณ ์ ทองงอก ผศ.ดร. 5      / 

59 นำงสำว นันทกำ สุปรียำพร อ.ดร  8     / 

60 นำงสำว นันท์นภัส แสงฮอง ผศ.ดร.      15 / 

61 นำงสำว มนต์นภสั มโนกำรณ ์ ผศ.ดร. 5, 7,11 3   4 8,9,11 / 

62 นำย สมเกียรต ิ อินทสิงห ์ รศ.ดร. 1, 12 ,15  6 1 2,23  / 

63 นำง สุนทร ี คนเที่ยง ผศ.        

64 นำย ออมสิน จตุพร ผศ.ดร. 10 7  2 12 10,13 / 

65 นำย ณัฐพล แจ้งอักษร ผศ.ดร. 3, 6,12,13  9    / 

66 นำงสำว ภักดีกุล รัตนำ อ.ดร.     3,5,6  / 
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ที ่ ชื่อ - สกุล /สังกัด ต าแหน่ง วิจัยภายนอก    
(ดูล าดับเอกสาร

แนบ) 

วิจัย
ภายใน
คณะ   

(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย  

(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วิจัย
ภายใน /
ส่วนตัว   
(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วารสาร
ระดับชาติ  
(ดูล าดับ
เอกสาร
แนบ) 

วารสารระดับ
นานาชาติ (ดู
ล าดับเอกสาร

แนบ) 

จ านวนผู้ที่มี
ผลงานทาง
วิชาการ 
(คน) 

67 นำย พิสิษฎ ์ นำส ี ผศ.ดร. 10    10 15 / 

68 นำงสำว อำทิตยำ อินยง อ.        

69 นำย สุบัน พรเวียง ผศ.ดร. 5,11    1 9 / 

70 นำย ศักดำ สวำทะนันทน ์ อ.ดร. 1, 3, 6 ,12 ,14      / 

71 นำงสำว นงลักษณ ์ เขียนงำม ผศ.ดร.     17,23 7 / 

72 นำงสำว ปริยำนุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อ.ดร. 2,8 1,2   7,8 3 / 

73 นำย นทัต อัศภำภรณ ์ ผศ.ดร.   2    / 

74 นำง วีรยำ ค ำเรืองฤทธิ์ อ.ดร.   4    / 

75 นำงสำว ศิริพร วงค์ตำค ำ อ. 16      / 

76 นำง สร้อยสุดำ วิทยำกร รศ.   4    / 

77 นำง พิกุล เลียวสิริพงศ ์ อ.ดร.   4    / 

78 นำง สุลีกำญจน ์ ธิแจ ้ อ.   4    / 

รวม       54 

ร้อยละ (จ านวนอาจารย์ท้ังหมด 78 คน)       69.23 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.3  จ ำนวนกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัย (Citations) ในฐำนข้อมูล 
 

     จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus เฉลี่ยต่อปี 2563  
 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ฐานข้อมูล ปีที่ตีพิมพ์ 

จ านวนที่
อ้างอิง 

ในปี 2563  
(คร้ัง) 

ชื่องานวิจัยที่น าไปอ้างอิง 

1 สุทธิดำ จ ำรัส 
 

Teaching chemistry in the 
cloud: The preparation of 
future teachers for 21st 
century learning 
 

Scopus 2019 1 2.Structural and functional model of the 
methodology for preparing future chemistry 
teachers for the use of cloud technologies in 
professional activities | [Modelo estrutural e 
funcional da metodologia de preparação de 
professores de química para a aplicação de 
tecnologias de nuvem na atividade 
profissional] 
ผู้เขียน Shyian, N.I., Kryvoruchko, A.V., Stryzhak, 
S.V., Krykunova, V.Y., Antonets, O.A. ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์ Periodico Tche Quimica 17(34), 
pp. 856-866 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083166022&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_1217492669_DELIM_12&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&relpos=0&citeCnt=0
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083166022&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_1217492669_DELIM_12&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&relpos=0&citeCnt=0
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083166022&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_1217492669_DELIM_12&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&relpos=0&citeCnt=0
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083166022&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_1217492669_DELIM_12&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&relpos=0&citeCnt=0
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083166022&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_1217492669_DELIM_12&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&relpos=0&citeCnt=0
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083166022&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_1217492669_DELIM_12&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&relpos=0&citeCnt=0
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083166022&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_1217492669_DELIM_12&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&relpos=0&citeCnt=0
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083166022&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_1217492669_DELIM_12&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=31339ce6ac24fd146a4cb767025dae2d&relpos=0&citeCnt=0
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216342046&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216349114&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216334195&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216334195&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216337752&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216338784&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/21100197942?origin=resultslist
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2 สทุธิดำ จ ำรัส 
 

The Science Camp Model 
based on maker movement 
and tinkering activity for 
developing concept of 
electricity in middle school 
students to meet standard 
evaluation of ordinary 
national educational test (O-
NET) 

Scopus 2018 1 1. Assessing learning in technology-rich maker 
activities: A systematic review of empirical 
research 
ผู้เขียน Lin, Q., Yin, Y., Tang, X., Hadad, R., Zhai, 
X. ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์ Computers and Education 
157,103944 
 

3 ผศ.ดร.สุนทรพจน์   
ด ำรงค์พำนิช และ
คณะ 

From modern teaching to 
mathematics achievement: 
The mediating role of 
mathematics attitude, 
achievement motivation, and 
self-efficacy 

Scopus 2019 3 1. Applying experiential learning to teaching 
the equation of a circle: A case study 
ผู้เขียน Tong, D.H., Loc, N.P., Uyen, B.P., Cuong, 
P.H. ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์ European Journal of Educational 
Research 9(1), pp. 239-255 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040985399&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=32a9fb893a6a69c3dda68ce2b623e34a&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=10&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040985399&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=32a9fb893a6a69c3dda68ce2b623e34a&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=10&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040985399&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=32a9fb893a6a69c3dda68ce2b623e34a&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=10&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040985399&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=32a9fb893a6a69c3dda68ce2b623e34a&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=10&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040985399&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=32a9fb893a6a69c3dda68ce2b623e34a&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=10&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040985399&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=32a9fb893a6a69c3dda68ce2b623e34a&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=10&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040985399&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=32a9fb893a6a69c3dda68ce2b623e34a&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=10&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040985399&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=32a9fb893a6a69c3dda68ce2b623e34a&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=10&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040985399&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CHAMRAT&st2=SUTHIDA&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=32a9fb893a6a69c3dda68ce2b623e34a&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=10&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087306871&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85040985399&src=s&imp=t&sid=04d7ac1183847bf8cfdddab22601d389&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087306871&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85040985399&src=s&imp=t&sid=04d7ac1183847bf8cfdddab22601d389&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087306871&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85040985399&src=s&imp=t&sid=04d7ac1183847bf8cfdddab22601d389&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57212393847&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24460851700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57214162764&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56111112900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57192683367&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57192683367&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/17645?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078983514&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_1217502040_DELIM_7&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=bc094e4ba079c40dd42382fb2221c764&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=bc094e4ba079c40dd42382fb2221c764&relpos=0&citeCnt=0
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078983514&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_1217502040_DELIM_7&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=bc094e4ba079c40dd42382fb2221c764&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=bc094e4ba079c40dd42382fb2221c764&relpos=0&citeCnt=0
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211322188&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211323253&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211575121&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57214723711&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57214723711&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/21100896874?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100896874?origin=resultslist
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2. The PGBE model for building students’ 
mathematical knowledge about percentages 
ผู้เขียน  Mula, M., Hodnik, T.ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์ European Journal of Educational 
Research 9(1), pp. 257-276 
3. Effects of a successful mathematics 
classroom framework on students’ 
mathematics self-efficacy, motivation, and 
achievement: a case study with freshmen 
students at a university foundation 
programme in Kuwait 
ผู้เขียน  Hammad, S., Graham, T., Dimitriadis, 
C., Taylor, A.ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์ International Journal of 
Mathematical Education in Science and 
Technology 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079014925&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_1217502040_DELIM_7&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=bc094e4ba079c40dd42382fb2221c764&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=bc094e4ba079c40dd42382fb2221c764&relpos=1&citeCnt=0
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079014925&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_1217502040_DELIM_7&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=bc094e4ba079c40dd42382fb2221c764&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=bc094e4ba079c40dd42382fb2221c764&relpos=1&citeCnt=0
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57214719158&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211328755&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/21100896874?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100896874?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85092936071&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85070203630&src=s&imp=t&sid=746237b3ac546bc0af6b42b76b0e3f70&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85092936071&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85070203630&src=s&imp=t&sid=746237b3ac546bc0af6b42b76b0e3f70&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85092936071&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85070203630&src=s&imp=t&sid=746237b3ac546bc0af6b42b76b0e3f70&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85092936071&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85070203630&src=s&imp=t&sid=746237b3ac546bc0af6b42b76b0e3f70&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85092936071&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85070203630&src=s&imp=t&sid=746237b3ac546bc0af6b42b76b0e3f70&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85092936071&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85070203630&src=s&imp=t&sid=746237b3ac546bc0af6b42b76b0e3f70&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56091822400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8970653700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55094893000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55094893000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55473529700&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/100147319?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/100147319?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/100147319?origin=resultslist
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4 ผศ.ดร.สุนทรพจน์   
ด ำรงค์พำนิช และ
คณะ 
 

How to measure self-
discipline as good citizen for 
the undergraduates 
 

Scopus 2019 1 1. Effects of democratic parenting and 
teaching activities on high school students' 
global citizenship: A multilevel structural 
equation model with student factors as 
mediators 
ผู้เขียน  Pinjai, P., Damrongpanit, S.ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์ European Journal of Educational 
Research  9(4), pp. 1569-1580 

5. ผศ.ดร.สุนทรพจน์   
ด ำรงค์พำนิช และ
คณะ 
 

Factors affecting self-
discipline as good citizens for 
the undergraduates of chiang 
mai university in thailand: A 
multilevel path analysis 

 

Scopus 2019 1 1. Effects of democratic parenting and 
teaching activities on high school students' 
global citizenship: A multilevel structural 
equation model with student factors as 
mediators 
ผู้เขียน  Pinjai, P., Damrongpanit, S.ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์ European Journal of Educational 
Research 9(4), pp. 1569-1580 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067032459&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067032459&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067032459&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095791041&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85067032459&src=s&imp=t&sid=6af30d11f0ac764d35068ddc75e9d1c0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095791041&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85067032459&src=s&imp=t&sid=6af30d11f0ac764d35068ddc75e9d1c0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095791041&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85067032459&src=s&imp=t&sid=6af30d11f0ac764d35068ddc75e9d1c0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095791041&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85067032459&src=s&imp=t&sid=6af30d11f0ac764d35068ddc75e9d1c0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095791041&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85067032459&src=s&imp=t&sid=6af30d11f0ac764d35068ddc75e9d1c0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219847797&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=54950113200&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/21100896874?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100896874?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061621937&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061621937&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061621937&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061621937&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061621937&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095791041&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85067032459&src=s&imp=t&sid=6af30d11f0ac764d35068ddc75e9d1c0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095791041&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85067032459&src=s&imp=t&sid=6af30d11f0ac764d35068ddc75e9d1c0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095791041&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85067032459&src=s&imp=t&sid=6af30d11f0ac764d35068ddc75e9d1c0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095791041&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85067032459&src=s&imp=t&sid=6af30d11f0ac764d35068ddc75e9d1c0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095791041&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85067032459&src=s&imp=t&sid=6af30d11f0ac764d35068ddc75e9d1c0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219847797&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=54950113200&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/21100896874?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100896874?origin=resultslist
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6 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.กรีฑำ  แก้ว
คง 
 
 
 
 
 

Thai high-school students' 
misconceptions about and 
models of light refraction 
through a planar surface 

Scopus 2010 4 1. Acquisition of projectile motion concepts 
on phenomenon based physics' experiential 
learning 
ผู้เขียน Yuliati, L., Nisa, F., Mufti, N. ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์ Journal of Physics: Conference 
Series 1422(1),012007  
2. Light phenomena conceptual assessment: 
An inventory tool for teachers 
ผู้เขียน Ndihokubwayo, K., Uwamahoro, 
J., Ndayambaje, I., Ralph, M. ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์ Physics Education 55(3),035009 
3. The double superior mirage in a specialized 
school 
ผู้เขียน Oghlu Sharifov, G.M. ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์ Physics Education 55(3),035003 
4. Development of physical practicum tools 
to determine the refractive index through 
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measurement of real depth and apparent 
depth 
ผู้เขียน Jaladri, E.A., Nursulistiyo, E. ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์ Journal of Physics: Conference 
Series 1511(1),012077 
 

7 อ.ดร.ปริยำนุช วุฒิ 
ชูประดิษฐ์  

The correlation analysis of 
internet usage and depression 
among undergaduate 
university students in 
Thailand: Cross-sectional 
study 

Scopus 2020 1 1. Psychosocial and occupational impact 
assessment due to internet addiction: A 
critical review 
ผู้เขียน Vadivu, S.V., Chupradit, S. ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์ Systematic Reviews in Pharmacy 
11(7), pp. 152-155 

8 อ.ดร.ปริยำนุช วุฒิ 
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Prevalence and correlates 
between game addiction and 
stress of adolescents in 
chiang mai, thailand 
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11(7), pp. 152-155 
2. Prevalence of internet addiction and 
gaming disorders in southeast Asia: A meta-
analysis 
ผู้เขียน Chia, D.X.Y., Ng, C.W.L., Kandasami, G., 
(...), Lee, C., Zhang, M.W.B. ปี 2020 
แหล่งตีพิมพ์  International Journal of 
Environmental Research and Public Health 
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3. The correlation analysis of internet usage 
and depression among undergaduate 
university students in Thailand: Cross-
sectional study 
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From modern teaching to 
mathematics achievement: 
The mediating role of 
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W. ปี 2021 
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3. Designing slow learners' metacognition activities 
through communication skills based on multiple 
intelligence 
ผู้เขียน Santoso, H.A., Rahadjo, S., Sholiha, U.H. ปี 
2021 
แหล่งตีพิมพ ์AIP Conference Proceedings Volume 
2330, 2 March 2021, Article number 040006 
4. Toward environmental sustainability, health, 
and equity: How the psychological characteristics 
of college students are reflected in understanding 
sustainable development goals 
ผู้เขียน Chen, M., Jeronen, E., Wang, A.  ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์International Journal of Environmental 
Research and Public Health  18(15),8217 
 

2 ผศ.ดร.สุนทรพจน์   
ด ำรงค์พำนิช และ
คณะ 

An investigation of learning 
styles influencing 

Scopus 2011 1 1. Analysis of the factors that influence 
mathematics achievement in the ASEAN countries 
ผู้เขียน  Maamin, M., Maat, S.M., Iksan, Z.H.ปี 2021 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102424202&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85070203630&src=s&imp=t&sid=792be496c945e0f4464cbaf6b32e33ea&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102424202&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85070203630&src=s&imp=t&sid=792be496c945e0f4464cbaf6b32e33ea&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102424202&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85070203630&src=s&imp=t&sid=792be496c945e0f4464cbaf6b32e33ea&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57222189464&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57222360531&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57222352339&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/26916?origin=recordpage
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85111616720&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85070203630&src=s&imp=t&sid=a365c39e19207230b9072de5190f4b2c&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85111616720&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85070203630&src=s&imp=t&sid=a365c39e19207230b9072de5190f4b2c&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85111616720&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85070203630&src=s&imp=t&sid=a365c39e19207230b9072de5190f4b2c&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57204520126&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507558884&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=14920022300&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/144989?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/144989?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84856563813&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=DAMRONGPANIT&st2=SUNTONRAPOT&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=4f4651d08973edc3ea5eb00103505c58&sot=anl&sdt=aut&sl=46&s=AU-ID%28%22Damrongpanit%2c+Suntonrapot%22+54950113200%29&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84856563813&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=DAMRONGPANIT&st2=SUNTONRAPOT&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=4f4651d08973edc3ea5eb00103505c58&sot=anl&sdt=aut&sl=46&s=AU-ID%28%22Damrongpanit%2c+Suntonrapot%22+54950113200%29&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=
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 mathematics achievement 
of seventh-grade students 

แหล่งตีพิมพ์ Cypriot Journal of Educational 
Sciences 
16(1), February 2021,pp. 371-389 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.เดชำ ศุภพิทยำ
ภรณแ์ละคณะ  
 
 

The effectiveness of peer 
instruction and structured 
inquiry on conceptual 
understanding of force and 
motion: A case study from 
Thailand 

Scopus 2010 2 1. Preservice biology teachers’ decision-making 
and informal reasoning about culture-based 
socioscientific issues 
ผู้เขียน  Ladachart, L., Ladachart, L. ปี February 
2021 
แหล่งตีพิมพ ์International Journal of Science 
Education February 2021 
2. Is peer instruction in primary school feasible?: 
The case study in Slovenia 
ผู้เขียน  Pavlin, J., Čampa, T. ปี February 2021 
แหล่งตีพิมพ ์European Journal of Educational 
Research 
10(2), pp. 785-798 
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https://www.scopus.com/sourceid/21100896881?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100896881?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79955859256&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-79955859256&src=s&imp=t&sid=42f844d10cf253a861fd0a1f91d4afe9&sot=cite&sdt=a&sl=0
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79955859256&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-79955859256&src=s&imp=t&sid=42f844d10cf253a861fd0a1f91d4afe9&sot=cite&sdt=a&sl=0
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79955859256&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-79955859256&src=s&imp=t&sid=42f844d10cf253a861fd0a1f91d4afe9&sot=cite&sdt=a&sl=0
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79955859256&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-79955859256&src=s&imp=t&sid=42f844d10cf253a861fd0a1f91d4afe9&sot=cite&sdt=a&sl=0
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79955859256&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-79955859256&src=s&imp=t&sid=42f844d10cf253a861fd0a1f91d4afe9&sot=cite&sdt=a&sl=0
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55910572200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57217149919&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/12694?origin=recordpage
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4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ลฎำภำ ลดำชำติ 
และคณะ  

Toward a place-based 
learning progression for 
haze pollution in the 
northern region of Thailand 

Scopus 2020 3 1. Enhancing place-based learning progression 
through epistemic agency: a response to toward a 
hypothetical place-based learning progression for 
haze pollution in the northern region of Thailand 
ผู้เขียน Taylor, L., Brand, B.  ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์Cultural Studies of Science 
Education,16 (2),pp.429-446. 
2. Synergizing standards-based and place-based 
science education 
ผู้เขียน Semken, S., García, Á.A.  ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์Cultural Studies of Science 
Education,16 (2),pp.447-460. 
3. Coping and scholarship during a pandemic 
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105880872&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85092166811&src=s&imp=t&sid=176fd2adc4741c00c2c19e4d812379fb&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105880872&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85092166811&src=s&imp=t&sid=176fd2adc4741c00c2c19e4d812379fb&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105961645&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85092166811&src=s&imp=t&sid=176fd2adc4741c00c2c19e4d812379fb&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57217248163&zone=
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ผู้เขียน Siry, C.  ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์Cultural Studies of Science 
Education,16 (2),pp.319-325. 
 
 

5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ลฎำภำ ลดำชำติ 
และคณะ 

Preservice biology teachers’ 
decision-making and 
informal reasoning about 
culture-based socioscientific 
issues 

Scopus 2021 1 1. Exploring Pre-service Biology Teachers’ Informal 
Reasoning and Decision-Making About COVID-19 
ผู้เขียน Han-Tosunoglu, C., Ozer, F.  ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์Science and Education 
 

6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.สุทธิดำ จ ำรสัและ
คณะ 

The implementation of 
science, technology and 
society environment (STSE)-
based learning for 
developing pre-service 
general science teachers' 
understanding of the nature 

Scopus 2019 4 1.Effects of islamic scientist history on seventh 
graders’ understandings of nature of science in a 
thai islamic private school 
ผู้เขียน Safkolam, R., Khumwong, P., Pruekpramool, 
C., Hajisamoh, A. ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 
10(2), pp. 282-291 
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of science by empirical 
evidence 

2. The Representation of Global Issues in 
Taiwanese Elementary School Science Textbooks 
ผู้เขียน Chou, P.-I. ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์International Journal of Science and 
Mathematics Education 19(4), pp. 727-745 
3. The impact of the science technology society 
(STS) approach on critical thinking ability and 
student learning outcomes 
ผู้เขียน Mulyanti, S., Halim, A., Murniati, (...), Syukri, 
M., Mursal ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์Journal of Physics: Conference Series 
1882(1),012026 
4. The designing E-SETSaR approach use theme of 
making shrimp paste Cirebon to develop problem 
solving skills and communication in learning basic 
concepts of science for prospective teachers 
ผู้เขียน Winarto, W., Sarwi, S., Cahyono, E., Sumarni, 
W. ปี 2021 
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แหล่งตีพิมพ ์Journal of Physics: Conference Series 
1918(5),052081 
 
 

7 รองศำสตรำจำรย์ ดร.
ชรินทร์ มั่งคั่ง และ
คณะ 

Socialization concepts and 
educational management 
development to create 
muslim citizenship through 
private islamic schools in 
the Southern Border 
Provinces of Thailand 

Scopus 2019 1 1. The contestation of national and religious 
curricula in indonesia’s madrasas since the 
passage of the uuspn 
ผู้เขียน Ihsan, I., Pabbajah, M., Abdullah, I., Hidayati, 
H. ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์Educational Studies 

 
 

8 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.กรฑีำ แก้วคง 
และคณะ 

A simple apparatus for 
demonstrating how light 
rays emanate from a point 
source 

Scopus 2009 1 1. Decoration to Demonstration: A New Point 
Source for 3D Ray Tracing 
ผู้เขียน Harnish, P. ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์ Physics Teacher 59(1), pp. 6-9 
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9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.กรฑีำ แก้วคง 
และคณะ 

Thai high-school students' 
misconceptions about and 
models of light refraction 
through a planar surface 

Scopus 2010 2 1. The need analysis of using physic e-module 
based PjBL- integrated STEM: The preliminary 
study research as a solution to improve problem-
solving skills on light refraction material 
ผู้เขียน Widiyanto, R., Herlina, K., Andra, D. ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์ IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science 1796(1),012079 
2. Analysis of student difficulties in learning 
refraction of light 
ผู้เขียน Dido, F., Mongan, S., Mandang, T., 
(...), Mondolang, A., Poluakan, C. ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์ Journal of Physics: Conference Series 
1968(1),012033 
 
 
 

10. ศ.ดร.นงเยำว์ 
เนำวรัตน์และคณะ 

The Public Regime for 
Migrant Child Education in 

Scopus 2018 1 1.Reconsidering Inclusive Migrant Education: The 
Case of Burmese Migrant Youth in Thailand 
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อ้างอิง 

ในปี 2564 
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ชื่องานวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง 

Thailand: Alternative 
Depictions of Policy 

.ผู้เขียน Chan, O.N. ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์  Economics, Law, and Institutions in 
Asia Pacific 
pp. 137-152 
 

11 ศ.ดร.นงเยำว์ 
เนำวรัตน ์

Education obstacles and 
family separation for 
children of migrant workers 
in Thailand: a case from 
Chiang Mai 

Scopus 2018 2 1.School trajectory disruption among adolescents 
living with perinatal HIV receiving antiretroviral 
treatments: a case-control study in Thailand 
ผู้เขียน Merville, O., Puangmala, P., Suksawas, P., 
(...), Sirirungsi, W., Le Cœur, S.ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์ BMC Public Health21(1),189 
2. Collateral damage in education: implications for 
the time of COVID-19 
ผู้เขียน Saito, E. ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์  Discourse 
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57223090384&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/21100942817?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100942817?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099946787&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85055545419&src=s&imp=t&sid=fe8878e782ba948285f1b95297c9c0b0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099946787&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85055545419&src=s&imp=t&sid=fe8878e782ba948285f1b95297c9c0b0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099946787&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85055545419&src=s&imp=t&sid=fe8878e782ba948285f1b95297c9c0b0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57221727227&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57221734330&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57221721442&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507862566&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57222193547&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/19621?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85110924513&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85055545419&src=s&imp=t&sid=fe8878e782ba948285f1b95297c9c0b0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85110924513&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-85055545419&src=s&imp=t&sid=fe8878e782ba948285f1b95297c9c0b0&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23020049800&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/100147327?origin=resultslist
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ในปี 2564 
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12 ศ.ดร.นงเยำว์ 
เนำวรัตน ์

Discourse on migrant 
education policy: Patterns 
of words and outcomes in 
Thailand 
 

Scopus 2019 2 1.Introduction: Education and Migration in the 
Asian Context 
ผู้เขียน Liu, J., Peddie, F. ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์  Economics, Law, and Institutions in 
Asia Pacific 
pp. 1-14 
2. Reconsidering Inclusive Migrant Education: The 
Case of Burmese Migrant Youth in Thailand 
ผู้เขียน Chan, O.N. ปี 2021 
แหล่งตีพิมพ ์  Economics, Law, and Institutions in 
Asia Pacific 
pp. 137-152 
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อ้างอิง 

ในปี 2565 
(คร้ัง) 

ชื่องานวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง 

1 ผศ.ดร.สุนทรพจน์   
ด ำรงค์พำนิช และ
คณะ 

From modern teaching to 
mathematics achievement: 
The mediating role of 
mathematics attitude, 
achievement motivation, 
and self-efficacy 

Scopus 2019 4 1. The Effect of Outdoor Learning Method on 
Elementary Students Motivation and 
Achievement in Geometry 
ผู้เขียน Pambudi, D.S. ปี 2022 
แหล่งตีพิมพ์ International Journal of Instruction 
Volume 15, Issue 1, Pages 747 – 764 January 
2022 Article number A18 
2. Influence of Parental Attention, Self-Concept, 
and independent learning on Students' Learning 
Achievement in the Indonesian Language 
Subjects 
ผู้เขียน Sehe, Thaba, A., Baharuddin, M.R. ปี 2022 
แหล่งตีพิมพ ์Eurasian Journal of Educational 
Research 
2022(97), pp. 103-131 
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ในปี 2565 
(คร้ัง) 

ชื่องานวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง 

3. Factors that influence attitude towards 
learning of mathematics in the first year of 
engineering | [Factores que inciden en la actitud 
hacia el aprendizaje de las matemáticas en 
primer año de ingeniería] 
ผู้เขียน Villar-Sánchez, P., Arancibia-Carvajal, S., 
Robotham, H., González, F.ปี 2022 
แหล่งตีพิมพ ์Revista Complutense de Educacion 
33(2), pp. 337-349 
4. Analyzing Second-Year University Students' 
Rational Number Understanding: A Case on 
Interpreting and Representing Fraction 
ผู้เขียน Novita, R., Herman, T., Dasari, D., Putra, M.
ปี 2022 
แหล่งตีพิมพ์ European Journal of Educational 
Research 
11(3), pp. 1747-1762 
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จ านวนที่
อ้างอิง 

ในปี 2565 
(คร้ัง) 

ชื่องานวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.กรฑีำ แก้วคง และ
คณะ 

Thai high-school students' 
misconceptions about and 
models of light refraction 
through a planar surface 

Scopus 2010 1 1.  Exploring students' conceptions of object 
visibility: A case study of seeing in darkness 
ผู้เขียน Kaewkhong, K., Nguenyuang, S., Intanate, 
N., Pewkam, W. ปี 2022 
แหล่งตีพิมพ ์ Physics Education , 57(1),015007 

3. ศ.ดร.นงเยำว์ 
เนำวรัตน ์

Education obstacles and 
family separation for 
children of migrant workers 
in Thailand: a case from 
Chiang Mai 

Scopus 2018 2 1. IMPLEMENTATION OF ONLINE LEARNING 
PROGRAM IN MIGRANT COMMUNITY: TEACHERS’ 
CHALLENGES AND SUGGESTIONS 
ผู้เขียน Lwin, S., Sungtong, Auksornnit, V E.,. ปี 
2022 
แหล่งตีพิมพ ์ Turkish Online Journal of Distance 
Education 
23(1), pp. 43-59 
2. Resilience: Myanmar students’ experiences of 
overcoming eLearning challenges during COVID 
19 and political instability 
ผู้เขียน Gomersall, S., Floyd, A.ปี 2022 
แหล่งตีพิมพ ์ Asia Pacific Education Review 
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4. ศ.ดร.นงเยำว์ 
เนำวรัตน ์

Discourse on migrant 
education policy: Patterns of 
words and outcomes in 
Thailand 
 

Scopus 2019 1 1. Undocumented: An examination of legal 

identity and education provision for children in 

Malaysia 

ผู้เขียน Loganathan, T., Chan, Z.X., Hassan, F., 

Ong, Z.L., Majid, H.A. ปี 2022  

แหล่งตีพิมพ ์  PLoS ONE 17(2 February),e0263404 

5 ผศ.ดร.สุนทรพจน์   
ด ำรงค์พำนิช  

Factors affecting self-
discipline as good citizens 
for the undergraduates of 
chiang mai university in 
thailand: A multilevel path 
analysis 

Scopus 2019 1 1.Instrument Measuring the Adaptability of 

University Students to Online Learning (SOLE) 

and Its Predicting Factors 

ผู้เขียน Razak, A.A., Shaari, A.A.H., Mohamad, L.Z., 

Mohamed, A.A.R., Noor, A.L.M. ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์ International Journal of Learning, 

Teaching and Educational Research 21(3), pp. 

281-300 
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ชื่องานวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง 

6 ผศ.ดร.สุทธิดำ จ ำรสั Science teacher education 
in Thailand: A challenging 
journey 

Scopus 2018 2 1.Not part of the teacher education reform: 

perceptions of Thai pre-service teachers 

ผู้เขียน Loo, D.B., Sairattanain, J. ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์  Journal of Education for Teaching 

2. Pre-Service Teacher Training Program of STEM-

based Activities in Computing Science to 

Develop Computational Thinking 

ผู้เขียน Pewkam, W., Chamrat, S. ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์  Informatics in Education 

21(2), pp. 311-329 

7 ผศ.ดร.ลฎำภำ ลดำ
ชำติและคณะ 

Validation of a design 
thinking mindset 
questionnaire with Thai 
elementary teachers 

Scopus 2021 1 1.Design thinking traits and cognitive passive 

resistance: mediating effect of linear thinking 

ผู้เขียน Giraldo Ospina, J.M., Guevara Sánchez, 

D.E. ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์ Management Research Review 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานข้อมูล ปีที่ตีพิมพ ์

จ านวนที่
อ้างอิง 

ในปี 2565 
(คร้ัง) 

ชื่องานวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง 

8 ผศ.ดร.ลฎำภำ ลดำ
ชำติและคณะ 

Thai Elementary Science 
Teachers’ Images of 
“Engineer(s)” at Work 

Scopus 2022 2 1.Design-based learning to facilitate secondary 

students’ understanding of pulleys 

ผู้เขียน Ladachart, L., Chaimongkol, J., Phothong, 

W.ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์ Australasian Journal of Engineering 

Education 

2. Effect of Initial Design Experience on Students’ 

Development of Scientific Understanding 

ผู้เขียน Ladachart, L., Radchanet, V., Phothong, W. 

ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์ Journal of Experiential Education 

9 ผศ.ดร.ลฎำภำ ลดำ
ชำติและคณะ 

Toward a place-based 
learning progression for haze 
pollution in the northern 
region of Thailand 

Scopus 2022 1 1.Preservice biology teachers’ decision-making 

on, and informal reasoning about, an agriculture-

based socioscientific issue 

ผู้เขียน Ladachart, L., Ladachart, L.. ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์ Journal of Biological Education 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานข้อมูล ปีที่ตีพิมพ ์

จ านวนที่
อ้างอิง 

ในปี 2565 
(คร้ัง) 

ชื่องานวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง 

10 ผศ.ดร.ลฎำภำ ลดำ
ชำติและคณะ 

Preservice biology teachers’ 
decision-making and 
informal reasoning about 
culture-based socioscientific 
issues 

Scopus 2021 1 1.Preservice biology teachers’ decision-making 

on, and informal reasoning about, an agriculture-

based socioscientific issue 

ผู้เขียน Ladachart, L., Ladachart, L. ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์ Exploring Pre-service Biology 

Teachers’ Informal Reasoning and Decision-

Making About COVID-19 

11. อ.ดร.ปรยิำนุช วุฒิ ชู
ประดิษฐ์ และคณะ 

The correlation analysis of 
internet usage and 
depression among 
undergaduate university 
students in Thailand: Cross-
sectional study 

Scopus 2020 3 1.An Empirical Study on the Effects of Using 

Kahoot as a Game-Based Learning Tool on EFL 

Learners’ Vocabulary Recall and Retention 

ผู้เขียน Ahmed, A.A.A., Sayed, B.T., Wekke, I.S., (...), 

Abdul Hussein, H.A., Azizian, M. ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์ Education Research International 

2022,9739147 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานข้อมูล ปีที่ตีพิมพ ์

จ านวนที่
อ้างอิง 

ในปี 2565 
(คร้ัง) 

ชื่องานวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง 

2. Comparing the Effectiveness of Massive Open 

Online Course (MOOC) and Flipped Instruction 

on EFL Learners' Reading Comprehension 

ผู้เขียน Ahmed, A.A.A., Kumar, T., Iksan, M., (...), 

Mhaibes Tuama, H., Sadat Mousavi, M.ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์ Education Research International 

2022,6543920 

3. Demographic biases and assessment fairness in 

classroom: insights from Iranian university 

teachers 

ผู้เขียน Rezai, A., Namaziandost, E., Miri, M., 

Kumar, T.ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์ Language Testing in Asia 12(1),8 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานข้อมูล ปีที่ตีพิมพ ์

จ านวนที่
อ้างอิง 

ในปี 2565 
(คร้ัง) 

ชื่องานวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง 

12 อ.ดร.ปรยิำนุช วุฒิ ชู
ประดิษฐ์ และคณะ 

Lesson learned: Developing 
life skills in youth for 
reducing inequality and 
elevating the quality of life 
in highland rural school 
dormitories of Omkoi 
district, Chiang Mai, Thailand 

Scopus 2021 2 1. Dynamic vs Nondynamic Assessments: Impacts 

on Intermediate EFL Learners' Receptive Skills 

ผู้เขียน Al-Dawoody Abdulaal, M.A., Ramadan 

Khalil, N., Heji Alenazi, M., Robso Wodajo, M.ปี 

2022 

แหล่งตีพิมพ ์Education Research International 

2022,5372929 

2. High School Students' Attitudes towards E-

Learning and Impacts of Online Instruction on 

Their General English Learning: Challenges and 

Issues 

ผู้เขียน Ninsiana, W., Gabidullina, F.I., Widodo, M., 

(...), Zainal, A.G., Gheisari, A.ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์Education Research International 

2022,9103862 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานข้อมูล ปีที่ตีพิมพ ์

จ านวนที่
อ้างอิง 

ในปี 2565 
(คร้ัง) 

ชื่องานวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง 

13. อ.ดร.ปรยิำนุช วุฒิ ชู
ประดิษฐ์ และคณะ 

The correlation analysis of 
internet usage and 
depression among 
undergaduate university 
students in Thailand: Cross-
sectional study 

Scopus 2020 3 1. Comparing the Effectiveness of Massive Open 

Online Course (MOOC) and Flipped Instruction 

on EFL Learners' Reading Comprehension 

ผู้เขียน Ahmed, A.A.A., Kumar, T., Iksan, M., (...), 

Mhaibes Tuama, H., Sadat Mousavi, M.ปี 2022 

แหล่งตีพิมพ ์Education Research International 

2022,6543920 

2. Demographic biases and assessment fairness in 

classroom: insights from Iranian university 

teachers 

ผู้เขียน Rezai, A., Namaziandost, E., Miri, M., 

Kumar, T. 2022 

แหล่งตีพิมพ ์Language Testing in Asia 

12(1),8 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานข้อมูล ปีที่ตีพิมพ ์

จ านวนที่
อ้างอิง 

ในปี 2565 
(คร้ัง) 

ชื่องานวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง 

3. An Empirical Study on the Effects of Using 

Kahoot as a Game-Based Learning Tool on EFL 

Learners’ Vocabulary Recall and Retention 

ผู้เขียน Ahmed, A.A.A., Sayed, B.T., Wekke, I.S., (...), 

Abdul Hussein, H.A., Azizian, M. 

แหล่งตีพิมพ ์Education Research International 

2022,9739147 

14 ผศ.ดร.สุนทรพจน์   
ด ำรงค์พำนิช 

Factors affecting self-
discipline as good citizens 
for the undergraduates of 
chiang mai university in 
thailand: A multilevel path 
analysis 

Scopus 2019 1 1. Instrument Measuring the Adaptability of 
University Students to Online Learning (SOLE) 
and Its Predicting Factors 
ผู้เขียน Razak, A.A., Shaari, A.A.H., Mohamad, L.Z., 
Mohamed, A.A.R., Noor, A.L.M.ปี 2022 
แหล่งตีพิมพ์ International Journal of Learning, 
Teaching and Educational Research 
21(3), pp. 281-300 
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เอกสารแนบ 1 แหล่งทุนวิจัยภำยในมหำวิทยำลัย / แหล่งทุนวิจัยภำยในคณะศึกษำศำสตร์  และทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย   
ปีงบประมำณ 2563 
 

ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย  
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้

หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  

ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา

โครงการ 

(วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

1 กำรปรับตัวของเยำวชนไท
ใหญ่ผ่ำนกำรศึกษำใน
ประเทศไทย 

อ.ดร.พิสิษฏ์  นำส ี 150,000.00 75,000.00 ทุนนักวิจัยรุน่
ใหม่ (มช.) 

1 เม.ย.63 -
31 มี.ค.64 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 

2 กลไกกำรขับเคลื่อนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำน ำร่อง 
ส ำหรับพนืท้ี่นวัตกรรม
กำรศึกษำ จังหวัดเชียงใหม่ 

อ.ดร.สุบัน  พรเวียง 100,000.00 50,000.00 ทุนนักวิจัยรุน่
ใหม่ (มช.) 

1 เม.ย.63 -
31 มี.ค.64 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้

หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  

ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา

โครงการ 

(วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

3 ภำคปฏิบัติกำรจริงของวำท
กรรมกำรพัฒนำหลักสูตร
ท้องถิ่นในสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนของรัฐไทยสมยัใหม่ 

อ.ดร.ออมสิน จตุพร 150,000.00 75,000.00 ทุนนักวิจัยรุน่
ใหม่ (มช.) 

1 เม.ย.63 -
31 มี.ค.64 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 

4 แนวทำงกำรพัฒนำ
สมรรถนะพหุวัฒนธรรม
ส ำหรับครูก่อนประจ ำกำร
ในประเทศสมำชิกอำเซียน 

อ.ดร.นันท์นภัส  
แสงฮอง 

150,000.00 75,000.00 ทุนนักวิจัยรุน่
ใหม่ (มช.) 

1 เม.ย.63 -
31 มี.ค.64 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้

หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  

ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา

โครงการ 

(วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

5 กำรพัฒนำกลไกกำรเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี
ตำมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง ของโรงเรียนบ้ำน
โป่งแยงใน อ ำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

อ.ดร.สุบัน  พรเวียง 
และ  
ผศ.ดร.มนต์นภัส  
มโนกำรณ ์ 

100,000.00 50,000.00             เครือข่ำย
บริหำรงำนวจิัย
ภำคเหนือ
ตอนบน 

มิ.ย.63 - มี.ค
64 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 

6 กำรพัฒนำศักยภำพกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพของ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยเชยีง
ใหมส ำหรับกำรขับเคลื่อนสู่
มหำวิทยำลยัสุขภำพ 

อ.ดร.ปริยำนุช วุฒิ 
ชูประดิษฐ์ และคณะ 
(ปีงบ 63 และปีงบ 
64)   (ป2ี563
งบประมำณ
5,000,000 คิดภำระ
งำน10 % ) 

500,000.00 250,000.00                 มช. 3 ม.ค.63 – 
31 .ธ.63 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 
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ทุนวิจัยภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้

หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  

ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา

โครงการ 

(วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

7 กำรศึกษำกำรจัดกำร
พฤติกรรมสุขภำพของ
ผู้สูงอำยุ ต ำบลเชิงดอย 
อ ำเภอดอยสะเก็ด 

รศ.ดร.เพ็ชรี   
รูปะวิเชตร ์

35,000.00 ปีงบประมำณ 
2562 

(ปีงบประมำณ 
2562-2563) 

26 มี.ค. 62 -
25 มี.ค. 63  

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2562 -2563) 

8 รูปแบบกำรพฒันำครูโดยใช้
กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) เพื่อ
พัฒนำ ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวตักรรมกำรจัดกำร
เรียนรู ้สำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพและ เทคโนโลยี
ทำงดำ้นคหกรรมศำสตร์ 

ผศ.ดร.นทัต อัศภำ
ภรณ์ 

35,000.00 ปีงบประมำณ
2562 

(ปีงบประมำณ 
2562-2563) 

26 มี.ค.62 -
25ก.ย.63 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2562-2563)  
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้

หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  

ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา

โครงการ 

(วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

9 กำรศึกษำ “คุณลักษณะ”
ของผู้หญิงล้ำนนำตำม
แนวคิดคุณลักษณศึกษำ 

อ.ดร.ภักดีกุล รัตนำ 33,400.00 ปีงบประมำณ
2562 

(ปีงบประมำณ 
2562-2563) 

26 มี.ค.62 -
1 ก.ย.63 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2562-2563) 

10 กำรพัฒนำทักษะกำร
ออกแบบสื่อกำรเรียนรู้
ส ำหรับเด็กปฐมวัยของ
นักศึกษำสำขำวิชำ 
กำรศึกษำปฐมวัยและ
กำรศึกษำพิเศษ โดยใช้
กระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนว
กำรเรียนรู ้เพื่อสร้ำงสรรค์
ด้วยปัญญำ 

อ.อำทิตยำ อินยง 30,000.00 ปีงบประมำณ
2562 

(ปีงบประมำณ 
2562-2563) 

26 มี.ค.62-
25 ก.ย.63 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2562-2563)  
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้

หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  

ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา

โครงการ 

(วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

11 กำรสังเครำะห์งำนวิจัยใน
หลักสูตรศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวชิำ
กำรศึกษำวิชำเอกกำรศึกษำ
เพื่อกำรพัฒนำ คณะ
ศึกษำศำสตร ์
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

อ.ดร.พิสิษฏ์ นำส ี 3,500.00 ปีงบประมำณ 
2562 

(ปีงบประมำณ 
2562-2563) 

26 มี.ค.62-
29 ม.ค.63 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2562-2563) 

12 กำรศึกษำควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงควำมเชื่อเกี่ยวกับ
กำรแก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์และแนวคิด
เก่ียวกับกำรสอน
คณิตศำสตร์ของนักศึกษำครู
คณิตศำสตร ์

ผศ.ดร.เจนสมุทร 
แสงพันธ ์

35,000.00 ปีงบประมำณ
2562 

(ปีงบประมำณ 
2562-2563) 

12 พ.ค.62-
11 พ.ค.63 
(ขยำยเวลำ) 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2562-2563)  
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้

หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  

ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา

โครงการ 

(วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

13 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกีฬำกระบี่กระบองเพื่อ
เสริมสร้ำงจิตส ำนึกกำร
อนุรักษ์กีฬำภูมิปัญญำไทย 

ผศ.ดร.พิชัยณรงค์ 
กงแก้ว 

35,000.00 ปีงบประมำณ
2562 

(ปีงบประมำณ 
2562-2563) 

13 พ.ค.62 – 
25 พ.ค.63 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2562-2563) 

14 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (New 
DLTV) เพื่อสร้ำงโอกำสและ 
คุณภำพทำงกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้เรียนของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่สูง จังหวัด
เชียงใหม่ 

อ.ดร.สุบัน พรเวียง               
ผศ. ดร.มนต์นภัส    
มโนกำรณ ์

70,000.00 ปีงบประมำณ
2562 

(ปีงบประมำณ 
2562-2563) 

13 พ.ค.62 – 
4 พ.ย.63 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2562-2563)  
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้

หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  

ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา

โครงการ 

(วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

15 รูปแบบกำรบูรณำกำร
หลักสูตรโดยน้อมน ำตำม
ศำสตร์พระรำชำร่วมกับกำร
ใช้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่เพื่อ
เสริมสร้ำงกำรรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมส ำหรับผู้เรียน
ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ผศ.ดร.สมเกียรติ 
อินทสิงห์  
 และ  
อ.ดร.ศักดำ   
สวำทะนนัทน์ 

90,000.00 90,000.00 (ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

25 ก.ย.63-
24 ก.ย.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

16 กำรพัฒนำโปรแกรมแนะ
แนวแบบมสี่วนร่วมเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมฉลำดทำง
ดิจิทัลส ำหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษำตอนต้น 

ผศ.ดร.นงลักษณ์ 
เขียนงำม 

47,800.00 47,800.00 (ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

22 มิ.ย.63-
21 มิ.ย.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

17 กำรศึกษำวำทกรรมควำม
เป็นครูไทยในวฒันธรรมร่วม
สมัย 

อ.ดร.ออมสิน จตุพร 61,000.00 61,000.00 (ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

22 มิ.ย.63-
21 มิ.ย.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้

หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  

ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา

โครงการ 

(วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

18 ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำร
ขับเคลื่อนพื้นทีน่วัตกรรม
กำรศึกษำ 

ผศ.ดร.มนต์นภัส 
มโนกำรณ ์
และ  
อ.ดร.สุบัน  พรเวียง 

90,000.00 90,000.00 (ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

22 มิ.ย.63-
21 มิ.ย.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

19 กำรวิเครำะห์องค์ควำมรู้และ
จินตนำกำรทำงชีววทิยำใน
นิทำนค ำกลอนเร่ืองพระ
อภัยมณี 

ผศ.ดร.สุทธิกัญจน์ 
ทิพยเกษร   
อ.อรพินท์   
คันธำเวช  
และ 
อ.วิลำสิน ี 
สวำทะนนัทน์ 

38,000.00 38,000.00 (ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

13 ก.ค.63-
12 ก.ค.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2563-2564)  



 
 

178 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้

หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  

ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา

โครงการ 

(วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

20 กำรพัฒนำรูปแบบพฤติกรรม
สุขภำพแบบวิถีชีวิตใหม่ของ
นักศึกษำระดับอุดมศึกษำ         
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.พิชัยณรงค์ 
กงแก้ว 

75,900.00 75,900.00 (ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

25 ส.ค.63-
24 ส.ค.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

21 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
และเชิงปฏบิัต ิในกำรบริหำร
สถำนศึกษำแห่งกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
ส ำหรับสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดล ำพนู 

อ.ดร.ธำรณ์ 
ทองงอก  
และ 
ผศ. ดร.ยงยุทธ   
ยะบุญธง 

88,500.00 88,500.00 (ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

25 ส.ค.63-
24 ส.ค.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้

หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณ 

ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  

ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา

โครงการ 

(วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

22 กำรพัฒนำสมรรถนะในกำร
ออกแบบและกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ของ
นักศึกษำครูฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพด้วยกิจกรรมสะเต็ม
ตำมกรอบแนวคิดดีไอวำย 
ทิงเกอร์ และเมกเกอร์ 

ผศ.ดร.สุทธิดำ จ ำรัส 100,000.00 100,000.00 (ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

25 ส.ค.63-
24 ส.ค.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

23 รูปแบบกำรพฒันำสมรรถนะ
กำรสร้ำงนวตักรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ออนไลน์เพื่อ
ทดแทนห้องเรียนเดิมของ
อำจำรย ์ คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่   

ดร.สุระศักดิ ์  
เมำเทือก  
อ. ดร.สุนันชัย   
ออนตะไคร้ 
และ 
อ.ประกรณ์  ตุ้ยศรี 

100,000.00 100,000.00 (ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

25 ส.ค.63-
24 ส.ค.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร
(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 
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ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า

โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

1 กำรพัฒนำอภิปัญญำของ
นักเรียนไทย 4.0: กำรศึกษำน ำ
ร่องวิชำวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ และภำษำไทย 

ผศ.ดร.ดวงหทัย  กำศ
วิบูลย ์    
ผศ.ดร.บุญรอด  โชติ
วชิรำ     
ผศ.ดร.เดชำ  ศุภพิทยำ
ภรณ์ 

1,791,570.00    895,785.00  วช. 16 พฤษภำคม 
2562 –  
15 พฤษภำคม 
2563 (ปีงบ 
62-63) 

ภำยในประเทศ   

2 กำรพัฒนำอภิปัญญำของ
เด็กไทย 4.0: กำรศึกษำน ำร่อง
วิชำคณิตศำสตร ์

ผศ.ดร.ดวงหทัย  กำศ
วิบูลย ์       

401,225.00       200,612.50       วช. 16 พฤษภำคม 
2562 – 
15 พฤษภำคม 
2563 (ปีงบ 
62-63) 

ภำยในประเทศ   
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า
โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

3 กำรพัฒนำอภิปัญญำของ
นักเรียนไทย 4.0 : กำรศึกษำน ำ
ร่องวิชำภำษำไทย 

ผศ.ดร.บุญรอด  โชติ
วชิรำ 

401,225.00      200,612.50       วช. 16 พฤษภำคม 
2562-  
15 พฤษภำคม 
2563 (ปีงบ 
62-63) 

ภำยในประเทศ   

4 กำรพัฒนำอภิปัญญำของ
นักเรียนไทย 4.0 : กำรศึกษำน ำ
ร่องวิชำวิทยำศำสตร์ 

ผศ.ดร.เดชำ ศุภพิทยำ
ภรณ์ 

401,225.00        200,612.50       วช. 16 พฤษภำคม 
2562 - 
15 พฤษภำคม 
2563  (ปีงบ 
62-63)  

ภำยในประเทศ   
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า
โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

5 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำตน้แบบใน
กำรปฏิรูประบบกำรผลติและ
พัฒนำครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และ
ครูผู้ช่วย โดยอิงสมรรถนะส ำคัญ
ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำนวัตกรรม
ทำงควำมคิดของเด็กปฐมวัย 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
เชิงพื้นที ่

รศ.ดร.เกียรติสดุำ ศรสีุข  
ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์  
อ.ดร.ศิริพร  วงค์ตำค ำ           
อ.ดร.ณัฐพล  แจ้งอักษร        
อ.ดร.ศักดำ สวำทะนันทน ์      
อ.ดร.ภักดีกุล รตันำ        
ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ ์  
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง อินทะเนตร    
อ.อำทิตยำ อินยง              
อ.ดร.สุนยี์ เงินยวง                
ดร.สรุะศักดิ์ เมำเทือก 

1,500,000.00    750,000.00  กองทุนเพื่อ
ควำมเสมอ
ภำคทำง
กำรศึกษำ 
(กสศ.)  

กันยำยน 
2562 -
กุมภำพันธ์ 
2563 (ปีงบ 
62-63) 

ภำยในประเทศ   
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า
โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

6  กำรพัฒนำรูปแบบกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพและควำม
เข้มแข็งให้ศูนย์เครือข่ำย สมศ.   

ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบญุธง   300,000.00 150,000.00      สมศ. 25 ธ.ค.62-  
24 ธ.ค.63  
(ปีงบ 63-64) 

ภำยในประเทศ   

7 กำรพัฒนำระบบประกนัคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำน ำรองที่
มีเปำหมำยเฉพำะ ส ำหรับพืน้ที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียง
ใหม 

อ.ดร.สุบัน  พรเวียง  
และ 
ผศ.ดร.มนต์นภัส   
มโนกำรณ ์ 

274,530.00       137,265.00      สมศ. 25 ธ.ค.62- 
24 ธ.ค.63  
(ปีงบ 63-64) 

ภำยในประเทศ   
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า
โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

8 กำรพัฒนำและกำรศึกษำ
คุณสมบัติกำรวัดทำงจิตวิทยำ
ของมำตรวัดกำรเสพติดซื้อสินคำ้
ออนไลน์ส ำหรับวัยท ำงำน 

อ. ดร.ปริยำนุช วุฒิ ชู
ประดิษฐ ์

  200,000.00    100,000.00  ศูนย์ศึกษำ
ปัญหำกำร
เสพติด 
Centre of 
Addiction 
Studies 
(CADS)  

1 ธ.ค.62- 
28 ก.พ.64  
(ปีงบ 63-64) 

ภำยในประเทศ   

9 Pre-Service Teacher 
Training Program of STEM-
based activities in 
Computing Science to 
Develop Computational 
Thinking 

อ.ดร.วิชญำ  ผิวค ำ  
และ  
ผศ.ดร.สุทธิดำ  จ ำรัส 

  143,000.00      71,500.00  The Murata 
Science 
Foundation 
2019 

1 ก.ย.62- 
30 ก.ย.63  
(ปีงบ 62-63) 

นอกประเทศ   
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า
โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

10 ประสิทธผิลของชุดกำรเรียนรู้
กำรบ ำบดัควำมคิดและ
พฤติกรรมด้วยตนเองต่อภำวะ
ซึมเศร้ำในนักศึกษำมหำวิทยำลยั 

อ.ดร.ปริยำนุช วุฒิ ชู
ประดิษฐ์ และคณะ
(งบประมำณรวม
800,000 คิดภำระงำน
30%) 

 240,000.00     240,000.00  วช. 1 ต.ค.62- 
30 ก.ย.63 
(ปีงบ63) 

ภำยในประเทศ   
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า
โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

11 พฤติกรรมผู้เรียนและรูปแบบ 
(model) กำรใช้กำรเรียนกำร
สอนออนไลน์ในระบบเปิด (Thai 
MOOC) ร่วมกับกำรสอนปกติ
ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ
เครือข่ำยภำคเหนือตอนบน 

ผศ.ดร.ทิพย์รัตน ์ นพฤทธิ ์
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง  อินทะเนตร 
อ.ดร.ปรยิำนุช วุฒิ ชู
ประดิษฐ์ และคณะ 
(งบประมำณรวม500,000 
คิดภำระงำน23%) 

  115,000.00     115,000.00  โครงกำร
มหำวิทยำลยั
ไซเบอร์ไทย 
กระทรวง 
อว. 

15 ก.ย.62- 
14 มี.ค.63 (ปี
งบ 62-63)  

ภำยในประเทศ   
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า
โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

12 ลีลำกำรเรียนรู้ภำษำไทยและ
กลวิธีกำรเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
ของนักศึกษำเกำหลีใต้ที่เรียน
ภำษำไทยในฐำนะ
ภำษำตำ่งประเทศ ของ
มหำวิทยำลยัในประเทศ
สำธำรณรัฐเกำหล ี

ผศ.ดร.บุญรอด โชติ
วชิรำ 

  102,100.00      51,050.00  ศูนย์ส่งเสริม
กำรวิจัยใน
ภูมิภำค
เอเชียฯ 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั  

15 มกรำคม 
2563 –  
14 มกรำคม 
2564  
(ปีงบ 63-64) 

ภำยในประเทศ   

13 กำรศึกษำแนวทำงในกำรสรำ้ง
มูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑท์ี่มี
ฐำนรำกจำกวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญำของชำวไทลื้อ อ.ปัว  
จ.น่ำน 

ผศ.ดร.สุทธิกัญจน ์ ทิพย
เกษร (งบประมำณรวม
138,500 คิดภำระงำน
20%) 

    27,700.00      27,700.00  สกสว. 2 มี.ค.63- 
30 ก.ย.63  
(ปีงบ63-64) 

ภำยในประเทศ   
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า
โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

14 กลไกขับเคลื่อนระบบกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ครูในพื้นที่นวัตกรรม 
กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 

รศ.ดร.เกียรติสดุำ  ศรีสุข   
ผศ.ดร.มนต์นภัส  
มโนกำรณ์  
อ.ดร.สุบัน  พรเวียง           
รศ.ดร.ชรินทร ์ มั่งคั่ง        
ผศ.ดร.ทิพย์รัตน ์ นพฤทธิ ์      
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง  อินทเนตร      
ผศ.ดร.สมเกียรต ิ  
อินทสิงห ์  
ผศ.ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง 
ผศ.ดร.พิชัยณรงค์  กงแก้ว      
อ.ดร.ศักดำ  สวำทะนันทน ์      

  950,000.00    475,000.00  บพท. 15 ก.ย.63 -
14 ก.ย.64( 
ปีงบ63-64) 

ภำยในประเทศ   
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า
โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

15 กำรวิจัยและพฒันำนวัตกรรม 
กำรจัดกำรเรียนรู้และระบบกำร
วัดและประเมนิผล ในโรงเรียน
พื้นที่นวตักรรมกำรศึกษำจังหวัด
เชียงใหม่ 

ผศ.ดร.สมเกียรต ิ  
อินทสิงห ์  
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง  อินทเนตร          
รศ.ดร.เกียรติสดุำ  ศรีสุข  
ผศ.ดร.สุนทรพจน ์  
ด ำรงค์พำนิช   
อ.ดร.สุนยี ์ เงินยวง              
อ.ดร.ณัฐพล  แจ้งอักษร 

1,800,000.00    900,000.00  บพท. 15 ก.ย.63- 
14 ก.ย.64  
(ปีงบ63-64) 

ภำยในประเทศ   

16 กำรวิจัยและพฒันำรูปแบบกำร
ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ในโรงเรียนพื้นทีน่วัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 

อ.ดร.ศักดำ  สำวทะ
นันทน ์ 
ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพ
ฤทธิ์        
อ.ดร.ปริยำนุช  วุฒิ ชู
ประดิษฐ ์

1,250,000.00    625,000.00  บพท. 15 ก.ย.63- 
14 ก.ย.64 
(ปีงบ63-64) 

ภำยในประเทศ   
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า
โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

17 กำรวิจัยและพฒันำรูปแบบกำร
พัฒนำสมรรถนะนักศึกษำครูเพื่อ
รองรับโรงเรียนพื้นทีน่วัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่   

รศ.ดร.ชรินทร ์ มั่งคั่ง         
ผศ.อุไรวรรณ  หำญวงค ์ 
ผศ.ดร.สุทธิดำ  จ ำรัส       
รศ.ดร.สมบัติ ท้ำยเรือค ำ  
ผศ.ดร.เชษฐภูม ิ  
วรรณไพศำล  
ผศ.ดร.บุษร ี เพ่งเล็งดี       
อ.ดร.วชริศรณ์ แสง
สุวรรณ  
อ.ดร.วิชญำ  ผิวค ำ           
อ.ดร.ชญำนิตย ์ ยิ้มสวสัดิ ์     
อ.ชัยณรงค ์ 
จำรุพงศ์พัฒนะ 

1,000,000.00    500,000.00  บพท. 15 ก.ย.63 -
14 ก.ย.64  
(ปีงบ63-64)  

ภำยในประเทศ   
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า
โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

18 “กำรศึกษำวิจัยกำรออกแบบ
และพัฒนำหลักสูตรบูรณำกำร
กับโครงกำรพระรำชด ำร ิฯ ที่
เน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และกำรวัดและประเมินผล 
(โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนหนองแขม)” 

อ. ดร.นัฐจิรำ  บุศย์ด ี
ผศ.ดร บุษรี เพ่งเล็งด ี
อ.ชัยณรงค์  
จำรุพงศ์พัฒนะ 
อ..ดร.พิมพ์พธู สุตำนันต ์
อ.ดร. สริะ สมนำม 

  205,664.00     102,832.00  สถำบนั
ทดสอบทำง
กำรศึกษำ
แห่งชำต ิ
(องค์กำร
มหำชน) 

14 ก.ย.63- 
14 ก.ย.64  
(ปีงบ63-64) 

ภำยในประเทศ   
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ  

(โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้า
โครงการ) 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2563* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

19 โครงกำรวิจัยเพื่อกำรขยำยผล
กำรพัฒนำข้อเสนอในกำรปฏิรูป
ระบบกำรพฒันำสมรรถนะ
ส ำคัญของครูและผู้ดูแลเด็กที่
ส่งผลต่อกำรพฒันำนวัตกรรม
ทำงควำมคิดของเด็กปฐมวัย : 
พื้นที่นวตักรรมกำรศึกษำจังหวัด
เชียงใหม่ 

รศ.ดร.เกียรติสดุำ ศรสีุข  
ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ 
ผศ.ดร.อุไรวรรณ หำญวงค์ 
อ.อำทิตยำ อินยง       
อ.ศิริพร วงค์ตำค ำ  

4,000,000.00  2,000,000.00  กองทุนเพื่อ
ควำมเสมอ
ภำคทำง
กำรศึกษำ 
(กสศ.) 

15 ก.ย.63- 
30 มิ.ย.64  
(ปีงบ63-64) 

ภำยในประเทศ   
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เอกสารแนบ 2 แหล่งทุนวิจัยภำยในมหำวิทยำลัย / แหล่งทุนวิจัยภำยในคณะศึกษำศำสตร์  และทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย   
ปีงบประมำณ 2564 
 

ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย  
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ 
งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐาน
ประกอบ 

1 วิจัยกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ด้ำนกำรรบัรู้ภำพลักษณ์ กำร
สื่อสำรประชำสัมพันธ์ 
วิสัยทัศน์และค่ำนิยม  
(E-CMU) ของ
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ ์
อ.ดร.ปรยิำนุช วุฒิ ชูประดิษฐ ์
ดร.สรุะศักดิ ์ เมำเทือก 
 
 

120,000 60,000 ศูนย์สื่อสำร
องค์กรและ
นักศึกษำเก่ำ
สัมพันธ์ 
ส ำนักงำน
มหำวิทยำลยั 

1 ก.ค.63 – 
31 มี.ค.64 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 

2 กำรปรับตัวของเยำวชนไท
ใหญ่ผ่ำนกำรศึกษำใน
ประเทศไทย 

อ.ดร.พิสิษฏ ์ นำส ี 150,000.00 75,000.00 ทุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่ (มช.) 
 

1 เม.ย.63 - 
31 มี.ค.64 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 

3 กลไกกำรขับเคลื่อนกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำน ำร่อง 
ส ำหรับพนื้ท่ีนวัตกรรม
กำรศึกษำ จังหวัดเชียงใหม ่

อ.ดร.สุบัน  พรเวียง 100,000.00 50,000.00 ทุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่ (มช.) 

1 เม.ย.63 - 
31 มี.ค.64 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐาน
ประกอบ 

4 ภำคปฏิบตัิกำรจริงของวำท
กรรมกำรพัฒนำหลักสูตร
ท้องถิ่นในสถำนศึกษำข้ัน
พื้นฐำนของรัฐไทยสมยัใหม ่

อ.ดร.ออมสิน  จตุพร 150,000.00 75,000.00 ทุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่ (มช.) 

1 เม.ย.63 - 
31 มี.ค.64 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 

5 แนวทำงกำรพัฒนำ
สมรรถนะพหุวัฒนธรรม
ส ำหรับครูก่อนประจ ำกำรใน
ประเทศสมำชิกอำเซยีน 

อ.ดร.นันท์นภสั  แสงฮอง 150,000.00 75,000.00 ทุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่ (มช.) 

1 เม.ย.63 - 
31 มี.ค.64 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 

6 กำรพัฒนำกลไกกำรเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในกำรปฏิบตัิ
ทำงกำรเกษตรที่ดตีำมวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนบ้ำนโป่งแยงใน 
อ ำเภอแม่รมิ จังหวัด
เชียงใหม ่

อ.ดร.สุบัน  พรเวียง  
และ 
ผศ.ดร.มนต์นภัส  มโนกำรณ ์ 

100,000.00 50,000.00 เครือข่ำย
บริหำร
งำนวิจัย
ภำคเหนือ
ตอนบน 

มิ.ย.63 - มี.ค
64 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 

7 กำรพัฒนำศักยภำพกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพของ
บุคลำกร

อ.ดร.ปรยิำนุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ 
และคณะ (ปีงบ 63 และปีงบ 64)  

500,000.00 250,000.00 มช. 3 ม.ค.63- 
31 ธ.ค.63 

ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐาน
ประกอบ 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่
ส ำหรับกำรขับเคลื่อนสู่
มหำวิทยำลยัสุขภำพ 

(ปี2563 งบประมำณ 5,000,000 
คิดภำระงำน 10%) 

8 ภำวะสุขภำพจิตกับ
พฤติกรรมกำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษำ
มหำวิทยำลยัในประเทศไทย 

อ.ดร.ปรยิำนุช วุฒิ ชูประดิษฐ ์ 75,000 150,000 ทุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่ (มช.) 

รอท ำสัญญำ ภำยในประเทศ หน่วยงำนใน
มช. 

 
 
ทุนวิจัยภายในคณะศึกษาศาสตร์  

ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐาน
ประกอบ 

9 รูปแบบกำรบูรณำกำร
หลักสูตรโดยน้อมน ำตำม
ศำสตร์พระรำชำร่วมกับ

ผศ.ดร.สมเกียรติ  อินทสิงห์  
อ.ดร.ศักดำ สวำทะนนัทน ์

90,000.00 ปีงบประมำณ
2563 

(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

25 ก.ย 63 - 
24 ก.ย.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร 
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐาน
ประกอบ 

กำรใช้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่
เพื่อเสริมสร้ำงกำรรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมส ำหรับผู้เรียน
ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

(ปีงบ2563-
2564) 

10 กำรพัฒนำโปรแกรมแนะ
แนวแบบมสี่วนร่วมเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมฉลำดทำง
ดิจิทัลส ำหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษำตอนต้น 

ผศ.ดร.นงลักษณ ์ เขียนงำม 47,800.00 ปีงบประมำณ
2563 

(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

22 มิ.ย.63 
- 
21 มิ.ย.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร 
(ปีงบ2563-
2564) 

11 กำรศึกษำวำทกรรมควำม
เป็นครูไทยในวฒันธรรมป็
อปร่วมสมัย 

อ.ดร. ออมสิน  จตุพร 61,000.00 ปีงบประมำณ
2563 

(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

22 มิ.ย.63 
- 
21 มิ.ย.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร 
(ปีงบ2563-
2564) 

12 ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำร
ขับเคลื่อนพื้นทีน่วัตกรรม
กำรศึกษำ 

ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนกำรณ์  
อ.ดร.สุบัน  พรเวียง 

90,000.00 ปีงบประมำณ
2563 

(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

22 มิ.ย.63 
- 
21 มิ.ย.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร 
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐาน
ประกอบ 

(ปีงบ2563-
2564) 

13 กำรวิเครำะห์องค์ควำมรู้
และจินตนำกำรทำง
ชีววิทยำในนทิำนค ำกลอน
เร่ืองพระอภัยมณี 

ผศ.ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร  
อ.อรพินท์  คันธำเวช  
อ.วิลำสิน ี สวำทะนนัทน ์

38,000.00 ปีงบประมำณ
2563 

(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

13 ก.ค.63 
- 
12 ก.ค.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร 
(ปีงบ2563-
2564) 

14 กำรพัฒนำรูปแบบ
พฤติกรรมสุขภำพแบบวิถี
ชีวิตใหม่ของนักศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำในจังหวัด
เชียงใหม่ 

ผศ.ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว 75,900.00 ปีงบประมำณ
2563 

(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

25 ส.ค.63 
- 
24 ส.ค.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร 
(ปีงบ 
2563-
2564) 

15 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
และเชิงปฏบิัติ ในกำร
บริหำรสถำนศึกษำแห่ง
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
ส ำหรับสถำนศึกษำสังกัด

อ.ดร.ธำรณ์ ทองงอก  
ผศ. ดร.ยงยุทธ  ยะบญุธง 

88,500.00 ปีงบประมำณ
2563 

(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

25 ส.ค.63-
24 ส.ค.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร(ปี
งบ 2563-
2564) 
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐาน
ประกอบ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดล ำพูน 

16 กำรพัฒนำสมรรถนะใน
กำรออกแบบและกำร
จัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ของนักศึกษำครูฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพดว้ย
กิจกรรมสะเต็มตำมกรอบ
แนวคิดดีไอวำย ทิงเกอร์ 
และเมกเกอร์ 

ผศ.ดร.สุทธิดำ จ ำรัส 100,000.00 ปีงบประมำณ
2563 

(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

25 ส.ค.63-
24 ส.ค.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร(ปี
งบ 2563-
2564) 

17 รูปแบบกำรพฒันำ
สมรรถนะกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ออนไลน์เพื่อ
ทดแทนห้องเรียนเดิมของ
อำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่   

ดร.สุระศักดิ ์เมำเทือก  
อ. ดร.สุนันชัย ออนตะไคร้  
อ.ประกรณ์ ตุ้ยศรี 

100,000.00 ปีงบประมำณ
2563 

(ปีงบประมำณ 
2563-2564) 

25 ส.ค.63-
24 ส.ค.64 

ในประเทศ ด ำเนินกำร
โครงกำร(ปี
งบ 2563-
2564)  
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐาน
ประกอบ 

18 กำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรจัดกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูที่จบ
กำรศึกษำไม่ตรงวฒุิทำง
คณิตศำสตร์ในโรงเรียน
ประถมศึกษำ 

รศ.ดร.สมบัติ  ท้ำยเรือค ำ 100,000.00  100,000   งบประมำณ
เงินรำยได้
คณะ ปี 
2564 

ตุลำคม
2563 – 
กันยำยน 
2564 

ภำยในประเทศ  

19 กำรพัฒนำแนวทำงกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้
สมรรถนะดิจิทัลเปน็ฐำน
ส ำหรับหลักสูตรศึกษำ
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
พลศึกษมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ 

อ.ดร.ชินวัฒน ์ ไข่เกต ุ 50,000.00   50,000   งบประมำณ
เงินรำยได้
คณะ ปี 
2564 

ตุลำคม 
2563 – 
กันยำยน 
2564 

ภำยในประเทศ  
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐาน
ประกอบ 

20 ผลกำรใช้กระบวนกำรคิด
เชิงออกแบบ (Design 
Thinking) เพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครู  คหกรรม
ศำสตร ์ 

ผศ.ดร.นทัต  อัศภำภรณ์ 35,020.00   35,020   งบประมำณ
เงินรำยได้
คณะ ปี 
2564 

ตุลำคม 
2563 – 
กันยำยน 
2564 

ภำยในประเทศ  

21 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น: พระ
นำงมะลิกำแห่งเวยีงมะลิกำ 
ในล้ำนนำ 

รศ.ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง 100,000.00 100,000.00 งบประมำณ
เงินรำยได้
คณะ ปี 2564 

ตุลำคม 
2563 – 
กันยำยน 
2564 

ภำยในประเทศ  
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐาน
ประกอบ 

22 ควำมรู้ เจตคติ และกำร
ปฏิบัติของผู้ปกครองและครู
ตำมแนวคิดโปรแกรมบ้ำน
เป็นฐำน เพื่อส่งเสริม และ
พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคคล
พิกำรซ้อนรุนแรง 

รศ.ดร.รัชนีกร  ทองสุขดี  
รศ.สร้อยสดุำ  วิทยำกร  
อ.ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์   
อ.วีรยำ  ค ำเรืองฤทธิ์  
อ.สุลีกำญ  ธิแจ้   
ผศ.ดร.รัชชุกำญจน์  ทองถำวร  
รศ.ดร.ฤตินันท์  สมุทร์ทัย    

75,000.00 75,000.00 งบประมำณ
เงินรำยได้
คณะ ปี 2564 

พฤษภำคม 
2564 – 
พฤษภำคม 
2565 

ภำยในประเทศ  

23 กำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อ
เสรมิสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรจัดกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูที่จบกำรศึกษำ
ไม่ตรงวุฒิทำงวิทยำศำสตร์
ในโรงเรียนประถมศึกษำ 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ หำญวงค์ 100,000.00 100,000.00 งบประมำณ
เงินรำยได้
คณะ ปี 2564 

สิงหำคม 
2564 –
สิงหำคม 
2565 

ภำยในประเทศ  
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
ผู้ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-
วันสิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐาน
ประกอบ 

26 โครงกำร
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่
มหำวิทยำลยัสุขภำพอย่ำง
อัจฉริยะและยั่งยืน (ปีท่ี 2) 
(งบประมำณรวม4,508,700 
คิดภำระงำน 5%) 

อ.ดร.ปริยำนุช วุฒิ ชูประดิษฐ์  
หัวหน้ำโครงกำรคือ          รศ.ดร.
วณิชำ พึ่งชมพู  (คณะพยำบำล
ศำสตร)์ 
 

225,435 112,717.50 ม.ช. 
(Healthy 
university) 

15 ส.ค.64 – 
14 ส.ค.65 

ภำยในประเทศ  
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ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 

 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

1 กำรพัฒนำระบบประกันคณุภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำน ำรองที่
มีเปำหมำยเฉพำะ ส ำหรบัพ้ืนท่ี
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียง
ใหม 

อ.ดร.สุบัน พรเวียง  
ผศ.ดร.มนต์นภัส           
มโนกำรณ ์ 

274,530.00 137,265.00 สมศ. 25 ธันวำคม 
2562 – 
24 ธันวำคม 
2563   
(ปีงบ63-64) 

ภำยในประเทศ 5.9.2-7 

2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้
ศูนย์เครือข่ำย สมศ.   

ผศ.ดร.ยงยุทธ  
ยะบุญธง 

300,000.00 150,000.00 สมศ. 25 ธันวำคม 
2562 -24 
ธันวำคม 2563  
(ปีงบ63-64) 

ภำยในประเทศ 5.-.2-8 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

3 กำรพัฒนำและกำรศึกษำ
คุณสมบัติกำรวัดทำงจิตวิทยำ
ของมำตรวัดกำรเสพติดซื้อสินค้ำ
ออนไลน์ส ำหรับวัยท ำงำน 

 อ.ดร.ปริยำนุช วุฒิ  
ชูประดิษฐ ์

200,000.00 100,000.00 ศูนย์ศึกษำ
ปัญหำกำรเสพ
ติด Centre 
of Addiction 
Studies 
(CADS)  

1 ธันวำคม 
2562 –  
28 กุมภำพันธ์ 
2564  (ปีงบ63-
64)  

ภำยในประเทศ 5.9.2-9 

4 ลีลำกำรเรียนรูภ้ำษำไทยและ
กลวิธีกำรเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
ของนักศึกษำเกำหลีใต้ท่ีเรยีน
ภำษำไทยในฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศ ของ
มหำวิทยำลยัในประเทศ
สำธำรณรัฐเกำหล ี

 ผศ.ดร.บุญรอด       
โชติวชิรำ 

102,100.00 51,050.00 ศูนย์ส่งเสริม
กำรวิจัยใน
ภูมิภำคเอเชีย
ฯ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั  

15 มกรำคม 
2563 –  
14 มกรำคม 
2564 
(ปีงบ63-64) 

ภำยในประเทศ  5.9.2-10 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

5 กลไกขับเคลื่อนระบบกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อเสรมิสร้ำงสมรรถนะ
ครูในพ้ืนท่ีนวัตกรรม 
กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม ่

รศ.ดร.เกียรติสดุำ   
ศรีสุข   
ผศ.ดร.มนต์นภัส   
มโนกำรณ์  
อ.ดร.สุบัน  พรเวียง           
รศ.ดร.ชรินทร ์ มั่งคั่ง        
ผศ.ดร.ทิพย์รัตน ์  
นพฤทธิ์       
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง   
อินทเนตร      
ผศ.ดร.สมเกียรต ิ  
อินทสิงห ์  
ผศ.ดร.ยงยุทธ   
ยะบุญธง  
ผศ.ดร.พิชัยณรงค์   
กงแก้ว      
อ.ดร.ศักดำ   

950,000.00 475,000.00 บพท. 15 ก.ย.63- 
14 ก.ย.64  
(ปีงบ63-64)  

ภำยในประเทศ  5.9.2-12 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

สวำทะนันทน ์  
ดร.สรุะศักดิ ์  
เมำเทือก 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

6 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
กำรจัดกำรเรยีนรู้และระบบกำร
วัดและประเมินผลในโรงเรียน
พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัด
เชียงใหม ่

ผศ.ดร.สมเกียรต ิ  
อินทสิงห ์  
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง   
อินทเนตร        
รศ.ดร.เกียรติสดุำ  
ศรีสุข   
ผศ.ดร.สุนทรพจน ์ 
ด ำรงค์พำนิช   
อ.ดร.สุนยี ์ เงินยวง             
ผศ.ดร.ณัฐพล  
แจ้งอักษร 
ดร.สรุะศักดิ ์  
เมำเทือก 
อ.ดร.สุบัน   พรเวียง 
รศ.ดร.ชรินทร ์ มั่งคั่ง    
อ.ดร.ศักดำ   
สวำทะนันทน ์

1,800,000.00 900,000.00 บพท. 15 ก.ย.63- 
14 ก.ย.64  
(ปีงบ63-64) 

ภำยในประเทศ 5.9.2-13  
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

ผศ.ดร.ทิพย์รัตน ์  
นพฤทธิ์     
ผศ.ดร.มนต์นภัส   
มโนกำรณ ์
อ.ดร.ปรยิำนุช   
วุฒิ ชูประดิษฐ์ 
อ.ดร.วิชญำ  ผิวค ำ 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

7 กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำร
ใช้เทคโนโลยเีพื่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ในโรงเรยีนพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม ่

อ.ดร.ศักดำ  สวำทะ
นันทน ์ 
ผศ.ดร.ทิพย์รัตน ์  
นพฤทธิ์     
อ.ดร.ปรยิำนุช   
วุฒิ ชูประดิษฐ์ 
ผศ.ดร.สมเกียรต ิ 
อินทสิงห ์ 
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง   
อินทเนตร       
รศ.ดร.เกียรติสดุำ   
ศรีสุข   
ผศ.ดร.สุนทรพจน ์ 
ด ำรงค์พำนิช   
อ.ดร.สุนยี ์ เงินยวง  
 
 

1,250,000.00 625,000.00 บพท. 15 ก.ย.63 - 
14 ก.ย.64  
(ปีงบ63-64)  

ภำยในประเทศ 5.9.2-14  
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

ผศ.ดร.ณัฐพล   
แจ้งอักษร 
ดร.สรุะศักดิ ์ 
เมำเทือก 
อ.ดร.สุบัน  พรเวียง 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

8 กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำร
พัฒนำสมรรถนะนักศึกษำครูเพื่อ
รองรับโรงเรียนพ้ืนท่ีนวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม ่

รศ.ดร.ชรินทร ์ มั่งคั่ง         
ผศ.อุไรวรรณ   
หำญวงค ์   
ผศ.ดร.สุทธิดำ  จ ำรัส       
รศ.ดร.สมบัติ  
ท้ำยเรือค ำ    
ผศ.ดร.เชษฐภูม ิวรรณ
ไพศำล  
ผศ.ดร.บุษร ี  
เพ่งเล็งด ี       
อ.ดร.วชิรศรณ์  
แสงสุวรรณ  
อ.ดร.วิชญำ  ผิวค ำ           
อ.ดร.ชญำนิตย ์  
ยิ้มสวสัดิ ์  
 
     

1,000,000.00 500,000.00 บพท. 15 ก.ย.63- 
14 ก.ย.64  
(ปีงบ63-64) 

ภำยในประเทศ 5.9.2-15  
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

อ.ชัยณรงค ์  
จำรุพงศ์พัฒนะ 
รศ.ดร.เกียรติสดุำ   
ศรีสุข   
ผศ.ดร.มนต์นภัส   
มโนกำรณ ์
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง   
อินทเนตร     
รศ.ดร.จำรณุ ี  
ทิพยมณฑล 
ผศ.ดร.ณัชชำ  กมล 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

9 กำรศึกษำวิจัยกำรออกแบบและ
พัฒนำหลักสตูรบูรณำกำรกับ
โครงกำรพระรำชด ำร ิฯ ที่เน้น
กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ และ
กำรวัดและประเมินผล (โรงเรียน
ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำน
หนองแขม) 

อ. ดร.นัฐจิรำ  บุศย์ด ี
ผศ.ดร บุษรี เพ่งเล็งด ี
อ.ชัยณรงค์  
จำรุพงศ์พัฒนะ 
อ.ดร.พิมพ์พธู  
สุตำนันต ์
อ.ดร. สริะ สมนำม 

205,664.00 102,832.00 สถำบัน
ทดสอบทำง
กำรศึกษำ
แห่งชำติ 
(องค์กำร
มหำชน) 

14 ก.ย.63- 
14 ก.ย.64 (ปี
งบ63-64) 

ภำยในประเทศ  5.9.2-16 

10 โครงกำรวิจัยเพื่อกำรขยำยผล
กำรพัฒนำข้อเสนอในกำรปฏิรูป
ระบบกำรพัฒนำสมรรถนะ
ส ำคัญของครูและผู้ดูแลเด็กท่ี
ส่งผลต่อกำรพัฒนำนวัตกรรม
ทำงควำมคิดของเด็กปฐมวัย : 
พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัด
เชียงใหม ่

รศ.ดร.เกียรติสดุำ  
ศรีสุข     
ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์  
นพฤทธิ์       
ผศ.ดร.อุไรวรรณ  
หำญวงค ์  
อ.อำทิตยำ อินยง               
อ.ศิริพร วงค์ตำค ำ  

4,000,000.00 2,000,000.00 กองทุนเพื่อ
ควำมเสมอ
ภำคทำง
กำรศึกษำ  
(กสศ.)  

20 ก.ย.63- 
21 ก.ย.64  
(ปีงบ63-64) 

ภำยในประเทศ  5.9.2-17 
ไม่ได้นับ

งบประมำณ
ปี 63 จึงใส่

งบรวม
ทั้งหมดใน 

ปี 64 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

11 กำรใช้กระบวนกำร 
kyozaikenkyu ในกำรพัฒนำ
วิธีกำรปฏิบัติกำรสอน
คณิตศำสตร์ผ่ำน 
กำรแก้ปัญหำในชุมชนกำรเรียนรู้               
เชิงวิชำชีพท่ีใช้กำรศึกษำช้ัน
เรียนและวิธีกำรแบบเปิด 

ผศ.ดร.เจนสมุทร   
แสงพันธ ์

922,000 922,000 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร

ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สกสว.) 

1 ตุลำคม 2563 
– 30 กันยำยน 
2564 

ภำยในประเทศ  

12 
 
 

กำรพัฒนำนวัตกรรม
แพลตฟอร์มหลักสตูรและ
กระบวนกำรขยำยผลกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ส ำหรับ
สถำบันกำรศึกษำในจังหวัด
เชียงใหม ่

อ.ดร.ศักดำ   
สวำทะนันทน ์
ผศ.กนกวรรณ   
อังกสิทธิ ์
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง    
อินทะเนตร 
ผศ.ดร.สมเกียรต ิ 
อินทสิงห ์

1,000,000.00 500,000.00 วช. 1 กุมภำพันธ์ -
31 ธันวำคม 
2564 
(ปีงบ64-65) 

ภำยในประเทศ  

ผูวิ้จยัท ำ
เร่ือง            

ขอยกเลิก

โครงกำร 
วิจยั 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

13 กำรส ำรวจสถำนกำรณป์ัญหำ
และกำรพัฒนำระบบควำมรู้
ศึกษำศำสตร ์และจิตวิทยำใน
ประเทศไทย 

รศ.ดร.นงเยำว์ 
เนำวรัตน ์
อ.ดร.ออมสิน  จตุพร 
อ.ดร.พิสิษฏ์  นำส ี

400,000.00 400,000.00 สถำบันวิจัย
สังคม 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

มกรำคม 2564 
-เมษำยน 2564 
(ปีงบ64) 

ภำยในประเทศ   

14 The Effect of Paper 
Airplane STEM Activity on 
Students' 4Cs and 
Perceptions of STEM 
Entrepreneurship 

อ.ดร.วชิรศรณ ์       
แสงสุวรรณ 

147,000.00 147,000.00 The Murata 
Science 

Foundation 
2020 

1 ก.ย.63- 
30 ก.ย.64  
(ปีงบ64) 

นอกประเทศ   

15 กำรพัฒนำโปรแกรมกำรจัดกำร
ตนเองเพื่อส่งเสริมควำมรอบรู้
ทำงสุขภำพจิตของนักศึกษำ
มหำวิทยำลยัในประเทศไทย 

อ.ดร.ปรยิำนุช  
วุฒิ ชูประดิษฐ์ 

700,000.00 350,000.00 วช. 6 พ.ค.64- 
6 พ.ค.65   
(ปีงบ64-65) 

ภำยในประเทศ   



 
 

216 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

16 โครงกำรยกระดับทักษะโคด้ดิ้งสู่
กำรประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นส ำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในพื้นที่
จังหวัดภำคเหนือ 

รศ.ดร.เกียรติสดุำ   
ศรีสุข 
ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์  
นพฤทธิ์ 
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง  
อินทะเนตร 
อ.ดร.ศักดำ  
สวำทะนันทน ์
ผศ.ดร.สุทธิดำ จ ำรสั 
ผศ.ดร.ณัฐพล  
แจ้งอักษร 
อ.ดร.สุระศักดิ์  
เมำเทือก       
อ.ภำคิน บูรณเครือ  
อ.พงษ์ศธร สุยะมลู 

4,743,750 2,371,875 ส ำนักงำน
ส่งเสริม

เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

30 ม.ิย.64 – 
30 ม.ิย.65 

ภำยในประเทศ  
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

17 กำรวิจัยตดิตำมประเมินผล
โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำด้วยรูปแบบ 
Active Learning ส ำหรบัครู
และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

รศ.ดร.สมบัติ   
ท้ำยเรือค ำ 

500,000 250,000 สถำบันพัฒนำ
คุณภำพ

วิชำกำร (พว.) 

1 ก.ค.64 – 31 
ม.ีค.65 

ภำยในประเทศ  

18 กำรพัฒนำบุคลำกรทำง
กำรศึกษำในยุคดิจิทลัเพื่อ
ยกระดับคุณภำพชีวิตและ
สมรรถนะของเด็กด้อยโอกำสใน
ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

ผศ.ดร.สุบัน  พรเวียง 
ผศ.ดร.มนต์นภัส   
มโนกำรณ ์
ผศ.ดร.ธำรณ์   
ทองงอก 
ผศ.ดร.สุทธิดำ  จ ำรัส 
 

9,889,811 4,876,563 กองทุน
วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม 

(ววน.) 

ระยะเวลำ 3 ปี      
(1 พฤศจิกำยน 
2564 – 31 
ตุลำคม 2567) 
นั้น 

ภำยในประเทศ  
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

19 กำรวิเครำะห์อภมิำนงำนวิจัย
ด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ เพื่อควำมเข้ำใจ
ของนักเรียน 

รศ.ดร.ฤตินันท์  
สมุทร์ทัย  และ
นำงสำวเมย์ธิชำ   
บุตรเพ็ง 

235,000 117,500 โครงกำรทุน
วิจัย

มหำบัณฑิต 
จำกส ำนักงำน

กำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

1 ต.ค.64 – 30 
ก.ย.65 

ภำยในประเทศ  

20 โครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
พัฒนำครูและโรงเรียนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่  ปี 2564 

รศ.ดร.เกียรติสดุำ   
ศรีสุข 
อ.ดร.พรสุดำ   
อินทร์สำน 
อ.ดร.วิชญำ  ผิวค ำ 
ผศ.ดร.ณัฐพล  
แจ้งอักษร 
อ.ดร.ศักดำ  
สวำทะนันทน ์
อ.ชัยณรงค์   
จำรุพงศ์พัฒฯ 

500,000 250,000 ส ำนักงำน
กองทุนเพื่อ
ควำมเสมอ
ภำคทำง
กำรศึกษำ  
(กสศ.) 

21 ก.ย.64- 20
ก.ค.65 

ภำยในประเทศ  
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

อ.ประกรณ์  ตุ้ยศร ี
อ.ดร.นัฐจิรำ  บุศย์ด ี
ดร.กรกนก   
สกุลกนกวัฒนำ 
ผศ.ดร.อุไรวรรณ  
หำญวงค ์
อ.ดร.สุระศักดิ ์
เมำเทือก       
อ.ดร.พิมพ์พธู   
สุตำนันต ์
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง   
อินทะเนตร 
อ.ดร.สิระ  สมนำม 
รศ.ดร.สมบัติ   
ท้ำยเรือค ำ 
อ.ดร.สุนีย์  เงินยวง 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ / 
 ผู้ร่วมโครงการ  
(โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ) 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

21 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่บรูณำ
กำรร่วมกับเทคโนโลยสี ำหรับครู
วิทยำศำสตร์  ในพ้ืนท่ีนวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม ่

ผศ.ดร.สุทธิดำ  จ ำรัส          
ผศ.ดร.สุนทรพจน์              
ด ำรงค์พำนิช  
ผศ.ดร.มนต์นภัส                   
มโนกำรณ ์

445,320 222,660 กองทุนพัฒนำ
เทคโนโลยีเพื่อ

กำรศึกษำ 
กระทรวง 

ศึกษำธิกำร   

16 ก.ย.64 – 
15 ก.ย.65 

ภำยในประเทศ  

22 กำรพัฒนำและกำรศึกษำ
คุณสมบัติกำรวัดทำงจิตวิทยำ
ของมำตรวัดกำรติดพนัน
ออนไลน ์

อ.ดร.ปริยำนุช วุฒิ ชู
ประดิษฐ ์
ผศ.ดร.สุภัทร   
ชูประดิษฐ ์
ศ.ดร.ชูชัย สมิทธิไกร 

200,000 100,000 ศูนย์ศึกษำ
ปัญหำกำรเสพ

ติด (ศศก.) 

1 ก.ย.64 – 31 
ส.ค.65 

ภำยในประเทศ  
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เอกสารแนบ 3 แหล่งทุนวิจัยภำยในมหำวิทยำลัย / แหล่งทุนวิจัยภำยในคณะศึกษำศำสตร์  และทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย   
ปีงบประมำณ 2565 
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐานประกอบ 

1 การพัฒนานวัตกรรม
แพลตฟอร์มหลักสูตรและ
กระบวนการขยายผลการ
เรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
ส าหรับสถาบันการศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

อ.ดร.ศักดำ   
สวำทะนันทน ์
ผศ.ดร.กนกวรรณ   
อังกสิทธิ ์
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง    
อินทะเนตร 
รศ.ดร.สมเกียรติ  
อินทสิงห ์

1,000,000.00 500,000.00 วช. 1 กุมภำพันธ์ -
31ธันวำคม 
2564 (ปีงบ 
64-65) 

ภำยในประเทศ  

2 กำรพัฒนำโปรแกรมกำร
จัดกำรตนเองเพ่ือส่งเสริม
ควำมรอบรู้ทำงสุขภำพจิต
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ในประเทศไทย 

อ.ดร.ปรยิำนุช  วุฒิ          
ชูประดิษฐ ์
ผศ.ดร.สภุัทร   
ชูประดิษฐ ์
อ.ดร.ปริวิทย์  
ไวทยำชีวะ 
อ.นพ.อดิศักดิ์ กิตติ

700,000.00 350,000.00 วช. 6 พ.ค.64-6 
พ.ค.65  (ปี
งบ64-65) 

ภำยในประเทศ  
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐานประกอบ 

สำเรศ 
 

3 โครงกำรยกระดับทักษะ
โค้ดดิ้งสู่กำรประยุกต์ใช้ใน
ท้องถิ่นส ำหรับนักเรียนใน
โรงเรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่จังหวัด
ภำคเหนือ 

รศ.ดร.เกียรติสดุำ  
ศรีสุข 
ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ 
นพฤทธิ์ 
อ.ดร.ศักดำ  
สวำทะนันทน ์
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง อินทะ
เนตร 
ผศ.ดร.สุทธิดำ 
จ ำรัส 
ผศ.ดร.ณัฐพล  
แจ้งอักษร 
ดร.สรุะศักดิ์  
เมำเทือก         
อ.ภำคิน บูรณเครือ  
อ.พงษ์ศธร สุยะมลู 

4,743,750 2,371,875 ส ำนักงำน
ส่งเสริม

เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

30 มิ.ย.64 – 
30 มิ.ย.65 
(ปีงบ64-65) 

ภำยในประเทศ  
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐานประกอบ 

อ.ชนม์ชนก  
แก้ววันด ี

4 กำรวิจัยติดตำมประเมินผล
โครงกำรพัฒนำนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำด้วย
รูปแบบ Active Learning 
ส ำหรับครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

รศ.ดร.สมบัติ  
ท้ำยเรือค ำ 

500,000 250,000 สถำบันพัฒนำ
คุณภำพ

วิชำกำร (พว.) 

1 ก.ค.64 – 31 
มี.ค.65 
(ปีงบ64-65) 

ภำยในประเทศ  

5 กำรพัฒนำบุคลำกรทำง
กำรศึกษำในยุคดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภำพชีวิตและ
สมรรถนะของเด็กด้อย

ผศ.ดร.สุบัน  พร
เวียง 
ผศ.ดร.มนต์นภัส  
มโนกำรณ ์
ผศ.ดร.ธำรณ์   
ทองงอก 

9,889,811 2,472,452.75 บพค. 
(กองทุน

วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและ

นวัตกรรม)  

ระยะเวลำ 3 
ป ี(1 
พฤศจิกำยน 
2564 – 31 
ตุลำคม 

ภำยในประเทศ  
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐานประกอบ 

โอกำสในชุมชนเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.สุทธิดำ  
จ ำรัส 
อ.ดร.พิมพ์พธู   
สุตำนันต ์

2567) นั้น 
(ปีงบ65-68) 

6 โครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือพัฒนำครูและโรงเรียน
ต ำรวจตระเวนชำยแดนใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่      
ปี 2564 

รศ.ดร.เกียรติสุดำ  
ศรีสุข 
ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
หำญวงค์ 
อ.ดร.ศักดำ  
สวำทะนนัทน์ 
ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง   
อินทะเนตร 
รศ.ดร.สมบัติ   
ท้ำยเรือค ำ 
ผศ.ดร.สุนีย์   
เงินยวง 

500,000 250,000 ส านักงาน
กองทุนเพ่ือ
ความเสมอ
ภาคทาง
การศึกษา 
(กสศ.) 

21 ก.ย.64- 
20ก.ค.65 
(ปีงบ64-65) 

ภำยในประเทศ  
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐานประกอบ 

ผศ.ดร.ณัฐพล  
แจ้งอักษร 
อ.ดร.พิมพ์พธู   
สุตำนนัต ์
อ.ดร.นัฐจิรำ   
บุศย์ด ี
อ.ดร.วิชญำ  ผิวค ำ 
ดร.กรกนก   
สกุลกนกวัฒนำ 
ผศ.ดร.สิระ   
สมนำม 
อ.ดร.พรสุดำ  
อินทร์สำน 
อ.ชัยณรงค์   
จำรุพงศ์พัฒนะ 
อ.ประกรณ์  ตุ้ยศรี 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐานประกอบ 

ดร.สุระศักดิ์ เมำ
เทือก       

7 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่
บูรณำกำรร่วมกับ
เทคโนโลยีส ำหรับครู
วิทยำศำสตร์  ในพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัด
เชียงใหม่ 

ผศ.ดร.สุทธิดำ  
จ ำรัส           
ผศ.ดร.สุนทรพจน์              
ด ำรงค์พำนิช  
ผศ.ดร.มนต์นภัส                   
มโนกำรณ ์

445,320 445,320 กองทุน
พัฒนา

เทคโนโลยี
เพ่ือ

การศึกษา 
กระทรวง 

ศึกษาธิการ   

16 ก.ย.64 – 
15 ก.ย.65 
(ปีงบ64) 

ภำยในประเทศ  

8 กำรพัฒนำและกำรศึกษำ
คุณสมบัติกำรวัดทำง
จิตวิทยำของมำตรวัดกำร
ติดพนันออนไลน์ 

อ.ดร.ปริยำนุช วุฒิ 
ชูประดิษฐ ์
ผศ.ดร.สุภัทร   
ชูประดิษฐ ์
ศ.ดร.ชูชัย สมิทธิ
ไกร 

200,000 100,000 ศูนย์ศึกษา
ปัญหาการ

เสพติด 
(ศศก.) 

1 ก.ย.64 – 
31 ส.ค.65 
(ปีงบ64-65) 

ภำยในประเทศ  

9 รูปแบบกำรพัฒนำคณุภำพ
กำรศึกษำภำคบังคับที่มุ่ง

ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะ
บุญธง 

300,000.00 300,000.00 ส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและ

ประเมนิคุณภำพ

1 ตค.64-30
กย.65 

ภำยในประเทศ  
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐานประกอบ 

ผลลัพธ์ทีพ่ึงประสงค์ของกำร
เรียนรู้บนฐำนกำรเติบโตอย่ำง
เท่ำเทียมและทั่วถึง 

กำรศกึษำ 
(องค์กำรมหำชน) 

10 เครือข่ำยผู้ปฏิบัติกำรหน้ำใหม่
ในพื้นที่ควำมรู้ศึกษำศำสตร์
และจิตวิทยำกำรศึกษำใน
สังคมไทยสมัยใหม ่

รศ.ดร.นงเยาว์  
เนาวรัตน ์
อ.ดร.พิสิษฏ์  นาส ี
อ.ดร.ออมสิน   
จตุพร 

1,642,300 821,150 สถาบนัวิจัย
สังคม 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

16 ธ.ค.64 – 
15 ธ.ค.65 
(ปีงบ65-66) 

ภำยในประเทศ  

11 กำรพัฒนำศักยภำพทำงธุรกิจ
และกำรเพิ่มมลูค่ำผลติภณัฑ์
โคมลำ้นนำส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรในต ำบลท่ำ
ศำลำ อ ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะที่ 1 

ผศ.ดร.สุบัน   
พรเวียง 
ผศ.ดร.มนต์นภัส  
มโนกำรณ ์

300,000 300,000 บพท. 1 มี.ค.65 – 
31 พ.ค.65 
(ปีงบ65) 

  

12 กลไกการจัดการศึกษาเพื่อ
ความยั่งยืน  ในพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดย
ใช้การมีส่วนร่วมจากภาคี

รศ.ดร.เกียรติสดุำ  

ศรีสุข 

ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ 

นพฤทธิ์   

850,000 425,000 บพท. 1 เม.ย.65-
31 ม.ีค.66 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐานประกอบ 

เครือข่ายความร่วมมือของ
โรงเรียนเป็นฐาน 

อ.ดร.ศักดำ   

สวำทะนันทน์  

ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง   

อินทะเนตร 

ผศ.ดร. อุไรวรรณ 

หำญวงค์   

รศ.ดร. สมเกียรติ 

อินทสิงห ์  

ผศ.ดร.สุนีย์   

เงินยวง   

ผศ.ดร.ณัฐพล  

แจ้งอักษร 

อ.ดร.พิมพ์พธู  

สุตำนันต์   

ดร. สรุะศักดิ์  

เมำเทือก  
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐานประกอบ 

13 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จของโรงเรียน
น ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 
ตำมพระรำชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ.
2562 

ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ 

นพฤทธิ์   
รศ.ดร.เกียรติสดุำ 

ศรีสุข 
ผศ.ดร.ณัฐพล  

แจ้งอักษร   

ดร.สรุะศักดิ์  

เมำเทือก   

นำงสำวเมย์ธิชำ 

บุตรเพ็ง  

นำงสุปรำณี  

ต่ำงใจรัก 

550,000 275,000 บพท. 1 เม.ย.65-
31 ม.ีค.66 

  

14 กำรวิจัยและพัฒนำศูนย์ให้
ค ำปรึกษำครูและผู้บริหำร
ในโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่

อ.ดร.ศักดำ สวำทะ

นันทน์  

รศ.ดร.เกียรติสดุำ 

ศรีสุข  

1,600,000 800,000 บพท. 1 เม.ย.65-
31 ม.ีค.66 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐานประกอบ 

นวัตกรรมกำรศึกษำ
เชียงใหม่ 

ดร.สรุะศักดิ์  

เมำเทือก  

นำงสำวปำริชำต 

สุวรรณมำ 

นำยถิรำยุ   

อินทร์แปลง 

นำงสำวจันทร์จิรำ 

พุทธิมำ 

นำยกันตวิชญ์  

กิรีรักษ์  

นำงสำววรำลี  

ยอดเมือง   

นำงสำวปรำงธ

สุภรณ์  เชตุพล 



 
 

231 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐานประกอบ 

15 กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบ
กำรพัฒนำสมรรถนะครู
และผู้บริหำรในโรงเรียน
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
จังหวัดเชียงใหม่ 

รศ.ดร.สมเกียรติ 

อินทสิงห์  

ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง  

อินทะเนตร 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ 

หำญวงค์   

ผศ.ดร.สุนีย์ เงินยวง   

อ.ดร.พิมพ์พธู  

สุตำนันต์   

1,000,000 500,000 บพท. 1 เม.ย.65-
31 ม.ีค.66 

  

16 โครงกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติในหน่วยงำนระดับ
พ้ืนที่           

รศ.ดร.เกียรติสดุำ 

ศรีสุข  

ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ 

นพฤทธิ์  

อ.ศิริพร วงค์ตำค ำ  

ดร.สรุะศักดิ์ เมำ

เทือก  

900,000 450,000 สภำ
กำรศึกษำ 

2 สค.65-29 
ม.ค.66 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หลักฐานประกอบ 

อ.ดร.พรสุดำ  

อินทร์สำน  

อ.ดร.กรกนก  

สกุลกนกวัฒนำ  

อ.ดร.เจนจิรำ  

อำษำกิจ 

น.ส.กำญจนพร 

โสภำสพ  

น.ส.กัญจนร์ัชต์ 

มหำธนนันท์  
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แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

1 ภำวะสุขภำพจิตกับพฤติกรรม
กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยในประเทศ
ไทย 

อ.ดร.ปริยำนุช วุฒิ ชู
ประดิษฐ ์

150,000.00 75,000.00 ทุนนักวิจัย
รุ่นใหม่ 
(มช.) 

1มี.ค64-30เม.ย.
65 

ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร

(ปีงบ 

2564-

2565) 

2 โครงกำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลยัสุขภำพอย่ำง
อัจฉริยะและยั่งยืน (ปีที่ 2) 
(งบประมำณรวม4,508,700 คิด
ภำระงำน 5%) 

อ.ดร.ปริยำนุช วุฒิ ชู
ประดิษฐ์  
หัวหน้ำโครงกำรคือ          
รศ.ดร.วณิชำ พึ่งชมพู         
(คณะพยำบำลศำสตร์) 

225,435 112,717.50 ม.ช. 
(Healthy 

university) 

15 ส.ค.64 – 14 
ส.ค.65 

ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร

(ปีงบ 

2564-

2565) 

3 กำรบ่มเพำะกำรคิดขั้นสูงด้วย
กรอบแนวคิดดีไอวำย ทงิเกอร์       
เมกเกอร์ผ่ำนชุดกิจกรรมสะเต็ม 

ผศ.ดร.สุทธิดำ จ ำรัส 

ผศ.ดร.มนต์นภัส  มโน

กำรณ์ 

435,000 217,500 จำกศูนย์
นวัตกรรม
กำรสอน

15 ก.ค.65-14 
ก.ค.66 

ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร

(ปีงบ 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับกำรศึกษำฐำน
สมรรถนะ 

ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง              

อินทะเนตร 

อ.พงษ์ศธร สุยะมูล 
และคณะ   

และกำร
เรียนรู้ มช. 

2564-

2565) 

4 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนมวยไทยใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมกำร
เรียนรู้เชิง สร้ำงสรรค ์

ผศ.ดร.พิชัยณรงค์              

กงแก้ว 

ผศ.ดร.กนกวรรณ           

อังกสิทธิ์ 

และคณะ   

260,250 130,125 จำกศูนย์
นวัตกรรม
กำรสอน
และกำร

เรียนรู้ มช. 

15 ก.ค.65-14 
ก.ค.66 

ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร

(ปีงบ 

2564-

2565) 

5 กำรพัฒนำนวัตกรรมกำร
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรโดยใช้บริบทเชิงพืน้ที่
ร่วมกับ แนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบเน้นผลลัพธ์ส ำหรับครูระดับ

ผศ.ดร.อุไรวรรณ  
หำญวงค์   
อ.ดร.พิมพ์พธู   
สุตำนนัต ์
อ.ดร.วิชญำ ผิวค ำ  

300,000 150,000 จำกศูนย์
นวัตกรรม
กำรสอน
และกำร

เรียนรู้ มช. 

15 ก.ค.65-14 
ก.ค.66 

ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร

(ปีงบ 

2564-

2565) 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

ประถมศึกษำ เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของ นักเรียน 

อ.ดร.กรกนก              
สกุลกนกวัฒนำ 

6 กำรพัฒนำนวัตกรรมหลักสูตร
กำรอ่ำนออกเขียนได้ โดยใช้
แนวคิดกำรเรียนรู้กิจกรรมเป็น
ฐำน ร่วมกับแนวคิดหลักสูตรฐำน
ดิจิทัลและแนวคิดอัตลักษณ์เชงิ
พื้นที่ เพื่อยกระดับทักษะกำร
อ่ำน ออกเขียนได้ของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดส ำนักกำรศึกษำ 
เทศบำลนครเชียงใหม่   
 

ผศ.ดร.สิระ สมนำม 
และคณะ 

454,500 227,250 จำกศูนย์
นวัตกรรม
กำรสอน
และกำร

เรียนรู้ มช. 

15 ก.ค.65-14 
ก.ค.66 

ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร

(ปีงบ 

2564-

2565) 

7 ภำคปฏิบัติกำรดำ้นทฤษฎี
กำรศึกษำเชิงวิพำกษ์ของอำจำรย์
ฝึกหัดครูในประเทศไทยภำยใต้
กระแสกำรเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูป
กำรศึกษำร่วมสมัย 

ผศ.ดร.ออมสิน  จตุพร 150,000 75,000 นักวิจัยรุ่น
ใหม่ (ม.ช.) 

 

1 ก.ค.65-30 
มิ.ย.66 

ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร

(ปีงบ 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

2564-

2565) 

8 กำรทดสอบประสิทธผิลหลักสูตร
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพจิต
ส ำหรับครูระดับมัธยมศึกษำใน
กำรช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำ
สุขภำพจิต 

อ.ดร.นันทกำ  
สุปรียำพร 

150,000 75,000 นักวิจัยรุ่น
ใหม่ (ม.ช.) 

 

1 ก.ค.65-30 
มิ.ย.66 

ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร

(ปีงบ 

2564-

2565) 

9 กำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเปน็ฐำน
เชิงสหวิทยำกำรผ่ำนนิเวศสื่อ
สงครำมโลกครั้งทีส่องสู่กำรคิด
เชิงมิติโลก 

อ.ชัยณรงค์  
จำรุพงศ์พัฒนะ 

150,000 75,000 นักวิจัยรุ่น
ใหม่ (ม.ช.) 

 

1 ก.ค.65-30 
มิ.ย.66 

ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร

(ปีงบ 

2564-

2565) 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเริ่มต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

10 กำรพัฒนำหลักสูตรเสริมสร้ำง
สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษที่บูรณำกำร
เทคโนโลยตีำมกรอบควำมคิด
เติบโตของนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู

อ.ดร.พิมพ์พธู   
สุตำนนัต ์

150,000 75,000 นักวิจัยรุ่น
ใหม่ (ม.ช.) 

 

1 ก.ค.65-30 
มิ.ย.66 

ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร

(ปีงบ 

2564-

2565) 

11 รูปแบบกำรสอนนักศึกษำครู
สังคมศึกษำเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในห้องเรียน วิถีถัดไป ด้วยวิธีกำร
ออกแบบเมกเกอร์สเปชล้ำนนำ
สร้ำงสรรค ์

อ.ดร.ชญำนิตย์  
ยิ้มสวัสดิ ์

150,000 75,000 นักวิจัยรุ่น
ใหม่ (ม.ช.) 

 

1 ก.ค.65-30 
มิ.ย.66 

ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร

(ปีงบ 

2564-

2565) 
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แหล่งทุนภายในคณะ ปีงบประมาณ 2565  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

1 กำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรจดักระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูที่จบกำรศึกษำ
ไม่ตรงวุฒิทำงคณิตศำสตร์ใน
โรงเรียนประถมศึกษำ 

รศ.ดร.สมบัติ   
ท้ำยเรือค ำ 

100,000.00  

100,000.00 

งบประมำณ
เงินรำยได้
คณะ ปี 
2564 

5 พ.ย.63 – 5 พ.ย.
64 

ภำยในประเทศ  

2 ผลกำรใช้กระบวนกำรคดิเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อ

พัฒนำควำมสำมำรถในกำรสร้ำง 

นวัตกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ของครู  

คหกรรมศำสตร์  

ผศ.ดร.นทัต อัศภำภรณ ์ 35,020.00 35,020.00   งบประมำณ
เงินรำยได้
คณะ ปี 
2564 

1 มี.ค.64-1 มี.ค.65 ภำยในประเทศ  

3 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้

ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น: พระนำงมะลิ

กำแห่งเวียงมะลิกำ ในล้ำนนำ 

รศ.ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง 100,000.00 100,000.00 งบประมำณ
เงินรำยได้
คณะ ปี 
2564 

31 มี.ค.64-31 มี.ค.
65 

ภำยในประเทศ  
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

4 ควำมรู้ เจตคติ และกำรปฏิบัติของ

ผู้ปกครองและครูตำมแนวคิดโปรแกรม

บ้ำนเป็นฐำน เพื่อส่งเสริม และพัฒนำ

คุณภำพชีวิตบุคคลพิกำรซ้อนรุนแรง 

รศ.ดร.รัชนีกร  ทองสุขดี  

รศ.สร้อยสดุำ  วิทยำกร  

อ.ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์   

อ.ดร.วีรยำ  ค ำเรืองฤทธิ์  

อ.สุลีกำญ  ธิแจ้   

ผศ.ดร.รัชชุกำญจน์   

ทองถำวร  

รศ.ดร.ฤตินันท์   

สมุทร์ทัย    

75,000.00 75,000.00 งบประมำณ

เงินรำยได้

คณะ ปี 

2564 

3พ.ค.64-3พ.ค.65 ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร(ปี

งบ2564-

2565) 

5 กำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อเสริมสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้ของครูที่จบกำรศึกษำไม่

ตรงวุฒิทำงวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน

ประถมศึกษำ 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ  

หำญวงค ์

100,000.00 100,000.00 งบประมำณ

เงินรำยได้

คณะ ปี 

2564 

3 ส.ค.64-3 ส.ค.65 ภำยในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร(ปี

งบ2564-

2565) 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

6 กำรสังเครำะห์ระบบหลักสูตรและกำร

สอนเชิงพื้นที่โดยบูรณำกำรมุมมองเชิง

ระบบของสตัฟเฟิลบีม และสเตค

ส ำหรับโรงเรียนน ำร่องในพื้นที่

นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 

รศ.ดร.สมเกียรติ               

อินทสิงห์  

50,000.00 50,000.00 งบประมำณ

เงินรำยได้

คณะ            

ปี 2565 

15 มึ.ค.65-15มี.ค.

66 

ในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร(ปี

งบ2565-

2566) 

7 กำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็นใน

กำรพัฒนำกำรประเมินตำมสภำพ

จริงของครูระดบัมัธยมศึกษำ  สังกัด

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำเชียงใหม ่

ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง   

อินทะเนตร   

46,000 46,000 งบประมำณ

เงินรำยได้

คณะ            

ปี 2565 

26 พ.ค.65 -26 

พ.ค.65 

ในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร(ปี

งบ2565-

2566) 

8 กำรวิเครำะหส์ัญศำสตร์ทำงสังคมใน

หนังสือเรียนคณิตศำสตร์ที่เน้นกำร

แก้ปัญหำของญี่ปุ่น : กรณศีึกษำ

เรื่องเศษส่วน 

ผศ.ดร.เจนสมุทร        

แสงพันธ ์

45,000   45,000   งบประมำณ

เงินรำยได้

คณะ            

ปี 2565 

9 ส.ค.65 – 9 ส.ค.

66 

ในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร(ปี

งบ2565-

2566) 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2565* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

9 กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดกำรเรยีนรู้

โค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น: กำรประยุกตใ์ช้

กำรวิจัยเชิงประสบกำรณผ์ู้ใช้ 

ผศ.ดร.ณัฐพล  แจ้ง

อักษร 

50,000   50,000 งบประมำณ

เงินรำยได้

คณะ            

ปี 2565 

11 ส.ค.65 – 11 

ส.ค.66 

ในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร(ปี

งบ2565-

2566) 

10 กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรสอน

อนำคตวิทยำด้วยวิธีกำรเชิงพื้นที่ท่ี

ส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดิจิทัล

ส ำหรับครูสังคมศึกษำระดับ

มัธยมศึกษำ 

รศ.ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง  50,000  50,000 งบประมำณ

เงินรำยได้

คณะ            

ปี 2565 

23 ส.ค.65 – 23 

ส.ค.66 

ในประเทศ ด ำเนินกำร

โครงกำร(ปี

งบ2565-

2566) 
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แหล่งทุนส่วนตัว ปีงบประมาณ 2565  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ / 

ผู้ร่วมโครงการ  
 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ  
ปี 2564* 

แหล่งทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

(วันเร่ิมต้น-วัน
สิ้นสุด) 

ภายในประเทศ 
/ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

1 The Corpus-Based Study of 
Synonyms: Join, Participate, 
and Attend 

อ.ณัฐนันท์   
นิเวศน์วรกำร 
อ.จำรวี  เพชรแก้ว 
รศ.ดร.สมเกียรติ   
อินทสิงห์ 

10,000.00 5,000.00 ส่วนตัว กันยำยน 2564 – 
สิงหำคม 2565 

 ด ำเนินกำร

โครงกำร(ปี

งบ2564-

2565) 

2 กำรศึกษำสถำนะควำมรู้ของศำสตร์
พื้นฐำนกำรศึกษำร่วมสมัยในสถำบัน
ฝึกหัดครูไทย 

ผศ.ดร.ออมสิน  จตุพร 10,000.00 5,000.00 ส่วนตัว กรกฎำคม 2564 – 
กรกฎำคม 2565 

 ด ำเนินกำร

โครงกำร(ปี

งบ2564-

2565) 
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 กลยุทธ์ 2.2 สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย ต ารา ทางด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ 
 

      ตัวชี้วัดที่ 2.2.1  จ ำนวนต ำรำ หรือ หนังสือเล่มเล็ก (Booklet) ท่ีเกี่ยวข้องกับศำสตร์กำรสอนแนวใหม ่
 

        ปี 2563 (5 เร่ือง) 
ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
1 เรื่อง (ภาษาไทย)  

       นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
กำรคิดในยุคดิจิทัล  
(ภาษาอังกฤษ)  
       Learning Management Innovation 
for Enhancing Thinking in Digital Era 

รศ.ดร.สมเกียรติ  อินทสิงห์    
 
 
 
 

 
 
 
 

2 เรื่อง (ภาษาไทย)  
       กำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ  
(ภาษาอังกฤษ)  
       School Curriculum Administration 
 
 

รศ.ดร.สมเกียรติ   อินทสิงห์ 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
3 เรื่อง (ภาษาไทย)  

       มวยไทย มรดกทำงภูมิปัญญำไทย
วิวัฒนำกำรสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(ภาษาอังกฤษ)  
      MUAYTHAI : Thai wisdom heritage 
evolved in to learning in the 21st 

 ผศ.ดร.พิชัยณรงค์  กงแก้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 เรื่อง (ภาษาไทย)  
       กำรวิจัยทำงสังคมศึกษำ : หลักกำรและ
ประยุกต์  
(ภาษาอังกฤษ)  
      Social Studies Research: Principle 
and Applications  

ผศ.ดร.เชษฐภูมิ  วรรณไพศำล   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

245 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
5 เรื่อง (ภาษาไทย)  

       เครื่องมือกำรวิจัยทำงสังคมศึกษำ  
(ภาษาอังกฤษ)  
      Social Studies Research Tools  

ผศ.ดร.เชษฐภูม ิวรรณไพศำล  
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      ปี 2564 (12 เร่ือง)  
ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
1 หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์  

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 1 ผศ.ดร.สุนทรพจน์  
ด ำรงพำนิช 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
3 โปรแกรม Mplus กับกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำร

วิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ผศ.ดร.สุนทรพจน์  
ด ำรงพำนิช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 กิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะทำง
ภำษำไทย 

ผศ.ดร.สิระ สมนำม  
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
5 กำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรร่วมกับเทคโนโลยี 

Technology Integrated Learning 
 

รศ.ดร.สุทธิดำ จ ำรัส 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 กำรบริหำรสถำนศึกษำแห่งกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม 

ผศ.ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง  
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
7 กำรบริหำรและกฏหมำยกำรศึกษำ ผศ.ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงสันติในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

ผศ.ดร.บุญรอด  โชติวชิรำ  
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
9 กำรสอนภำษำในบริบทพหุวัฒนธรรม ผศ.ดร.บุญรอด โชติวชิรำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 หลักกำรและวิธีกำรสอนวิทยำศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.สุทธิดำ จ ำรัส  
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
11 กำรศึกษำพหุวัฒนธรรม อ.ดร.พิสิษฎ์ นำสี  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 วิชำชีพครูและควำมเป็นครู อ.ดร.ออมสิน จตุพร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

252 

ปี 2565 (15 เร่ือง) 
ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
1 กีฬำเพ่ือสุขภำพ  อ.ดร.สรำวุฒิ พงษ์พิพัฒน์  

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Globalization and Education for Smart 
Citizenship  

อ.ดร.ภักดีกุล รัตนำ  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

253 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
3 กำรวิจัยปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์กำรศึกษำ  ผศ.ดร.ลฎำภำ  ลดำชำติ  

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

แนวทำงกำรสร้ำงและพัฒนำวิดีโอช่วยสอน
ส ำหรับอำจำรย์และผู้ช่วยอำจำรย์  
 
 
 
 
 
 
 

ดร.สุระศักดิ์  เมำเทือก 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
5 มโนทัศน์ที่คลำคเคลื่อนเกี่ยวกับกำรสะท้อน

และกำรหักเหของแสง  
ผศ.ดร.กรีฑำ  แก้วคง  

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศึกษำในโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.ประไพลิน จันทร์หอม  
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
7 รูปแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้

และระบบกำรวัดและประเมินผลในพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 

คณำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรบูรณำ
กำรกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
และจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

คณำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

256 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
9 กิจกรรม STEM บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีระดับชั้น
ประถมศึกษำ 

รศ.ดร.สุทธิดำ จ ำรัส  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรออกแบบแบบเรียน
เสริมทักษะภำษำไทยโดยใช้แนวคิดกำรเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเชิงประสบกำรณ์ร่วมกับ
แนวคิดอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ และแม่แบบว่ำด้วย
กำรแสวงหำ เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนเขียน
ภำษำไทยส ำหรับผู้เรียนบนพ้ืนที่สูงภำคเหนือ 
 
 
 

ผศ.ดร.สิระ  สมนำม  
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
11 รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะครูด้ำนกำร

จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำนวัตกรรมทำงควำมคิด
ของผู้เรียนภำยใต้พ้ืนที่น ำร่องนวัตกรรม
กำรศึกษำ จังหวัดเชียงใหม่ 

คณำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

รูปแบบกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทยแก่
นักเรียนและชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ  หำญวงษ์  
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
13 ชุดกิจกรรมพัฒนำทักษะโค้ดดิ้ง (Coding) สู่

กำรประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นส ำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

คณำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

Learning Box เพ่ือพัฒนำกำรเขียนโปรแกรม 
Micro: bit และแก้ปัญหำส ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น 
 
 
 
 
 
 

คณำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์  
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ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน หลักฐานเพิ่มเติม 
15 รูปแบบกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของครูในกำรจัด

กิจกรรมวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม
กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ของนักเรียน
ประถมศึกษำ 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ  หำญวงษ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามพันธกิจ :  รับใช้สังคมด้วยการบริการวิชาการเชิงรุกโดยใช้ศาสตร์การสอนแนวใหม่ในการพัฒนาศักยภาพคน  
                                        ตลอดช่วงชีวิต 

กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

3.1  เตรียมระบบ
บริการวิชาการ
เพื่อตอบสนอง
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยจัดตั้ง
ศูนย์การศึกษา
ตลอดชีวิตของ
คณะ
ศึกษาศาสตร์เพื่อ
รองรับกลุ่ม
ผู้เรียนอื่น เช่น 
ผู้สูงอายุ ผู้เรียน
ด้อยโอกาส ฯลฯ  

1. จ ำนวนวิชำที่เปิด
สอนของศูนย์
กำรศึกษำตลอดชีวิต 
ของคณะศึกษำศำสตร์  

2 12 บรรลุ 4 5 บรรลุ 6 6 บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

3.2  พัฒนา
หลักสูตรการ
บริการวิชาการ
เชิงรุก โดยใช้
ศาสตร์การสอน
แนวใหม่ในการ
พัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย  

1. จ ำนวนหลักสูตรกำร
บริกำรวิชำกำรเชิงรุก 
โดยใช้ศำสตร์กำรสอน
แนวใหม่ในกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต 

5 6 บรรลุ 7 8 บรรลุ 9 16 บรรลุ 

 

3.3  บริการวิชาการ
แก่ครูบุคลากร
ทางการศึกษา 
ตลอดจนคนทุก
ช่วงวัย โดยใช้
ศาสตร์การสอน
แนวใหม่ 

1. ร้อยละของผู้รับบริกำร
ที่น ำเอำศำสตร์กำร
สอนแนวใหม่ไปใช้ 

60.00 91.35 บรรลุ 80.00 92.65 บรรลุ 80 90.41 บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 2. จ ำนวนโครงกำรกำร
บริกำรวิชำกำรท่ี
เกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำ 

2 2 บรรลุ 2 2 บรรลุ 2 3 บรรลุ 

3. ร้อยละของผู้รับบริกำร 
Re-skill, Up-skill แล้ว
สะสมเป็นหน่วยกิตใน
ธนำคำรหน่วยกิต 
(Credit Bank) 

20.00 28.57 บรรลุ 30.00 63.63 บรรลุ 30 23.71 ไม่บรรลุ 

 

3.4  ด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์วิจัย
และทดสอบ
สมรรถนะ
เด็กไทย 

1. จ ำนวนฉบับ/ชุด
ข้อสอบสมรรถนะทำง
วิชำกำร ทำงสมอง ทำง
ภำษำ ทำงพ้ืนฐำน
อำชีพ ฯลฯ ตำมควำม
ถนัด 

10 10 บรรลุ 20 20 บรรลุ 10 10 บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 2. จ ำนวนรำยได้จำกกำร
บริกำรจำกกำรทดสอบ 
(ปี 2564 - 2565) 

- - - 0.5 ล้าน 0 ไม่
บรรลุ 

0.3 ล้าน 0 ไม่บรรลุ 
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กลยุทธ์ที่ 3.1  เตรียมระบบบริการวิชาการเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดตั้งศูนย์
การศึกษาตลอดชีวิตของคณะศึกษาศาสตร์เพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนอ่ืน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ เรียนด้อย
โอกาส ฯลฯ 
 

 ตัวช้ีวัดที ่3.1.1 จ ำนวนวิชำที่เปิดสอนของศูนย์กำรศึกษำตลอดชีวิต ของคณะศึกษำศำสตร์ 
 

      ผลการด าเนินงาน ปี 2563  
         มีจ ำนวนที่เปิดสอนทั้งหมด 12 รายวิชา ดังนี้  
 

ชื่อรายวิชา หลักฐานเพิ่มเติม 
จ านวนผู้สมัคร

เข้าเรียน 
1. วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ  
(Research Methodology in 
Education)  

 
 
 
 
 

 

4 คน 

2. กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู้ใน
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำน 

 
 
 
 
 

 

2 คน 

3. กำรพัฒนำสมรรถนะในกำร
ออกแบบโครงร่ำงกำรวิจัย เพ่ือพัฒนำ
งำน และเครื่องมือในกำรรวบรวม
ข้อมูล 

 
 
 
 
 

 

- 
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ชื่อรายวิชา หลักฐานเพิ่มเติม 
จ านวนผู้สมัคร

เข้าเรียน 
4. กำรพัฒนำสมรรถนะในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลและกำรเขียนรำยงำน
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำน 

 
 
 
 
 

 

1 คน 

5. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแนว
ใหม่ในยุคดิจิทัล ระดับกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน 

 
 
 
 
 

 

- 

6. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแนว
ใหม่ในยุคดิจิทัล ระดับปฐมวัย 

 
 
 
 
 

 

- 

7. กำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำร
เรียนรู้ศิลปะในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 
 

 

- 
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ชื่อรายวิชา หลักฐานเพิ่มเติม 
จ านวนผู้สมัคร

เข้าเรียน 
8. กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ที่บูรณำกำร
ร่วมกับเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

 

- 

9. กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ที่บูรณำกำร
ร่วมกับจริยธรรมทำงวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และภำษำอังกฤษ 

 
 
 
 
 

 

- 

10. กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยทำง
พฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์
ด้วยโปรแกรม Mplus 

 
 
 
 
 

 

- 

11. กำรให้กำรปรึกษำเด็กและวัยรุ่น
เบื้องต้นในยุคดิจิทัล 
 

 
 
 
 
 

 

- 
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ชื่อรายวิชา หลักฐานเพิ่มเติม 
จ านวนผู้สมัคร

เข้าเรียน 
12. กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำสุขศึกษำใน
ยุคดิจิทัล 
 

 
 
 
 
 

 

- 

รวม 7 คน 
 
      ผลการด าเนินงาน ปี 2564  
         มีจ ำนวนที่เปิดสอนทั้งหมด 5 รายวิชา ดังนี้  
 

ชื่อรายวิชา หลักฐานเพิ่มเติม 
1. วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ  
(Research Methodology in Education)  

 
 
 
 
 
 

2. กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู้ในกำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำงำน 
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ชื่อรายวิชา หลักฐานเพิ่มเติม 
3. กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรออกแบบโครงร่ำงกำร
วิจัย เพ่ือพัฒนำงำน และเครื่องมือในกำรรวบรวม
ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

4. กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและ
กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำน 

 
 
 
 
 
 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์
และสังคมศำสตร์ด้วยโปรแกรม Mplus 

 
 
 
 
 
 

 
  ผลการด าเนินงาน ปี 2565 
         มีจ ำนวนที่เปิดสอนทั้งหมด 6 รายวิชา ดังนี้  
 

ชื่อหลักสูตร หลักฐานเพิ่มเติม 

1. วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 

(Research Methodology in 

Education)  
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ชื่อหลักสูตร หลักฐานเพิ่มเติม 

2. กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู้ในกำร

วิจัยเพื่อพัฒนำงำน 

 

 

 

 

 

3. กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรวิเครำะห์

ข้อมูลและกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยเพื่อ

พัฒนำงำน 

 

 

 

 

 

4. กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรออกแบบ

โครงร่ำงกำรวิจัย เพ่ือพัฒนำงำนและ

เครือ่งมือในกำรรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยทำง

พฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์ด้วย

โปรแกรม Mplus (ปี 2564) 

 

 

 

 

 

6. กำรพัฒนำควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรท ำวิจัย

เพ่ือพัฒนำงำน ปี 2565 
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กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการเชิงรุก โดยใช้ศาสตร์การสอนแนวใหม่ในการ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
 

 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จ ำนวนหลักสูตรกำรบริกำรวิชำกำรเชิงรุก โดยใช้ศำสตร์กำรสอนแนวใหม่
ในกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 

      ผลการด าเนินงาน ปี 2563  
         มีจ ำนวนหลักสูตรกำรบริกำรวิชำกำรเชิงรุก ทั้งหมด 6 หลักสตูร  
 

ชื่อหลักสูตร หลักฐานเพิ่มเติม 

1. นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active 

Learning เพ่ือยกระดับสมรรถนะและ

คุณลักษณ์เด็กไทย 

 

 

 

 

 

 

2. นวัตกรรมกำรยกระดับสมรรถนะ

และคุณลักษณ์เด็กไทยตำมแนวคิดกำร

จัดกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

3. กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบ Active Learning ส ำหรับ

อำจำรย์ระดับอุดมศึกษำ 
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ชื่อหลักสูตร หลักฐานเพิ่มเติม 

4. กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำร

เรียนรู้ตำมสภำวกำรณ์กำร

เปลี่ยนแปลงโดยบริบทเชิงพ้ืนที่เป็น

ฐำน ส ำหรับครูในโครงกำรผลิตครูเพ่ือ

พัฒนำท้องถิ่นรุ่นที่ 3 เครือข่ำย

ภำคเหนือตอนบน (ระยะที่ 2 ) 

 

 

5. หลักสูตรกำรจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนำคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษำครูใน

โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

เครือข่ำยภำคเหนือตอนบน 

 

 

 

 

 

 

 

6. กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัล 

(Digital Literacy) ที่จ ำเป็นส ำหรับ

บุคลำกรคณะศึกษำศำสตร์  

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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      ผลการด าเนินงาน ปี 2564  
         มีจ ำนวนหลักสูตรกำรบริกำรวิชำกำรเชิงรุก ทั้งหมด 8 หลักสูตร  
 

ชื่อหลักสูตร หลักฐานเพิ่มเติม 

1. หลักสูตรวิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
(Research Methodology in 
Education) ผ่ำนระบบ Life Long 
learning (Credit Bank) 
 

 

 

 

 

 

2. หลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำน
ควำมรู้ในกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำงำนผ่ำน
ระบบ Life Long learning 
 

 

 

 

 

 

3. หลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลและกำรเขียนรำยงำนกำร
วิจัยเพื่อพัฒนำงำนผ่ำนระบบ Life Long 
learning 
 

 

 

 

 

 

4. หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนกำรแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร
พิเศษ 
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ชื่อหลักสูตร หลักฐานเพิ่มเติม 

5. หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนกำรแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรและ
รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

6. หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนกำรแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ  
 

 

 

 

 

 

 

7. หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนกำรแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรและ
รองผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ 
 

 

 

 

 

 

 

8. หลักสูตรค่ำยกิจกรรม STEM บูรณำ
กำรวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษำ 
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  ผลการด าเนินงาน ปี 2565 
         มีจ ำนวนหลักสูตรกำรบริกำรวิชำกำรเชิงรุก ทั้งหมด 16 หลักสูตร  
 

ชื่อหลักสูตร หลักฐานเพิ่มเติม 

1. หลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำร

ออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้

บูรณำกำรอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ปรำกฏกำรณ์

ทำงสังคมและภำพอนำคตเพ่ือพัฒนำ

สมรรถนะของผู้เรียนภำยใต้แนวคิดกำรจัด

กำรศึกษำเชิงพื้นที่ 
 

2. หลักสูตรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรุ้

ของครูภำยใต้แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำเชิง

พ้ืนที่เพ่ือยกระดับสมรรถนะส ำคัญของ

ผู้เรียน 

 
3. กิจกรรมพัฒนำทักษะโค้ดดิ้งสู่กำร

ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นส ำหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษำตอนปลำยในโรงเรียน

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่จังหวัด

ภำคเหนือ 
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ชื่อหลักสูตร หลักฐานเพิ่มเติม 

4. กิจกรรมพัฒนำทักษะโค้ดดิ้งสู่กำร

ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นส ำหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในโรงเรียน

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่จังหวัด

ภำคเหนือ 

    
5. กิจกรรมพัฒนำทักษะโค้ดดิ้งสู่กำร

ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นส ำหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยในโรงเรียน

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่จังหวัด

ภำคเหนือ 

   
6. โครงกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ

พัฒนำนิสิตนักศึกษำครูในโครงกำรผลิตครู

เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ปีกำรศึกษำ พ.ศ 2564 

(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) ของ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เครือข่ำยสถำบัน

ผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นภำคเหนือ

ตอนบน 
 

7. โครงกำรที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ใน

ศตวรรษท่ี 21 (ส ำหรับภำคกำรศึกษำที่ 1) 
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ชื่อหลักสูตร หลักฐานเพิ่มเติม 

8. วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 

(Research Methodology in 

Education) (19 คน) 

 
9. กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู้ในกำร

วิจัยเพื่อพัฒนำงำน (31 คน) 

 

 

 

 

 

10. กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรวิเครำะห์

ข้อมูลและกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยเพื่อ

พัฒนำงำน (1 คน) 

 

 

 

 

 

11. กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรออกแบบ

โครงร่ำงกำรวิจัย เพ่ือพัฒนำงำนและ

เครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล (1 คน) 

 

 

 

 

 

12. กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยทำง

พฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์ด้วย

โปรแกรม Mplus (10 คน) 
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ชื่อหลักสูตร หลักฐานเพิ่มเติม 

13. กำรพัฒนำควำมรู้พื้นฐำนในกำรท ำ

วิจัยเพื่อพัฒนำงำน ปี 2565 (24 คน) 

 

 

 

 

 

14. วิทยฐำนะรุ่นที่ 38 (87 คน)  

 

 

 

 

 

15. วิทยฐำนะรุ่นที่ 39 (125 คน)  

 

 

 

 

 

16. หลักสูตรนำยต ำรวจนิเทศ และ

ผู้เกี่ยวข้องกับงำนกำรศึกษำ 

กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 

ภำยใต้โครงกำรพัฒนำครูและโรงเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดน  
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 การบริการวิชาการเชิงรุก โดยใช้ศาสตร์การสอนแนวใหม่ในการพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ช่วงชีวิต ในปี พ.ศ. 2563 – 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 
 

 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อยกระดับสมรรถนะและคุณลักษณ์

เด็กไทย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 
 

การบริการวิชาการภายใต้การหนุนเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2563 – 2564 

โรงเรียนในสังกัด อบจ. เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

โรงเรียนดำรำวิทยำลัย อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้ำนออน อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ 
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 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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การบริการวิชาการภายใต้การเป็นแม่ข่ายของเครือข่ายสถาบันการผลิตครูภาคเหนือ

ตอนบนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2563 - 2564 

1. กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ส ำหรับอำจำรย์

ระดับอุดมศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 
 

2. กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงโดยบริบทเชิง

พ้ืนที่เป็นฐำน ส ำหรับครูในโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นรุ่นที่ 3  

เครือข่ำยภำคเหนือตอนบน  
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 ภาพผลการด าเนินงาน ปี 2565 
 หลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรอัต

ลักษณ์เชิงพ้ืนที่ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมและภำพอนำคตเพ่ือพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนภำยใต้แนวคิด

กำรจัดกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่ 

 หลักสูตรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรุ้ของครูภำยใต้แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่เพ่ือ

ยกระดับสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
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 กิจกรรมพัฒนำทักษะโค้ดดิ้งสู่กำรประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำ
ตอนปลำยในโรงเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่จังหวัดภำคเหนือ 

  
 
 กิจกรรมพัฒนำทักษะโค้ดดิ้งสู่กำรประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นส ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นในโรงเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่จังหวัดภำคเหนือ 

  
 
 กิจกรรมพัฒนำทักษะโค้ดดิ้งสู่กำรประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นส ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยในโรงเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่จังหวัดภำคเหนือ 

  
 
 
 
 
 



286 
 

 โครงกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำนิสิตนักศึกษำครูในโครงกำรผลิตครูเพ่ือ
พัฒนำท้องถิ่น ปีกำรศึกษำ พ.ศ 2564 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เครือข่ำยสถำบันผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นภำคเหนือตอนบน 

  
 
 โครงกำรที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ในศตวรรษท่ี 21 
(ส ำหรับภำคกำรศึกษำที่ 1) 

  
 
 วิทยฐำนะรุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39 
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 หลักสูตรนำยต ำรวจนิเทศ และผู้เกี่ยวข้องกับงำนกำรศึกษำ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวน
ชำยแดน ภำยใต้โครงกำรพัฒนำครูและโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ปี 2564 
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กลยุทธ์ที่ 3.3  บริการวิชาการแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคนทุกช่วงวัย โดยใช้ศาสตร์
การสอนแนวใหม่  
 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.3.1 ร้อยละของผู้รับบริกำรที่น ำเอำศำสตร์กำรสอนแนวใหม่ไปใช้ 
 

      ผลการด าเนินงาน ปี 2563  
         ครูในโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นรุ่นที่ 3 เครือข่ำยภำคเหนือตอนบน ที่
พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงโดยบริบทเชิงพ้ืนที่เป็นฐำนที่
น ำเอำศำสตร์กำรสอนแนวใหม่ไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 91.35  
 

จังหวัดที่บรรจุ 

ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรุ่นที่ 3  
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

จ านวนครูที่เข้าพัฒนา 
จ านวนครูที่น าเอาศาสตร์ 

การสอนแนวใหม่ไปใช้ระดับดีขึ้น 

1. เชียงรำย 42 40 

2. เชียงใหม่ 56 52 

3. น่ำน 28 25 

4. พะเยำ 26 24 

5. แพร่ 43 39 

6. แม่ฮ่องสอน 9 7 

7. ล ำปำง 40 36 

8. ล ำพูน 22 20 

รวม 266 243 

 คิดเป็นร้อยละ 91.35  
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  ผลการด าเนินงาน ปี 2564 

         ครูในโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นรุ่นที่ 4 เครือข่ำยภำคเหนือตอนบน ท่ี
พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงโดยบริบทเชิงพื้นที่เป็นฐำนที่
น ำเอำศำสตร์กำรสอนแนวใหม่ไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 92.65 
 

จังหวัดที่บรรจุ 

ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรุ่นที่ 4  
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

จ านวนครูที่เข้าพัฒนา 
จ านวนครูที่น าเอาศาสตร์ 

การสอนแนวใหม่ไปใช้ระดับดีขึ้น 

1. เชียงรำย 53 51 

2. เชียงใหม่ 59 55 

3. น่ำน 45 41 

4. พะเยำ 21 18 

5. แพร่ 32 30 

6. แม่ฮ่องสอน 17 15 

7. ล ำปำง 38 35 

8. ล ำพูน 21 20 

รวม 286 92.65 

 คิดเป็นร้อยละ 92.65 
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      ผลการด าเนินงาน ปี 2565 
     ครูในโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นรุ่นที่ 5 เครือข่ำยภำคเหนือตอนบน ที่
พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงโดยบริบทเชิงพ้ืนที่เป็นฐำนที่
น ำเอำศำสตร์กำรสอนแนวใหม่ไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 90.41 

จังหวัดที่บรรจุ 

ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรุ่นที่ 5  
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

จ านวนครูที่เข้าพัฒนา 
จ านวนครูที่น าเอาศาสตร์ 

การสอนแนวใหม่ไปใช้ระดับดีขึ้น 

1. เชียงรำย 80 75 

2. เชียงใหม่ 58 53 

3. น่ำน 33 30 

4. พะเยำ 14 12 

5. แพร่ 37 34 

6. แม่ฮ่องสอน 36 32 

7. ล ำปำง 47 42 

8. ล ำพูน 29 24 

รวม 334 302 

 คิดเป็นร้อยละ 90.41  
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 ตัวชี้ วัดที่ 3.3.2 จ ำนวนโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำ 
 

      ผลการด าเนินงาน ปี 2563  
        โครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ มี
จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้  
 

           1. กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ส ำหรับ
อำจำรย์ระดับอุดมศึกษำ 
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           2. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) ที่จ ำเป็นส ำหรับ

บุคลำกรคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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      ผลการด าเนินงาน ปี 2564  
        โครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ มี

จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้ 
 

           1. โครงกำร Coaching ส ำหรับอำจำรย์ผู้รับทุนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
         2. โครงกำร Microteaching กำรเตรยีมควำมพร้อมอำจำรย์ใหม่ในด้ำนกำร
จัดเรียนรู้ Active learning สู่ห้องเรียนแห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



294 
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2565  
        โครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ มี
จ ำนวน 3 โครงกำร ดังนี้ 
  1. โครงกำรที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ในศตวรรษที่ 
21 อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
   2. โครงกำรอบรมสัมมนำเพ่ือพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เพ่ิมพูนควำมรู้ และทักษะบทบำทกำรเป็นอำจำรย์ผู้สอน ในหัวข้อ “พัฒนำสมรรถนะของควำมเป็นครู
มืออำชีพ” ของคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
  3. โครงกำร กำรพัฒนำควำมรู้ พ้ืนฐำนในกำรท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำงำนของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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 ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 ร้อยละของผู้รับบริกำร Re-skill, Up-skill แล้วสะสมเป็นหน่วยกิตใน
ธนำคำรหน่วยกิต (Credit Bank) 
 

      ผลการด าเนินงาน ปี 2563  
               จ ำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรสะสมเป็นหน่วยกิตในธนำคำรหน่วยกิต 
(Credit Bank)          
   หลักสูตรวิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน    6  คน  
            จ ำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน Re-skill, Up-skill จ ำนวน  21  คน  
          คิดเป็นร้อยละ 28.57  
 

ผู้ลงทะเบยีนทั้งหมด (เรยีงตำมวันที่ลงทะเบียน) 
หลักสตูรอบรมระยะสั้น เรื่อง วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ (Research Methodology in Education) 

(Credit Bank) 
        (6 คน) 

ล าดับ รหัสผู้เรียน ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 639508184 นำยอนันตชัย  เวชขลัง  
2 639508252 นำงสำวพิมพศิริ  ด่ำนพิษณุพันธุ์  
3 639508444 นำยวชิระ  วงศ์ธนสำรสิน  
4 639508959 นำยไชยวัฒน์  ไชยสตุ  
5 639506122 นำงปรัศนีย์  สินพิมลบูรณ ์  
6 639500005 นำงสำวอลิส  ชำร์ป  

 
ผู้ลงทะเบยีนทั้งหมด (เรยีงตำมวันที่ลงทะเบียน) 

หลักสตูรอบรมระยะสั้น เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู้ในกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ  
     (3 คน) 

ล ำดับ รหัสผู้เรยีน ช่ือ นำมสกุล หมำยเหต ุ
1 639505509 นำยจตุภัทร   เลำสมบูรณ ์  
2 639508987 นำงสำวจิรำภรณ์  อินทจักร ์  
3 639500009 นำยสังเวียน  กุณำ  
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ผู้ลงทะเบยีนทั้งหมด (เรยีงตำมวันที่ลงทะเบียน) 
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำน  

      (3 คน) 
ล าดับ รหัสผู้เรียน ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 639508540 นำงนพกำญจน์   บ ำรงุเมือง  
2 639508987 นำงสำวจิรำภรณ์  อินทจักร ์  
3 639508905 นำงสำวโกลญัญำ   ฤศรีเมือง  

 

ผู้ลงทะเบยีนทั้งหมด (เรยีงตำมวันที่ลงทะเบียน) 
หลักสตูรอบรมระยะสั้น เรื่อง กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ที่บูรณำกำรร่วมกับจริยธรรมทำงวิทยำศำสตร์   

เทคโนโลยี  และภำษำอังกฤษ   
      (1 คน) 

ล ำดับ รหัสผู้เรยีน ช่ือ นำมสกุล หมำยเหต ุ
1 639507999 นำงนพกำญจน์   บ ำรุงเมือง  

 

ผู้ลงทะเบยีนทั้งหมด (เรยีงตำมวันที่ลงทะเบียน) 
หลักสตูรอบรมระยะสั้น เรื่อง กำรให้กำรปรึกษำเด็กและวัยรุ่นเบื้องต้นในยุคดิจิทัล 

          (2 คน) 
ล ำดับ รหัสผู้เรยีน ช่ือ นำมสกุล หมำยเหต ุ

1 639507277 นำงสำวณัฏฐนิชำ   ค ำจันทร ์  
2 639509108 นำยนเรศน์  ฐิตินันทิวัฒน์  

 

ผู้ลงทะเบยีนทั้งหมด (เรยีงตำมวันที่ลงทะเบียน) 
หลักสตูรอบรมระยะสั้น เรื่อง กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำแนวใหม่ในยุคดิจิทัล  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

         (2 คน) 
ล ำดับ รหัสผู้เรยีน ช่ือ นำมสกุล หมำยเหต ุ

1 639508184 นำยอนันตชัย   เวชขลัง  
2 639507067 นำยภำนุวัฒน์   ยศไชยวิบลูย ์  
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ผู้ลงทะเบยีนทั้งหมด (เรยีงตำมวันที่ลงทะเบียน) 
หลักสตูรอบรมระยะสั้น เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรยีนรูศ้ิลปะในศตวรรษท่ี 21 

          (1 คน) 
ล ำดับ รหัสผู้เรยีน ช่ือ นำมสกุล หมำยเหต ุ

1 639507793 นำงสำวนรีกำนต์   นำคำมด ี  
 

ผู้ลงทะเบยีนทั้งหมด (เรยีงตำมวันที่ลงทะเบียน) 
หลักสตูรอบรมระยะสั้น เรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์ 

และสังคมศำสตรด์้วยโปรแกรม Mplus 
      (3คน) 

ล ำดับ รหัสผู้เรยีน ช่ือ นำมสกุล หมำยเหต ุ
1 639508375 นำงสำวจิตตคิุณ   นิยมสิร ิ  
2 639505885 นำยฐำกูร  ศิริยอด  
3 639508959 นำยไชยวัฒน์   ไชยสูต  

 

      ผลการด าเนินงาน ปี 2564  
               มีผู้รับบริกำร Re-skill, Up-skill แล้วสะสมเป็นหน่วยกิตในธนำคำรหน่วยกิต 
(Credit Bank) จ ำนวน 7 คน จำกท้ังหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 63.63  
 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร จ านวนผู้รับบริการ 
1 หลักสูตรวิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ  

(Research Methodology in Education) 
7 คน 

2 หลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู้ในกำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำงำน 

3 คน 

3 หลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและ
กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำน 

1 คน 
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  ผลการด าเนินงาน ปี 2565 
     มีผู้รับบริกำร Re-skill, Up-skill แล้วสะสมเป็นหน่วยกิตในธนำคำรหน่วยกิต 
(Credit Bank) คิดเป็นร้อยละ 23.71 
 
 ร้อยละ   = จ ำนวนผู้รับบริกำรสะสมเป็นหน่วยกิตในธนำคำรหน่วยกิต x 100จ ำนวน
ผู้รับบริกำร 
 ร้อยละ =  23x10097 
 
 ร้อยละ = 23.71 
 
ล าดับ ชื่อหลักสูตร จ านวนผู้รับบริการ 

1 วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ (Research 
Methodology in Education) 

23 คน 

2 กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู้ในกำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำน 31 คน 
3 กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรเขียน

รำยงำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำน 
1 คน 

4 กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรออกแบบโครงร่ำงกำรวิจัย 
เพ่ือพัฒนำงำนและเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล 

1 คน 

5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ด้วยโปรแกรม Mplus  

10 คน 

6 กำรพัฒนำควำมรู้พื้นฐำนในกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำงำน ปี 
2565 

31 คน 
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กลยุทธ์ที่ 3.4  บริการวิชาการแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคนทุกช่วงวัย โดยใช้ศาสตร์
การสอนแนวใหม่ 
 

 ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 จ ำนวนฉบับ/ชุดข้อสอบสมรรถนะทำงวิชำกำร ทำงสมอง ทำงภำษำ ทำง
พ้ืนฐำนอำชีพ ฯลฯ ตำมควำมถนัด 
 

      ผลการด าเนินงาน ปี 2563  
        มีจ ำนวนฉบับ/ชุดข้อสอบสมรรถนะทำงวิชำกำรทำงสมอง ทำงภำษำ ทำงพ้ืนฐำน

อำชีพ ฯลฯ ตำมควำมถนัด รวมทั้งหมด 10 ชุด ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
 

แบบวัด รายการชุดข้อสอบ 
ด้ำนพื้นฐำน
วิชำกำร 
จ ำนวน 6 ชุด 

1. ชุดข้อสอบคณิตศำสตร์โรงเรียนสำธิต ระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3  
2. ชุดข้อสอบคณิตศำสตร์โรงเรียนสำธิต ระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 
3. ชุดข้อสอบภำษำอังกฤษโรงเรียนสำธิต ระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3  
4. ชุดข้อสอบภำษำอังกฤษโรงเรียนสำธิต ระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 
5. แบบวัดกำรรู้วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) มัธยมศึกษำตอนต้น 
6. กำรพัฒนำแบบวัดควำมสำมำรถทำงกำรคิดวิจำรณญำณ ส ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 

ด้ำนสมรรถนะ 
จ ำนวน 4 ชุด 

1. กำรสร้ำงเครื่องมือเพื่อด ำเนินกำรแนะแนวกำรเลือกกลุ่มอำชีพ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
2. กำรพัฒนำเครื่องมือวัดควำมสำมำรถทำงพหุปัญญำส ำหรับเด็กปฐมวัย 
3. แบบวัดควำมถนัดทำงกำรเรียนของนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นต้น วิทยำลัยเทคนิคล ำปำง 
4. แบบวัดควำมถนัดทำงดนตรีส ำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
จังหวัดเชียงใหม่ 

รวม 10 ชุด 
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  ผลการด าเนินงาน ปี 2564 
        มีจ ำนวนฉบับ/ชุดข้อสอบสมรรถนะทำงวิชำกำรทำงสมอง ทำงภำษำ ทำงพ้ืนฐำน

อำชีพ ฯลฯ ตำมควำมถนัด รวมทั้งหมด 20 ชุด  
 

แบบวัด รายการชุดข้อสอบ 
ด้ำนพื้นฐำน
วิชำกำร 
จ ำนวน 6 ชุด 

1. ชุดข้อสอบคณิตศำสตร์โรงเรียนสำธิต ระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3  
2. ชุดข้อสอบคณิตศำสตร์โรงเรียนสำธิต ระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 
3. ชุดข้อสอบภำษำอังกฤษโรงเรียนสำธิต ระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3 
4. ชุดข้อสอบภำษำอังกฤษโรงเรียนสำธิต ระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 
5. ชุดข้อสอบวิทยำศำสตร์โรงเรียนสำธิต ระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3 
6. ชุดข้อสอบวิทยำศำสตร์โรงเรียนสำธิต ระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 

ด้ำนสมรรถนะ 
จ ำนวน 14 ชุด 

1.แบบวัดคุณลักษณะเด่นทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น 
2.แบบวัดกำรรู้วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
3. แบบวัดสมรรถนะทำงวิทยำศำสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
4. แบบวัดกำรคิดวิเครำะห์วิชำคณิตศำสตร์ ส ำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
5. แบบวัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงวิทยำศำสตร์ส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 
6. แบบประเมินกำรเลือกกลุ่มอำชีพ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
7. แบบวัดควำมสำมำรถทำงพหุปัญญำส ำหรับเด็กปฐมวัย 
8. แบบวัดควำมถนัดทำงกำรเรียนของนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นต้น  
9. แบบวัดควำมถนัดทำงดนตรีส ำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
จังหวัดเชียงใหม่ 
10. กำรพัฒนำแบบวัดควำมสำมำรถทำงกำรคิดวิจำรณญำณ ส ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 
11.แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
12.แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
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แบบวัด รายการชุดข้อสอบ 
13.แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 
14.แบบวัดทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

รวม 20 ชุด 
 
  ผลการด าเนินงาน ปี 2565 
  มีจ ำนวนฉบับ/ชุดข้อสอบสมรรถนะทำงวิชำกำรทำงสมอง ทำงภำษำ ทำงพ้ืนฐำน
อำชีพ ฯลฯ ตำมควำมถนัด รวมทั้งหมด 10 ชุด ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
 

แบบวัด รายการชุดข้อสอบ สาขาวิชา/หน่วยงาน 
ด้ำนพื้นฐำน
วิชำกำร 
จ ำนวน 6 ชุด 

1. แบบทดสอบวัดควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3  ชุดที่ 1  

โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

2. แบบทดสอบวัดควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3  ชุดที่ 2  

โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

3. แบบทดสอบวัดควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ระดับ
มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3  ชุดที่ 1 

โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

4. แบบทดสอบวัดควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ระดับ
มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3  ชุดที่ 2 

โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

5. แบบทดสอบวัดควำมรู้/ทักษภำษำอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3  ชุดที่ 1 

โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

6. แบบทดสอบวัดควำมรู้/ทักษภำษำอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3  ชุดที่ 2 

โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ด้ำน
สมรรถนะ 
จ ำนวน 4 ชุด 

7. แบบวัดกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 

สำขำวิชำประเมินผลและวิจัย
กำรศึกษำ 

8. แบบวัดคุณลักษณะจิตสำธำรณะส ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 

สำขำวิชำประถมศึกษำ 

9.แบบวัดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ภำษำอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

สำขำวิชำหลักสูตรและกำร
สอน 
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10.แบบวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำร
เขียนภำษำไทย ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 

สำขำวิชำหลักสูตรและกำร
สอน 

รวม 10 ชุด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม นวัตกรรมล้านนา และรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

4.1 สร้าง
วัฒนธรรม  
การมีส่วนร่วม 

     ด้านการศึกษา 
และนวัตกรรม 

     ล้านนาบน
พื้นฐานพห ุ  

      วัฒนธรรม 
ให้กับนักศึกษา
และ  

     บุคลากรใน
คณะ
ศึกษาศาสตร์  

1. ร้อยละของนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร     
คณะศึกษาศาสตร์  ที่มี
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ด้านการศึกษา ด้านพหุ
วัฒนธรรมล้านนาและ
ด้านล้านนาสร้างสรรค์
ผ่านการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอ่ืนที่
คณะจัดขึ้น 

70.00 84.09 บรรลุ 80.00 80.67 บรรลุ 60.00 100.00 บรรลุ 
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กลยุทธ์ 
 

KPI 
 

ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
ผลประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
ผล

ประเมิน 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
ผลประเมิน 

 2 .  การมีส่วนร่วมใน
การจัดท าคลังความรู้
พร้อมใช้นวัตกรรม
และบทเรียนที่
สามารถแก้ไขปัญหา
ส าคัญและเสริมพลัง 
(Empowerment ) 
ของชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม  

2  
ประเด็น /

หัวข้อ 
ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม 

2  
ประเด็น /

หัวข้อ 
ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม 

บรรลุ 2  
ประเด็น /

หัวข้อ        
ที่เข้ามามี     
ส่วนร่วม 

2 
ประเด็น /

หัวข้อ 
ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม 

บรรลุ 2 
ประเด็น 
/หัวข้อ 
ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม 

2 
ประเด็น /

หัวข้อ 
ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม 

บรรลุ 

4.2  ส่งเสริมและ
สนับสนุน
นโยบายการ
อนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของจ านวน
หน่วยการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่าน
มา 

ลดลง  
5.00 

เพิ่มข้ึน  
32.80 

ไม่บรรลุ ลดลง 
10.00 

ลดลง 
23.13 

บรรลุ ลดลง  
6.00 

เพิ่มข้ึน 
3.04 

ไม่บรรลุ 
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กลยุทธ์ 
 

KPI 
 

ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
ผล

ประเมิน 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
ผล   เป้าหมาย 

 2. ร้อยละจ านวนพื้นที่สี
เขียวที่เพิ่มขึ้นเทียบกับ
พ้ืนที่ทั้งหมด (ปี 2563 
- 2564) 

เพิ่มข้ึน  
5.00 

เพิ่มข้ึน  
2.56 

ไม่บรรลุ เพิ่มข้ึน 
10.00 

เพิ่มข้ึน 
0.42 

ไม่
บรรลุ 

- - - 

3.จ านวนกิจกรรม/
นวัตกรรม ที่แสดงถึง
การประหยัดพลังงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(ปี 2565) 

- - - - - - 5 5 บรรลุ 
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กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาและนวัตกรรมล้านนาบนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์  
  

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ที่มี
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาด้านพหุวัฒนธรรมล้านนาและด้านล้านนาสร้างสรรค์
ผ่านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนที่คณะจัดขึ้น 

 

      ผลการด าเนินงานปี 2563 

 

กิจกรรม 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 
จ านวน
คนตาม

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

อาจารย ์ บุคลากร นักศึกษา 
บุคคล
อ่ืน 

1. กิจกรรมร าลึกพระ
คุณครู ประจ าปี 2563 

38 56 66 7 167 200 83.50 

2. กิจกรรมด าหัว
อธิการบดี อดีตคณบดี 
อดีตคณาจารย์ และ
บุคลากรอาวุโส 
(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Zoom) 

50 31 20 20 121 150 80.67 

3. กิจกรรมหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา 

5 32 52 - 89 80 111.25 

4. กิจกรรมงานวันคล้าย
วันสถาปนาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 
52 ปี 

65 80 59 1 205 250 90.80 

5. กิจกรรมร่วมงานแสดง
มุทิตาจิตแด่บุคลากรที่
เกษียณอายุงาน/
ราชการ ประจ าปี 
2563 

42 67 - 7 116 150 77.33 

รวม 200 266 197 35 698 830 84.09 
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 ผลการด าเนินงานปี 2564 

กิจกรรม 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 
จ านวน
คนตาม

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

อาจารย ์ บุคลากร นักศึกษา 
บุคคล
อ่ืน 

1. กิจกรรมพิธีคล้ายวัน
สถาปนา คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครบรอบ 53 ปี ประจ าปี 
2564 

97 105 3 2 207 250 82.80 

2. กิจกรรมหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 
2564 

2 12 - 1 15 50 30.00 

3. กิจกรรมร่วมงานแสดง
มุทิตาจิตแด่บุคลากรที่
เกษียณอายุงาน/ราชการ 
ประจ าปี 2564 

42 99 - - 141 150 94.00 

รวม 141 216 3 3 363 450 80.67 
 

ผลการด าเนินงานปี 2565 

กิจกรรม 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 
จ านวน
คนตาม

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

อาจารย ์ บุคลากร นักศึกษา 
บุคคล
อ่ืน 

1. กิจกรรมวันร าลึกพระ
คุณครู ประจ าปี 2565 

30 50 2 - 82 100 82.00 

2. กิจกรรมงานด าหัว
อธิการบดี อดีตอธิการบดี 
อดีตคณาจารย์ และ
บุคลากรอาวุโส 

42 64 1 3 110 100 100.00 
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3. งานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 
54 ปี 

44 87 96 4 231 120 100.00 

4. กิจกรรมถวายเทียน
พรรษา ประจ าปี 2565 

20 13 60 4 97 50 100.00 

5. งานแสดงมุทิตาจิตแด่
บุคลากรที่เกษียณอายุงาน/
ราชการ ประจ าปี 2565 

62 58 - 5 125 120 100.00 

รวม 198 272 159 16 645 490 100.00 
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ภาพประกอบ การมีส่วนร่วมด้านการศึกษาด้านพหุวัฒนธรรมล้านนาและด้านล้านนาสร้างสรรค์

ผ่านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนที่คณะจัดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ การท าบุญตักบาตร ของนักศึกษาน้องใหม่ ในการท ากิจกรรมเช้านี้ท าดีด้วยกัน   

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานเสมา 1 และ ลานสนามหญ้าตึก 3 คณะศึกษาศาสตร ์
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ภาพประกอบ EDU Festival 2020 จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. เพื่อส่งเสริม

ทักษะด้านการท างาน ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา การแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรม   

 

    

    

 

 

 

  

 

 

ภาพประกอบ ข่วงวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2564 
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ภาพประกอบ ฮับขวัญน้องหล้าศึกษา 2563 
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ภาพประกอบ พิธีไหว้ครู 
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ภาพประกอบ วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบรอบ 52 ปี (ศึกษาศาสตร์ 52 ปี 

We Can) 

   

      

    

 

 

ภาพประกอบ คณะศึกษาศาสตร์ มช. และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธี
ทอดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์เพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ประจ าปี 2564 
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ภาพประกอบ กิจกรรมร าลึกถึงพระคุณครูศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2563   

    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ พิธีด าหัวคณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2563 ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
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ภาพประกอบ พิธีถวายเทียนพรรษา  

   

 

  

 

 

ภาพประกอบ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
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ภาพประกอบ งานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุงาน/ราชการ  

  

 

ภาพประกอบ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
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ภาพประกอบ กิจกรรมวันร าลึกพระคุณครู ประจ าปี 2565 

  

 

ภาพประกอบ กิจกรรมงานด าหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี อดีตคณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส 

  

 

ภาพประกอบ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร ์ครบรอบ 54 ปี 
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ภาพประกอบ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2565 

  

 

ภาพประกอบ งานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจ าปี 2565 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2 การมีส่วนร่วมในการจัดท าคลังความรู้พร้อมใช้นวัตกรรมและบทเรียนที่

สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญและเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 

ผลการด าเนินงานปี 2563 มี 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. การบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาอัตลักษณ์เชิงพื้นที่สู่ห้องเรียนและชุมชน
เพ่ือการพัฒนาลุ่มน้ าทาให้สวยใสไร้มลพิษ 

2.การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงโดยบริบท
เชิงพ้ืนที่เป็นฐาน ส าหรับครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผลการด าเนินงานปี 2564 มี 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาระบบการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

2. การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทาง
ความคิดของผู้เรียน ภายใต้พ้ืนที่น าร่องนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

  ผลการด าเนินงานปี 2565 มี 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

  1.รูปแบบการพัฒนาครูและโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสู่การจัดการศึกษาที่

 ยั่งยืน 

  2. การพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของผู้เรียนโดยอิงสมรรถนะที่ส าคัญผ่านการ

 เรียนรู้ชุมชนเชิงพ้ืนที่เป็นฐาน 
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กลยุทธ์ที่ 4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวที่

เพิ่มข้ึนเทียบกับพ้ืนที่ท้ังหมด 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 ร้อยละหน่วยของจ านวนหน่วยการใช้หลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2562 – 2564 

 

 



321 
 

ตารางปริมาณการใช้ไฟฟ้า คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2562 – 2565 

ล าดับ เดือน 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยการใช้ไฟ 
(kwh) 

หน่วยการใช้
ไฟสะสม 
(total) 

หน่วยการใช้ไฟ 
(kwh) 

หน่วยการใช้ไฟ
สะสม (total) 

หน่วยการใช้ไฟ 
(kwh) 

หน่วยการใช้
ไฟสะสม 
(total) 

หน่วยการใช้ไฟ 
(kwh) 

หน่วยการใช้
ไฟสะสม 
(total) 

1 ตุลาคม 46,562.00 46,562.00      66,810.26        66,810.26  66,810.26 66,810.26 27,775.67 27,775.67 

2 พฤศจิกายน 46,754.00 93,316.00      51,678.98       118,489.24  51,678.98 118,489.24 34,906.48 62,682.15 

3 ธันวาคม 24,920.00 118,236.00      38,462.25       156,951.49  38,462.25 156,951.49 23,342.28 86,024.43 

4 มกราคม 35,217.00 153,453.00 38,963.40 38,963.40 26,846.47 183,797.96 23,939.52 109,963.95 

5 กุมภาพันธ ์ 31,436.00 184,889.00 42,502.97 81,466.37 38,163.00 221,960.96 24,979.45 134,943.40 

6 มีนาคม 35,739.00 220,628.00 55,265.10 136,731.47 60,682.50 282,643.46 52,667.48 187,610.88 

7 เมษายน 41,986.00 262,614.00 39,895.34 176,626.81 28,011.97 310,655.43 29,913.60 217,524.48 

8 พฤษภาคม 40,251.00 302,865.00 53,506.90 230,133.71 37,451.80 348,107.23 39,735.24 257,259.72 

9 มิถุนายน 42,100.00 344,965.00 46,906.00 277,039.71 42,589.12 390,696.35 62,394.46 319,654.18 

10 กรกฎาคม 45,278.00 390,243.00 66,124.86 343,164.57 34,830.17 425,526.52 64,566.02 384,220.20 

11 สิงหาคม 39,241.00 429,484.00 73,803.05 416,967.62 37,241.20 462,767.72 64,337.04 448,557.24 

12 กันยายน 50,097.00 479,581.00 79,346.23 496,313.85 32,759.63 495,527.35     
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละจ านวนพื้นท่ีสีเขียวที่เพิ่มขึ้นเทียบกับพื้นท่ีท้ังหมด 

พ้ืนที่ทั้งหมด 112,211 ตร.ม. 

-  พ้ืนที่สีเขียว ปี พ.ศ. 2564  = 62,033 ตร.ม. คิดเป็น 55.28 % 
- พ้ืนที่สีเขียว  ปี พ.ศ. 2563  = 61,569 ตร.ม. คิดเป็น 54.86 % 
- พ้ืนที่สีเขียว  ปี พ.ศ. 2562  = 58,687 ตร.ม. คิดเป็น 52.30 % 

 

 
 

 
 

 
 

ปี พ.ศ. 2563 

ปี พ.ศ. 2562 

ปี พ.ศ. 2564 



323 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 จ านวนกจิกรรม/นวัตกรรม ท่ีแสดงถึงการประหยัดพลังงานและ

รักษาส่ิงแวดล้อม   

 ผลการด าเนินงานปี 2565 

1. ส ารวจระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและ ระบบน้ าประปารวมทั้ง อุปกรณ์สุขภัณฑ์ 
2. รณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ าประปาอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการ ติดสติ้กเกอร์

การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ าประปาอย่างประหยัดและคุ้มค่าภายในห้องส านักงาน ห้องเรียน ห้องน้ า ฯลฯ 
3. จัดพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา น าไปบริโภคผัก

ปลอดสารพิษ 
4. จัดเตรียมถังขยะแยกตามประเภทและรณรงค์การ คัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้งทุกครั้ง 
5. จัดกิจกรรมบ ารุง/ดูแลรักษาต้นไม้ ดอกไม้เนื่องในวันส าคัญของไทย 





325 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

5.1  พัฒนา
โรงเรียนสาธิต
ฯ ให้เป็น
แหล่งผลิตครู
และสาธิตการ
จัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ  

1. จ ำนวนรำยวิชำหรือ
กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในกำร
ผลิตบัณฑิตหรือบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ 

5 12 บรรลุ 8 12 บรรลุ - - - 

2. จ ำนวนนวัตกรรมทำงกำร 
ศึกษำที่สำมำรถแลกเปลี่ยน
หรือถ่ำยทอดให้กับ
หน่วยงำนภำยนอกคณะ
ศึกษำศำสตร์ (ปี 2565) 

- - - - - - 2 2 บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

5.2  พัฒนา
คณาจารย์
สาธิตให้มี
สมรรถนะใน
การจัดการ
เรียนรู้ให้แก่
นักเรียนและ
การร่วมผลิต
บัณฑิต 

1. จ ำนวนคู่ควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำผลงำนทำง
วิชำกำรร่วมกันระหว่ำง
อำจำรย์สำธิตกับอำจำรย์
สังกัดคณะศึกษำศำสตร์ 

5 10 บรรลุ 8 10 บรรลุ 10 3 ไม่บรรลุ 

2. จ ำนวนกิจกรรมผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่สนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนแนวใหม่ 

5 7 บรรลุ 8 16 บรรลุ 10 21 บรรลุ 

5.3  พัฒนานักเรียน
โรงเรียนสาธิตฯ 
ให้เป็นพลเมือง
ไทยและเป็น
พลเมืองโลกที่มี
คุณภาพ  

1. ร้อยละของนักเรียนระดับ 
ม.ต้น ที่มีระดับคะแนน
ตั้งแต่ A2 ขึ้นไป 

70.00 75.32 บรรลุ 75.00 73.11 ไม่บรรลุ 70 72.01 บรรลุ 

2. ร้อยละของนักเรียนระดับ 
ม.ปลำย ที่มีระดับคะแนน
ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป 

70.00 55.62 ไม่บรรลุ 75.00 53.24 ไม่บรรลุ 60 51.93 ไม่บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 3. ระดับสมรรถนะพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกของ
ผู้เรียน (ปี 2563 - 2564) 

3.00 3.85 ไม่บรรลุ 3.25 3.85 บรรลุ - - - 

4. จ ำนวนนวัตกรรมที่นักเรียน
สร้ำงข้ึนเพื่อแก้ปัญหำชุมชน 
(ปี 2565) 

- - - - - - 3 3 บรรลุ 
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กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นแหล่งผลิตครูและสาธิตการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
  

 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1 จ ำนวนรำยวิชำหรือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในกำรผลิตบัณฑิตหรือบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ 
 

      ผลการด าเนินงานปี 2563 

 

 สรุปรายวิชาหรือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 12 รายวิชา รายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 
 

ล าดับที่ 
กระบวน

วิชา 
วิชาที่สอน อาจารย์ผู้สอน 

รูปแบบลักษณะ 
การมีส่วนร่วม 

1 057123 VOLLBL FOR LIFE 
& EXERC 

ธัชกร พุกกะมำน รับผิดชอบสอน 

2 057125 RHYM ACT FOR 
LIFE & EXERC 

ภัทร ยันตรกร รับผิดชอบสอน 

3 057128 TENNIS FOR LIFE 
AND EXERCISE 

ภัทร ยันตรกร รับผิดชอบสอน 

4 057213 INTRO TO PHYS ED ภัทร ยันตรกร รับผิดชอบสอน 

5 067373 LITERATURE IN 
TEXTBOOKS 

ดวงหทัยรัฐ กำญจน
รัชตพงศ์ 

รับผิดชอบสอน 

6 057283 RHYTHMIC 
ACTIVITY STUDY 

ภัทร ยันตรกร รับผิดชอบสอน 

7 071414 DEV HIS PRO SK พิมพำ นวลสวรรค์ รับผิดชอบสอน 

8 100307 CONTEMPORARY 
SPECIAL 
EDUCATION 

ธำนำพรรณ์ พิใจ รับผิดชอบสอน 
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ล าดับที่ 
กระบวน

วิชา 
วิชาที่สอน อาจารย์ผู้สอน 

รูปแบบลักษณะ 
การมีส่วนร่วม 

9 100191 TEACH PROFESS 
PRAC IN SCH 1 

คณำจำรย์สำธิต 
ทุกกลุ่มสำระ 

ร่วมในกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

10 100381 PRACTICUM IN 
PROFESSION 2 

คณำจำรย์สำธิต 
ทุกกลุ่มสำระ 

ร่วมในกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

11 100498 PREPARATION 
TEACH PROFESS 
PRAC 

คณำจำรย์สำธิต 
ทุกกลุ่มสำระ 

ร่วมในกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

12 100589 PRAC TEACH 
PROFESS 1 

คณำจำรย์สำธิต 
ทุกกลุ่มสำระ 

ร่วมในกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

  
 
 

  ผลการด าเนินงานปี 2564 
 

สรุปรายวิชาหรือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 12 รายวิชา รายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 

ล าดับที่ 
กระบวน

วิชา 
วิชาที่สอน อาจารย์ผู้สอน 

รูปแบบลักษณะการมี
ส่วนร่วม 

1 057123 VOLLBL FOR LIFE & 
EXERC 

ธัชกร พุกกะมำน รับผิดชอบสอน 

2 057125 RHYM ACT FOR LIFE 
& EXERC 

ภัทร ยันตรกร รับผิดชอบสอน 

3 057128 TENNIS FOR LIFE 
AND EXERCISE 

ภัทร ยันตรกร รับผิดชอบสอน 

4 057213 INTRO TO PHYS ED ภัทร ยันตรกร รับผิดชอบสอน 
5 057283 RHYTHMIC ACTIVITY 

STUDY 
ภัทร ยันตรกร รับผิดชอบสอน 
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ล าดับที่ 
กระบวน

วิชา 
วิชาที่สอน อาจารย์ผู้สอน 

รูปแบบลักษณะการมี
ส่วนร่วม 

6 062499 EC ED RESEARCH 
PROJECT 

ธำนำพรรณ์ พิใจ รับผิดชอบสอนร่วม 

7 070305 SPEC ED FIELD 
STUDY 

ธำนำพรรณ์ พิใจ รับผิดชอบสอนร่วม 

8 100191 TEACH PROFESS 
PRAC IN SCH 1 

คณำจำรย์โรงเรียน
สำธิต มช. ทุกกลุ่ม
สำระฯ 

ร่วมรับผิดชอบในกำร
ฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ  ในสถำนศึกษำ 

9 100381 PRACTICUM IN 
PROFESSION 2 

คณำจำรย์โรงเรียน
สำธิต มช. ทุกกลุ่ม
สำระฯ 

ร่วมรับผิดชอบในกำร
ฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ  ในสถำนศึกษำ 

10 100498 PREPARATION 
TEACH PROFESS 
PRAC 

คณำจำรย์โรงเรียน
สำธิต มช. ทุกกลุ่ม
สำระฯ 

ร่วมรับผิดชอบในกำร
ฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ  ในสถำนศึกษำ 

11 100589 PRAC TEACH 
PROFESS 1 

คณำจำรย์โรงเรียน
สำธิต มช. ทุกกลุ่ม
สำระฯ 

ร่วมรับผิดชอบในกำร
ฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ  ในสถำนศึกษำ 

12 100599 PRAC TEACH 
PROFESS 2 

คณำจำรย์โรงเรียน
สำธิต มช. ทุกกลุ่ม
สำระฯ 

ร่วมรับผิดชอบในกำร
ฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ  ในสถำนศึกษำ 
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ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 จ ำนวนนวัตกรรมทำงกำร ศึกษำที่สำมำรถแลกเปลี่ยนหรือถ่ำยทอดให้กับ
หน่วยงำนภำยนอกคณะศึกษำศำสตร์ 

 
  1. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรชั้นเรียนและกำรสอนแบบออนไลน์ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : กรณีศึกษำ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
      ด้วยคณะผู้วิจัยทีมวิจัยของ ศ.ดร. เนำวนิตย์ สงครำม เข้ำสัมภำษณ์เกี่ยวกับ
ระบบบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ในฐำนะที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 1 ใน 8 โรงเรียนที่
คณะผู้วิจัยคัดเลือกจำกทั่วประเทศ เพ่ือน ำมำใช้เป็นส่วนหนึ่งที่ของรำยงำนข้อเสนอวิจัยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ โดยในกำรเข้ำสัมภำษณ์ มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อดี
ข้อควรพัฒนำในระบบบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ เพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำ ระบบ 
National Digital Learning Platform ส ำหรับประเทศไทย 
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2. กำรพัฒนำนวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนกำรขยำยผลกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินส ำหรับสถำบันกำรศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ 
      นักเรียนชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบำลและ
ประถมศึกษำ เข้ำร่วมเรียนรู้ "กำรท ำ CPR เพ่ือช่วยชีวิตเบื้องต้น" ภำยใต้โครงกำรวิจัย “กำรพัฒนำ
นวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนกำรขยำยผลกำรเรียนรู้ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินส ำหรับ
สถำบั นกำรศึ กษำ ในจั ง หวั ด เ ชี ย ง ใหม่ ”  น ำ โ ดย  อำจำรย์  ด ร . ศั กดำ  สว ำทะนั นทน์   
รองศำสตรำจำรย์ .ดร .สมเกียรติ  อินทสิ งห์  ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์ .ดร .น้ ำผึ้ ง  อินทะเ นตร   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์.ดร.กนกวรรณ อังกสิทธิ์ และทีมวิจัย ขยำยผลสู่นักเรียนและคณะครูโรงเรียน
สำธิตอนุบำลและประถมศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมีทีมวิทยำกรจำกกองบิน 41 เข้ำร่วมสำธิต
กำรฝึกปฏิบัติ 
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กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาคณาจารย์สาธิตให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและการร่วม
ผลิตบัณฑิต 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5.2.1 จ ำนวนคู่ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรร่วมกันระหว่ำง
อำจำรย์สำธิตกับอำจำรย์สังกัดคณะศึกษำศำสตร์ 
 

ผลการด าเนินงานปี 2563 
รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ความร่วมมือในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

หัวข้อนวัตกรรม อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 อำจำรย์ภำคิน  
บูรณเครือ 

วิทยำศำสตร์
และ

เทคโนโลยี 

กำรจัดกำรเรียนรู้ active 
learning หน่วยกำรเรียนรู้
โมเมนตัมและกำรชน  
วิชำฟิสิกส์ 2 ระดับ
มัธยมศึกษำปีที ่4 โรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์       
ดร.ณัชชำ กมล 

2 อำจำรย์วิลำสินี            
สวำทะนันทน์ 

วิทยำศำสตร์
และ

เทคโนโลยี 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ active 
learning ในวิชำชีววิทยำ 4 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5 ของ
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์      
ดร.บุญรอด โชติ
วชิรำ 

3 อำจำรย์มุกดำวร
รณ ศรีชนะ 

สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ active 
learning ในวิชำเหตุกำรณ์
ปัจจุบันระดับมัธยมศึกษำปีที่ 
6 โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์     
ดร.บุญรอด โชติ
วชิรำ 

4 อำจำรย์ศิริพร 
สอำดล้วน 

สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ active 
learning ในวิชำสังคมพ้ืนฐำน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์       
ดร.ณัชชำ กมล 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

หัวข้อนวัตกรรม อาจารย์ท่ีปรึกษา 

5 อำจำรย์พัชรำ
ภรณ์ อนุกูล 

สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ active 
learning ในรำยวิชำสังคม
พ้ืนฐำน 2 สำระเศรษฐศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์     
ดร.บุญรอด โชติ
วชิรำ 

6 อำจำรย์อมรำ สุข
บุญสังข์ 

ศิลปะ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ active 
learning ในวิชำศิลปะ
พ้ืนฐำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์     
ดร.บุญรอด โชติ
วชิรำ 

7 อำจำรย์ภำคิน 
บูรณเครือ 

วิทยำศำสตร์
และ

เทคโนโลยี 

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร กำรเรียนกำรสอน 
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ใน
รูปแบบ Online ผ่ำนระบบ 
CMUD LMS 

อำจำรย์ ดร.ศักดำ        
สวำทะนันทน์ 

8 อำจำรย์ฐิติมำ 
อินทวงษ์ 

งำนแนะแนว โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ
รองรับระบบกำรสะสมหน่วย
กิตของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
(ธนำคำรหน่วยกิต: Credit 
bank) 

อำจำรย์ ดร.ศักดำ        
สวำทะนันทน์ 

9 อำจำรย์ธำนำ
พรรณ พิใจ 

งำน
กำรศึกษำ

พิเศษ 

โครงกำรกิจกรรมสำนสัมพันธ์
พ่ีน้องปฐมวัยและกำรศึกษำ
พิเศษ 

รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.รัชนีกร ทองสุขดี     
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

หัวข้อนวัตกรรม อาจารย์ท่ีปรึกษา 

10 อำจำรย์พงษ์ระวี         
พันธุ์บุญปลูก 

โครงกำร
ห้องเรียน 
วมว.-มช. 

กำรพัฒนำทักษะควำมเป็นน
วัตกรแก่นักเรียนโรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
โดยโครงกำรโรงประลอง
ต้นแบบทำงวิศวกรรม 
(Fabrication Lab) 

อำจำรย์ ดร.ศักดำ        
สวำทะนันทน์ 

   
 

ผลการด าเนินงานปี 2564 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ความร่วมมือในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
หัวข้อนวัตกรรม อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 อำจำรย์ภำคิน 
บูรณเครือ 

วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

กำรจัดกำรเรียนรู้ active 
learning หน่วยกำรเรียนรู้
โมเมนตัมและกำรชน วิชำ
ฟิสิกส์ 2 ระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์       
ดร.ณัชชำ กมล 

2 อำจำรย์วิลำสินี            
สวำทะนันทน์ 

วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
active learning ในวิชำ
ชีววิทยำ 4 ระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 5 ของ
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์      
ดร.บุญรอด โชติ
วชิรำ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
หัวข้อนวัตกรรม อาจารย์ท่ีปรึกษา 

3 อำจำรย์มุกดำวร
รณ ศรีชนะ 

สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
active learning ในวิชำ
เหตุกำรณ์ปัจจุบันระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์     
ดร.บุญรอด โชติ
วชิรำ 

4 อำจำรย์ศิริพร 
สอำดล้วน 

สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
active learning ในวิชำ
สังคมพ้ืนฐำน ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์       
ดร.ณัชชำ กมล 

5 อำจำรย์พัชรำภรณ์ 
อนุกูล 

สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
active learning ใน
รำยวิชำสังคมพ้ืนฐำน 2 
สำระเศรษฐศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์     
ดร.บุญรอด โชติ
วชิรำ 

6 อำจำรย์อมรำ สุข
บุญสังข์ 

ศิลปะ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
active learning ในวิชำ
ศิลปะพ้ืนฐำน ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์     
ดร.บุญรอด โชติ
วชิรำ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
หัวข้อนวัตกรรม อาจารย์ท่ีปรึกษา 

7 อำจำรย์ภำคิน 
บูรณเครือ 

วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร กำรเรียนกำรสอน 
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ใน
รูปแบบ Online ผ่ำน
ระบบ CMUD LMS 

อำจำรย์ ดร.ศักดำ        
สวำทะนันทน์ 

8 อำจำรย์ฐิติมำ อิน
ทวงษ์ 

งำนแนะแนว โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
และกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเพ่ือรองรับระบบกำร
สะสมหน่วยกิต 

ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
(ธนำคำรหน่วยกิต: Credit 
bank) 

อำจำรย์ ดร.ศักดำ        
สวำทะนันทน์ 

9 อำจำรย์ธำนำ
พรรณ พิใจ 

งำนกำรศึกษำ
พิเศษ 

โครงกำรกิจกรรมสำน
สัมพันธ์พี่น้องปฐมวัยและ
กำรศึกษำพิเศษ 

รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.รัชนีกร ทองสุข
ดี     

10 อำจำรย์พงษ์ระวี         
พันธุ์บุญปลูก 

โครงกำร
ห้องเรียน 
วมว.-มช. 

กำรพัฒนำทักษะควำม
เป็นนวัตกรแก่นักเรียน
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
โดยโครงกำรโรงประลอง
ต้นแบบทำงวิศวกรรม 
(Fabrication Lab) 

อำจำรย์ ดร.ศักดำ        
สวำทะนันทน์ 
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  ผลการด าเนินงานปี 2565 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ความร่วมมือในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 

3 คู่ควำมร่วมมือ 
 สาธิต มัธยม = 1 คู่ความร่วมมือ 
 1. กำรพัฒนำระบบสนับสนุนของสถำนศึกษำเพ่ือกำรขับเคลื่อนระบบธนำคำรหน่วยกิตในระ
ดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 อำจำรย์ฐิติมำ อินทวงศ์ และ อำจำรย์ ดร.ศักดำ สวำทะนันทน์  
 
     สาธิต มัธยม = 2 คู่ความร่วมมือ 
 2. กำรท ำ CPR เพ่ือช่วยชีวิตเบื้องต้น" ภำยใต้โครงกำรวิจัย “กำรพัฒนำนวัตกรรม
แพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนกำรขยำยผลกำรเรียนรู้ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินส ำหรับ
สถำบันกำรศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่” 
 ทีมอำจำรย์สำธิต ระดับอนุบำล และทีมนักวิจัย คณะศึกษำศำสตร์ มช. 
 3.  กำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน Smart Unit ระดับประถมศึกษำชั้น ปีที่ 
1-3 
 ทีมอำจำรย์สำธิต ระดับประถม และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.2.2 จ ำนวนกิจกรรมผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

                    แนวใหม่ 

 

  ผลการด าเนินงานปี 2563 
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนแนวใหม่ จ านวน 7 ผลงาน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 

1 กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบมีส่วนร่วมในวิชำสุขศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

อำจำรย์ถนอมศรี รักข์สวัสดิ์ 

2 ผลกำรศึกษำและพัฒนำ Application ทีส่่งเสริมสุขภำพ
เกี่ยวกับสภำวะโรคซึมเศร้ำ ในโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

อำจำรย์ธีร์นวัช นันตำ 

3 ผลกำรใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5E 
เรื่องคู่อันดับกรำฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

อำจำรย์ชนม์ชนก แก้ววันดี 

4 กำรใช้กลวิธีกำรวำดภำพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร
แก้โจทย์ปัญหำ  เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมำตร 

อำจำรย์ไรวินทร์ รุจิพงศ์ทวี
กุล 

5 กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนและควำมคิดสร้ำงสรรค์วิชำ
ภำษำไทยด้วยเทคนิค “My story” 

อำจำรย์พิชญภณ ศรีนวล 

6 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้อินเตอร์ แอคทีฟไวท์
บอร์ด เพ่ือพัฒนำควำมคิดรวบยอดเรื่องพำรำโบลำส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

อำจำรย์ทนงค์  อินตำ 

7 กำรศึกษำรูปแบบกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY: 
PLC) ในงำนกำรศึกษำพิเศษโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

อำจำรย์ธำนำพรรณ์ พิใจ 
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  ผลการด าเนินงานปี 2564 
รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จ านวน 16 ผลงาน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
หัวข้อนวัตกรรม 

1 อำจำรย์ปัทมำ 
ประเสริฐศักดิ์ 

ภำษำไทย กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนสะกดค ำ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนสำธิต    
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบฝึกกำร
เขียนสะกดค ำ 
A SPELLING SKILL DEVELOPMENT FOR 
STUDENT IN MATHAYOMSUKSA 2   
CHIANG MAI DEMONSTRATION SCHOOL 
THROUGH EXERCISES FOR WRITING 
SKILL 

2 อำจำรย์ดวงหทัยรัฐ  
กำญจนรัชพงศ์ 

ภำษำไทย กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนวิเครำะห์ วิจำรณ์ 
โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้ำง 
ขุนแผน ตอนขุนช้ำงถวำยฎีกำ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
The Development of Reading Analyze 
and Criticism on problem based 
learning in khunchang khunpan 
literature chapter khunchang Offer the 
petition in student Matthayom 6 

3 อำจำรย์ผุสดี ขัด
นำค 

ภำษำไทย กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ผัง
ควำมคิดและแบบฝึกทักษะเรื่อง กำรประสม
ค ำแม่ ก กำ ในภำษำล้ำนนำ ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
Development of Learning Activities by 
Using Mind Mapping and  
A Combination of Kor Ka Consonant 
Excercise in Lanna language for 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
หัวข้อนวัตกรรม 

Mathayomsuksa 2 of Chiang Mai 
University Demonstration School 

4 อำจำรย์อรสำ สนธิ ภำษำไทย ผลกำรใช้ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหำที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

5 อำจำรย์พงษ์ระวี 
พันธุ์บุญปลูก 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงฟิสิกส์ด้วยกิจกรรม
ห้องปฏิบัติกำร STEM และกำรประดิษฐ์เชิง
บูรณำกำรเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมและปรับปรุง
ควำมเข้ำใจของนักเรียน 
Development of Physics Achievement 
with STEM-Lab Activities and 
Integrated Invention to Create 
Innovation and Improving  Students' 
Understanding 

6 อำจำรย์พรไพลิน 
สุวรรณพิทักษ์ 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงชีววิทยำโดยใช้กำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
(STEM Education) ร่วมกับนวัตกรรม
ห้องเรียนนักสร้ำง (Makerspace) เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
Integration of biological knowledge by 
using STEM learning management 
collaborated with Makerspace 
7innovation to enhance learning skills 
in the 21st century. 

7 อำจำรย์ ดร.ปัทมำ 
ยำนุ 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

กำรใช้เคมีสีเขียวในกำรหำปริมำณสำร
ตัวอย่ำงในชีวิตประจ ำวัน 
Green Chemistry for daily life sample 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
หัวข้อนวัตกรรม 

8 อำจำรย์ธีรวัฒน์ 
บุญฟอง 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์วิดีโอแทรกเกอร์ช่วย
สอนวิชำฟิสิกส์ในส่วนของจลนศำสตร์ 
The use of Tracker analysis program as 
an assisted-teaching physics in the 
topic of kinetics. 

9 อำจำรย์ ดร.ขวัญ
ชนก วนะวนำนนท์ 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

กำรประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดปริมำณสำรเคมี
โดยกำรวัดสี 
The fabrication of colorimeter for 
quantitative analysis 

10 อำจำรย์หฤทัย  
กำวิบูลย์ 

ภำษำต่ำงประเทศ 
(อังกฤษ) 

กำรใช้แนวกำรสอนภำษำแบบองค์รวมเพ่ือ
พัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
Using Whole Language Approach to 
Develop Reading and Writing of 
Matthayomsuksa 3 Students 

11 อำจำรย์ฐิติมำ  
อินทวงษ์ 

งำนแนะแนว นิทรรศกำรแนะแนวออนไลน์ : รูปแบบกำร
แนะแนวอำชีพส ำหรับนักรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-
19) 
Online Guidance Exhibition : Model of 
career guidance for high school 
students during the epidemic situation 
of the Coronavirus 2019 (COVID-19) 

12 อำจำรย์ ดร.อัษ  
แสนภักด ี

สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

กำรใช้เว็บ YOUTUBE เพ่ือกำรเรียนกำรสอน
พลศึกษำ 

13 อำจำรย์ถนอมศรี 
รักข์สวัสดิ์ 

สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำทักษะกำรคิดของนักเรียน 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
หัวข้อนวัตกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

14 อำจำรย์จำรี สุขบุญ
สังข ์

ศิลปศึกษำ กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำทักษะกำรคิดของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

15 อำจำรย์อมรำ สุข
บุญสังข์ 

ศิลปศึกษำ กำรใช้เครื่องนับจังหวะเพ่ือช่วยในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ 
วิชำศิลปะพ้ืนฐำน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที ่1 

16 อำจำรย์พงศกร
 สุขบุญสังข์ 

ศิลปศึกษำ กำรใช้แอพพลิเคชันเพื่อฝึกเทียบเสียงเครื่อง
ดนตรีไทยในกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำ
ปฏิบัติดนตรีไทย 5 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที ่3 

 

  ผลการด าเนินงานปี 2565 
 ผลงำนวัตกรรมที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแนวใหม่ จ ำนวน 21 ผลงำน ดังนี้ 

Smart Unit ระดับชั้น วิชา 

Resource for Learning ป.3 วิทยำศำสตร์ 

สังคม 

ภำษำไทย 

ITPC Family ป.2 คณิตศำสตร์ 

ภำษำไทย 

วิทยำศำสตร์ 

สังคม 

Smart Innovation ป.1 สังคม 

วิทยำศำสตร์ 
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ภำษำไทย 

ภำษำจีน 

Transportation ป.3 ภำษำจีน 

คณิตศำสตร์ 

ภำษำไทย 

วิทยำศำสตร์ 

สังคม 

ดินบ้ำนเฮำ ป.2 ภำษำจีน 

คณิตศำสตร์ 

ภำษำไทย 

วิทยำศำสตร์ 

สังคม 
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ภาพประกอบ กิจกรรมผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแนวใหม่ 
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ภาพประกอบ  กิจกรรม “Resource of learning” ของกลุ่มวิชำ Smart Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  กิจกรรม “ITPC Family” ของกลุ่มวิชำ Smart Unit 
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ภาพประกอบ  กิจกรรม “Smart Innovation” ของกลุ่มวิชำ Smart Unit 
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กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกที่มี
คุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1 ร้อยละของนักเรียนระดับ ม.ต้น ที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ A2 ขึน้ไป 
ตัวช้ีวัดที่ 5.3.2 ร้อยละของนักเรียนระดับ ม.ปลำย ที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ B1 ขึน้
ไป 

 

ผลการด าเนินงานปี 2563 
      ผลสอบ CEFR ของนักเรียนสาธิต มช. ปีการศึกษา 2562 

 A0 
High 

A0 
Low 

A0 
Mid 

A1 A2 B1 B2 C1
  

C2 Total 

ม.ต้น 14 1 4 135 286 150 27 7 - 624 
ร้อยละ 2.24 0.16 0.64 21.64 45.83 24.04 4.33 1.12 - 100 
ม.ปลาย 3 - 1 41 180 202 72 7 1 507 
ร้อยละ 0.59 - 0.20 8.09 35.50 39.84 14.20 1.38 0.20 100 

ม.ต้น   ได้ A2  ข้ึนไป  มีจ านวน  470  คน (จาก 624 คน)  คิดเป็นร้อยละ  75.32 

ม.ปลาย  ได้ B1 ข้ึนไป  มีจ านวน  282  คน (จาก 507 คน)  คิดเป็นร้อยละ  55.62 

 
ผลการด าเนินงานปี 2564 

      ผลสอบ CEFR ของนักเรียนสาธิต มช. ปีการศึกษา 2563 
 A0 

High 
A0 
Low 

A0 
Mid 

A1 A2 B1 B2 C1
  

C2 Timed 
Out 

Total 

ม.ต้น 2 7 8 157 280 140 42 11 - 2 649 

ร้อยละ 0.31 1.08 1.23 24.19 43.14 21.57 6.47 1.69 - 0.31 100 

ม.ปลาย 2 - 3 53 202 226 56 12 2 6 562 

ร้อยละ 0.36 - 0.53 9.43 35.94 40.21 9.96 2.14 0.36 1.07 100 

        ม.ต้น   ได้ A2  ข้ึนไป  มีจ านวน  473  คน (จาก 647 คน)  คิดเป็นร้อยละ  73.11 

ม.ปลาย  ได้ B1 ข้ึนไป  มีจ านวน  296  คน (จาก 556 คน)  คิดเป็นร้อยละ  53.24 

* จ ำนวนผู้เข้ำสอบที่น ำมำค ำนวณ (ไม่รวมผู้เข้ำสอบที่ Timed out)   
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ผลการด าเนินงานปี 2565 
      ผลสอบ CEFR ของนักเรียนสาธิต มช. ปีการศึกษา 2564 

 A0 
High 

A0 
Low 

A0 
Mid 

A1 A2 B1 B2 C1
  

C2 Timed 
Out 

Total 

ม.ต้น 5 4 7 150 246 135 38 8 - 14 607 

ร้อยละ 0.82 0.66 1.15 24.71 40.53 22.24 6.26 1.32 - 2.31 100 

ม.ปลาย 3 4 6 66 244 223 92 28 6 15 687 

ร้อยละ 0.44 0.58 0.87 9.61 35.52 32.46 13.39 4.08 0.87 2.18 100 

        ม.ต้น   ได้ A2  ข้ึนไป  มีจ านวน  427  คน (จาก 593 คน)  คิดเป็นร้อยละ  72.01 

ม.ปลาย  ได้ B1 ข้ึนไป  มีจ านวน  349  คน (จาก 672 คน)  คิดเป็นร้อยละ  51.93 

* จ ำนวนผู้เข้ำสอบที่น ำมำค ำนวณ (ไม่รวมผู้เข้ำสอบที่ Timed out)   
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ตัวช้ีวัดที่ 5.3.3 ระดับสมรรถนะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกของประเทศไทย 
 

ผลการด าเนินงานปี 2563 
ระดับสมรรถนะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกของผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ รายการ มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ภาพรวม 

1 นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำไทย
เพ่ือกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
มำกน้อยเพียงใด 

4.18 4.26 4.21 

2 นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร์มำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม
มำกน้อยเพียงใด 

3.76 3.82 3.78 

3 นักเรียนมีกระบวนกำรสืบสอบ
ทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำ
ศำสตร์มำกน้อยเพียงใด 

3.88 3.74 3.82 

4 นักเรียนมีควำมสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรมำก
น้อยเพียงใด 

3.76 4.03 3.89 

5 นักเรียนมีทักษะชีวิตมำกน้อย
เพียงใด 

3.59 3.74 3.66 

6 นักเรียนมีทักษะด้ำนอำชีพและ
กำรเป็นผู้ประกอบกำรมำกน้อย
เพียงใด 

3.59 3.41 3.51 

7 นักเรียนมีทักษะกำรคิดข้ันสูง
และควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมมำกน้อยเพียงใด 

3.73 3.70 3.72 

8 นักเรียนมีควำมรู้เท่ำทันสื่อสำร
สนเทศและดิจิทัลมำกน้อย
เพียงใด 

3.97 4.30 4.11 
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9 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนแบบร่วมมือและมีภำวะ
ผู้น ำมำกน้อยเพียงใด 

3.82 4.30 4.02 

10 นักเรียนตระหนักถึงกำรเป็น
พลเมืองที่มีควำมตื่นรู้และมี
จิตส ำนึกสำกลมำกน้อยเพียงใด 

3.70 3.92 3.80 

ระดับสมรรถนะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกของผู้เรียน 

3.80 3.91 3.85 

 
ผลการด าเนินงานปี 2564 

ระดับสมรรถนะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกของผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ รายการ มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ภาพรวม 

1 นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำไทย
เพ่ือกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
มำกน้อยเพียงใด 

4.18 4.26 4.21 

2 นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร์มำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม
มำกน้อยเพียงใด 

3.76 3.82 3.78 

3 นักเรียนมีกระบวนกำรสืบสอบ
ทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำ
ศำสตร์มำกน้อยเพียงใด 

3.88 3.74 3.82 

4 นักเรียนมีควำมสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรมำก
น้อยเพียงใด 

3.76 4.03 3.89 

5 นักเรียนมีทักษะชีวิตมำกน้อย
เพียงใด 

3.59 3.74 3.66 

6 นักเรียนมีทักษะด้ำนอำชีพและ
กำรเป็นผู้ประกอบกำรมำกน้อย
เพียงใด 

3.59 3.41 3.51 
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7 นักเรียนมีทักษะกำรคิดข้ันสูง
และควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมมำกน้อยเพียงใด 

3.73 3.70 3.72 

8 นักเรียนมีควำมรู้เท่ำทันสื่อสำร
สนเทศและดิจิทัลมำกน้อย
เพียงใด 

3.97 4.30 4.11 

9 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนแบบร่วมมือและมีภำวะ
ผู้น ำมำกน้อยเพียงใด 

3.82 4.30 4.02 

10 นักเรียนตระหนักถึงกำรเป็น
พลเมืองที่มีควำมตื่นรู้และมี
จิตส ำนึกสำกลมำกน้อยเพียงใด 

3.70 3.92 3.80 

ระดับสมรรถนะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกของผู้เรียน 

3.80 3.91 3.85 
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ภาพประกอบ พัฒนำสมรรถนะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกของผู้เรียนในระดับชั้นอนุบำล-
ประถมศึกษำ 
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ภาพประกอบ พัฒนำสมรรถนะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.3.4 จ ำนวนนวัตกรรมที่นักเรียนสร้ำงข้ึนเพ่ือแก้ปัญหำชุมชน 
 
นวัตกรรมที่นักเรียนสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาชุมชน ปีงบประมาณ 2565 
     1. รำงวัลชนะเลิศ ทีม Start Industry จำกโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

ในโครงกำรกำรประกวดแผนธุรกิจ Young Business Planner 2021 จุดประกำยควำมคิด สู่   
นักวำงแผนธุรกิจรุ่นเยำว์ ซึ่งท ำแผนธุรกิจเกี่ยวกับเทียนหอมที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์
กำรตลำด และคุณภำพของสินค้ำให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ที่มำกขึ้น ที่จัดขึ้นระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 
– เดือนพฤศจิกำยน 2565 โดยวิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
   1. น.ส.ข้ำว  มฤคพิทักษ์  ม.6/5 

2. น.ส.สิริรัตติกำล  สถิตเมธำกุล  ม.6/1 
3. น.ส.ทอฝัน  โยธำมำศ  ม.6/2 
4. อำจำรย์ปุญชรัสมิ์ มูลค ำ  ที่ปรึกษำทีม 
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     2. รำงวัลที่  2 สำขำวัสดุศำสตร์ (ระดับประเทศ) ในกำรประกวดโครงงำนของ
นักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ ครั้งที่24  : YSC 2022 ชื่อโครงงำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพ Triboelectric 
Nanogenerator เพ่ือเก็บเกี่ยวพลังงำนจำกน้ ำพุร้อน โดยกำรพัฒนำนี้จะน ำไปสู่กำรน ำพลังจำก 
น้ ำพุร้อนมำเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ โดยกำรประดิษฐ์อุปกรณ์ที่มีขนำดเล็กและสำมำรถแปลงพลังงำนกล
เป็นพลังงำนไฟฟ้ำได้ และเพ่ือสนับสนุนกำรใช้พลังงำนทำงเลือก และหมุนเวียนพลังงำนที่มีอยู่ตำม
ธรรมชำติของชุมชนมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  1. นำยนภวิชญ์ นันทะน้อย  ม.6/6  

2. นำงสำวภัทรพร ค ำนึงสิทธ์  ม.5/7 
3. นำงสำวฐนิศรำ ธงทอง  ม.5/7 
4. อำจำรย์พงษ์ระวี พันธ์บุญปลูก  อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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     3. โครงงำนวิจัยกำรศึกษำชนิดของผักสวนครัวที่ เหมำะสมในกำรลดฝุ่น PM2.5  
ใ นสิ่ ง แ ว ดล้ อมจ ำ ล อ ง  Selection of vegetables for PM2.5 particles reduction in the 
experimental environment ที่น ำเอำแนวทำงกำรเลือกและปลูกผักสวนครัว ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกเอง
ในที่อยู่อำศัย ปลูกง่ำยไม่ซับซ้อน ปลอดภัย และสำมำรถช่วยลดปริมำณค่ำฝุ่น PM2.5 ผลที่ได้คือ 
พริกหยวกสำมำรถลดปริมำณฝุ่น PM2.5 ได้ดีที่สุดรองลงมำคือ โหระพำ กะเพรำ ตำมล ำดับ  
ส่วนมะเขือเปรำะเจ้ำพระยำไม่ช่วยในกำรลดปริมำณฝุ่น PM2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05     

1. นำยศิริณัช ติมัน  ม.5/2  
2. นำยศุภวิชญ์ เงินเนตร  ม.5/2  
3. นำงสำวสุดำลักษณ์ สุริยยศ  ม.5/2 
4. อำจำรย์อรพินท์ คันธำเวช  อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนนุ : บริหารจัดการองค์กรเชิงบูรณาการแนวใหม่ที่มีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

6.1  พัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์
โดยรวมเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ตามแนวทาง 
EdPEx 

1. ผลประเมินตาม
เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษา
เพ่ือ ด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) 
(คะแนน) 

ผ่าน 
EdPEx 

200 

ไม่ผ่าน ไม่
บรรลุ 

ผ่าน 
EdPEx 

200 

ไม่ผ่านการ
พิจารณา
คัดเลือก
เบื้องต้น 

(Screening) 

ไม่
บรรลุ 

ผ่าน 
EdPEx 
200 

ผ่าน 
EdPEx 
200 

บรรลุ 

6.2 ปรับปรุงระบบ 
งบประมาณ 
การเงิน การพัสดุ  
โดยใช้ เทคโนโลยี
เพื่อบริหารจัดการ   

   เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

   และลดค่าใช้จ่าย 

1. ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ 
(กระดาษ หมึก ค่า
ถ่ายเอกสาร) 
ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา  

 

ลดลง 
5.00 

ลดลง 
66.32 

บรรลุ ลดลง 
10.00 

ลดลง 
51.48 

บรรลุ 10 เพิ่มข้ึน 
15.45 

ไม่บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

6.3  ปฏิรูประบบ 
การ
บริหารงาน    

      บุคคลและ
พัฒนา
บุคลากร 

1. ร้อยละความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อ
คณะฯที่อยู่ใน
ระดับสูง 

80.00 87.11 
 

บรรลุ 80.00 84.22 บรรลุ 80 83.60 บรรลุ 

2. ระดับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานที่มปีระ
สิทธภาพ 

ระดับ 
3.5 

ระดับ 
5 

บรรลุ ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

บรรลุ ระดับ 4.1 ระดับ 5 บรรลุ 

6.4 ปฏิรูประบบ
การ สื่อสาร
องค์กรและ
นักศึกษาเก่า
สัมพันธ์ 

1. ระดับการรับรู้
ภาพลักษณ์/ข้อมูล
ข่าวสารหน่วยงาน
ของนักศึกษาและ
บุคลากรภายในส่วน
งาน 

ระดับ 3 ระดับ 3 บรรลุ ระดับ 4 ระดับ 4 บรรลุ ระดับ 4 ระดับ 4 บรรลุ 

2. จ านวนเงินบริจาค 
จากนักศึกษาเก่า 

200,000.- 318,500.- บรรลุ 250,000
.- 

415,000.- บรรลุ 200,000.
- 

309,500.- บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

6.5 พัฒนาระบบ
การจัดการ
ความรู้ (KM) 
ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

1. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการจัดการความรู้ 

6 7 บรรลุ 8 18 บรรลุ 10 12 บรรลุ 
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กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์โดยรวมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx 

ตัวช้ีวัดที่ 6.1.1 ผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 

วิธีการ KPI 

ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม/แผนงาน ที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

เพื่อให้ KPI สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้ง 

 

ผู้รับผิดชอบในการก ากับ
และขับเคลื่อนตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  
(Data Owner) ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน  
รอบ 12 
เดือน 

1. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพองค์กร โดย
เชื่อมโยงการ
ด าเนินงานทั้ง 7 
หมวด 
 

ผลประเมินตาม
เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษา
เพ่ือ ด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) 
(คะแนน) 
 
 

200 ไม่ผ่าน 1. จัดกิจกรรม Morning 
talk เพ่ือพัฒนาระบบการ
พัฒนาคุณภาพองค์กรให้
เชื่อมโยงทั้ง 7 หมวด  
โดยเน้นกระบวนการ
ท างานให้เป็นระบบและ
การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร                                                                                                                                                                                                                      

1. รองคณบดี  
(ผศ.ดร.สมเกียรติ 
อินทสิงห์) 

 

1. หน่วยพัฒนาคุณภาพ
องค์กร 
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วิธีการ KPI 

ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม/แผนงาน ที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

เพื่อให้ KPI สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้ง 

 

ผู้รับผิดชอบในการก ากับ
และขับเคลื่อนตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  
(Data Owner) ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน  
รอบ 12 
เดือน 

2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการท างานให้
เป็นระบบและเน้นการมี
ส่วนร่วม 

 

   2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือจัดการสารสนเทศ
ด้านวิชาการของอาจารย์ 
(Academic                                                                                                                                                                                                                                                     
Management System 
: AMS) เพ่ือตอบระบบ
การประกันคุณภาพแนว
ใหม่ 
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วิธีการ KPI 

ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม/แผนงาน ที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

เพื่อให้ KPI สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้ง 

 

ผู้รับผิดชอบในการก ากับ
และขับเคลื่อนตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  
(Data Owner) ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน  
รอบ 12 
เดือน 

3. สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางด้านการ

ประกันคุณภาพองค์กร 

เพ่ือน าไปสู่การ

เทียบเคียง 

(Benchmark) 

   3. ขยายเครือข่ายและลง
นามความร่วมมือ (MOU) 
ร่วมกับสถาบันผลิตครู
เพ่ิมข้ึน เพ่ือน ามาสู่การ
เทียบเคียงผลการด าเนินงาน
ในหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ตาม
เกณฑ์ EdPEx 
4. จัดกิจกรรม Voice of 
Customer and 
Stakeholder เพ่ือรับฟัง
เสียงลูกค้ากลุ่มต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง เพื่อน ามาพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานของคณะ 
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กิจกรรมกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่เป็นองค์กรความเป็นเลิศตาม

แนวทาง EdPEx  

 

กิจกรรม Voice of Customer ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ กับ โรงเรียนคู่ความร่วมมือ  

 

 

 



 367   
 

กิจกรรม EdPEx Morning Talk เสวนาออนไลน์ "Work from Home เยี๊ยะก๋านตี้บ้าน เบิกบาน

ไปโตยกั๋น" น าโดยท่านคณบดีและหน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร มีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 75 คน 

ผ่านระบบ Zoom meeting 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่ เป็นเลิศ EdPEx)  
ณ คณะที่ผ่านโครงการ EdPEx200 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และคณะเศรษฐศาสตร์  
 
คณะเภสัชศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 368   
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 369   
 

กิจกรรมแลกแปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) กับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 370   
 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “งาน EdPEx” กับคณะศึกษาดูงาน ทีมบริหาร และ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการน าเสนอ

น าเสนอ 7 นวัตกรรมการบริหารงาน จากส่วนงาน ซึ่งนวัตกรรมทั้ง 7 จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

และจะน าเสนอในงาน CMU KM day ในปีพ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. นวัตกรรมการบริการวิชาการยุค New Normal 

2. นวัตกรรมการบริการการศึกษาปริญญาตรี  

3. นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. นวัตกรรมสารบรรณดิจิทัล  

5. นวัตกรรมการจัดการบัญชีและการเงิน 

6. นวัตกรรมสื่อสารองค์กรเพื่อคุณภาพนักศึกษา  

7. นวัตกรรมระบบบริการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน ปี 2565 

 

วิธีการ KPI 

ปีงบประมาณ 2565 

ค าอธิบายสรุปผล

การด าเนินการ 

กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะ

ด าเนินการ 

ต่อไป เพ่ือให้ KPI สามารถ

บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

ผู้รับผิดชอบในการ

ก ากับและขับเคลื่อน

ตัวช้ีวัด  

(KPI Owner) 

ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน  
 

บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ/N/A 

(อยู่ใน

ระหว่าง

ด าเนินการ) 

1. พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพองค์กรโดยเชื่อมโยง
การด าเนินงานทั้ง 7 หมวด 
2. จดักิจกรรมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการท างานใหเ้ป็น
ระบบและเนน้การมีสว่นรว่ม 

 

ผลประเมินตาม

เกณฑ์ประเมิน

คุณภาพการศึกษา

เพ่ือ ด าเนินการที่

เป็นเลิศ (EdPEx) 

(คะแนน) 

 

200 ผ่าน  บรรล ุ

 

 ไม่บรรล ุ

 

 

สป.อว.แจ้งในการ

ประชุม ครั้งท่ี 9/2565 

เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 

2565 มีมติเห็นชอบ

คณะศึกษาศาสตร์ มช. 

ผ่านการประเมินระดับ 

200 คะแนน โครงการ 

EdPEx200 รุ่นท่ี 9 

จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาด้วยเกณฑ ์

EdPEx และจัดส่งรายงาน

ความก้าวหน้าตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Progress Report) และ

ข้อมูลพื้นฐาน Common 

Data Set ให้กับ สป.อว. 

ทุกปีการศึกษาตามที่

สป.อว.ก าหนด 

1. รองคณบดี  

(ผศ.ดร.สมเกียรติ 

อินทสิงห์) 
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กลยุทธ์ที่ 6.2 ปรับปรุงระบบงบประมาณการเงิน การพัสดุ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6.2.1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ (กระดาษ หมึก ค่าถ่ายเอกสาร) ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
  

ตารางการค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ (กระดาษ หมึก ค่าถ่ายเอกสาร) ปี 2563 
งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563 (เพิ่มขึ้น /-ลดลง) เมื่อ

เทียบกบัปีที่ผ่านมา 

เดือน หมึก กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร รวม รวมสะสม เดือน หมึก กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร รวม รวมสะสม จ านวนเงิน ร้อยละ 

ต.ค.
61 

-  13,389.75 13,389.75 13,389.75 ต.ค.
62 

  70,352.10 70,352.10 70,352.10 56,962.35 425.42 

พ.ย.
61 

225,170.00  48,758.85 273,928.85 287,318.60 พ.ย.
62 

28,655.00  37,375.20 66,030.20 136,382.30 -  150,936.30 - 52.53 

ธ.ค.
61 

199,600.00  21,881.70 221,481.70 508,800.30 ธ.ค.
62 

13,900.00  34,731.90 48,631.90 185,014.20 -  323,786.10 - 63.64 

ม.ค.
62 

156,270.00 51,000.00 62,167.50 269,437.50 778,237.80 ม.ค.
63 

2,250.00  30,940.20 33,190.20 218,204.40 -  560,033.40 - 71.96 

ก.พ.
62 

200,250.00  35,821.35 236,071.35 1,014,309.15 ก.พ.
63 

113,950.00 50,875.00 22,891.50 187,716.50 405,920.90 -  608,388.25 - 59.98 

มี.ค.
62 

28,900.00  31,252.05 60,152.05 1,074,461.20 มี.ค.
63 

85,430.00 - 21,943.80 107,373.80 513,294.70 -  561,166.50 - 52.23 

เม.ย.
62 

40,760.00 51,000.00 24,701.85 116,461.85 1,190,923.05 เม.ย.
63 

24,840.00 - - 24,840.00 538,134.70 -  652,788.35 - 54.81 

พ.ค.
62 

64,370.00  24,482.70 88,852.70 1,279,775.75 
พ.ค.
63 

22,240.00 - - 22,240.00 560,374.70 -  719,401.05 - 56.21 
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งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563 (เพิ่มขึ้น /-ลดลง) เมื่อ
เทียบกบัปีที่ผ่านมา 

เดือน หมึก กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร รวม รวมสะสม เดือน หมึก กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร รวม รวมสะสม จ านวนเงิน ร้อยละ 

มิ.ย.
62 

5,860.00  18,902.25 24,762.25 1,304,538.00 
มิ.ย.
63 

- - - - 560,374.70 -  744,163.30 - 57.04 

ก.ค.
62 

138,931.00  24,181.65 163,112.65 1,467,650.65 
ก.ค.
63 

16,280.00 - - 16,280.00 576,654.70 -  890,995.95 - 60.71 

ส.ค.
62 

45,700.00  34,064.10 79,764.10 1,547,414.75 
ส.ค.
63 

- 52,700.00 16,975.80 69,675.80 646,330.50 -  901,084.25 - 58.23 

ก.ย.
62 

332,921.00 50,875.00  383,796.00 1,931,210.75 
ก.ย.
63 

4,180.00 - - 4,180.00 650,510.50 -1,280,700.25 - 66.32 

 1,438,732.00 152,875.00 339,603.75 1,931,210.75   311,725.00 103,575.00 235,210.50 650,510.50 989,296.00   
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ตารางการค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ (กระดาษ หมึก ค่าถ่ายเอกสาร) ปี 2564 

งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2564 
(เพิ่มขึ้น /-ลดลง) เมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา 

เดือน หมึก กระดาษ 
ค่าถ่าย
เอกสาร 

รวม รวมสะสม เดือน หมึก กระดาษ 
ค่าถ่าย
เอกสาร 

รวม รวมสะสม จ านวนเงิน ร้อยละ 

Oct-62 - - 70,352.10 70,352.10 70,352.10 Oct-63 - - 40,977.90 40,977.90 40,977.90 -   29,374.20 - 41.75 

Nov-62 28,655.00 - 37,375.20 66,030.20 136,382.30 Nov-63 - - 30,508.05 30,508.05 71,485.95 -     64,896.35 - 47.58 

Dec-62 13,900.00 - 34,731.90 48,631.90 185,014.20 Dec-63 4,500.00 51,000.00 7,984.35 63,484.35 134,970.30 -     50,043.90 - 27.05 

Jan-63 2,250.00 - 30,940.20 33,190.20 218,204.40 Jan-64 - - 600.00 600.00 135,570.30 -     82,634.10 -  37.87 

Feb-63 113,950.00 50,875.00 22,891.50 187,716.50 405,920.90 Feb-64 1,200.00 - 24,443.55 25,643.55 161,213.85 -   244,707.05 -  60.28 

Mar-63 85,430.00 - 21,943.80 107,373.80 513,294.70 Mar-64 4,910.00 - 25,365.00 30,275.00 191,488.85 -   321,805.85 -  62.69 

Apr-63 24,840.00 - - 24,840.00 538,134.70 Apr-64 - 51,000.00 - 51,000.00 242,488.85 -   295,645.85 -    54.94 

May-63 22,240.00 - - 22,240.00 560,374.70 May-64 - - 9,506.25 9,506.25 251,995.10 -   308,379.60 -    55.03 

Jun-63 - - - - 560,374.70 Jun-64 - - 13,413.15 13,413.15 265,408.25 -   294,966.45 -    52.64 

Jul-63 16,280.00 - - 16,280.00 576,654.70 Jul-64 - - 12,981.00 12,981.00 278,389.25 -   298,265.45 -    51.72 
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งบประมาณ 2563 
งบประมาณ 2564 

 
 

(เพิ่มขึ้น /-ลดลง) 
เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

เดือน หมึก กระดาษ 
ค่าถ่าย
เอกสาร 

รวม รวมสะสม เดือน หมึก กระดาษ 
ค่าถ่าย
เอกสาร 

รวม รวมสะสม จ านวนเงิน ร้อยละ 

Aug-63 
- 52,700.00 16,975.80 69,675.80 646,330.50 Aug-64 - - 10,896.00 10,896.00 289,285.25 -   

357,045.25 
-    

55.24 

Sep-63 
4,180.00 - - 4,180.00 650,510.50 Sep-64 - 26,316.00 - 26,316.00 315,601.25 -   

334,909.25 
-    

51.48 

  311,725.00 103,575.00 235,210.50 650,510.50   10,610.00 128,316.00 176,675.25 315,601.25    
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ตารางการค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ (กระดาษ หมึก ค่าถ่ายเอกสาร) ปี 2565 

งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2565 
 (เพิ่มขึ้น /-ลดลง) เมื่อ

เทียบกบัปีที่ผ่านมา 

เดือน หมึก กระดาษ 
ค่าถ่าย
เอกสาร 

รวม รวมสะสม เดือน หมึก กระดาษ 
ค่าถ่าย
เอกสาร 

รวม รวมสะสม จ านวนเงิน ร้อยละ 

ต.ค.
63 

- - 38,367.90 38,367.90 38,367.90 
ต.ค.
64 

- - 14,976.00 14,976.00 14,976.00 
-    

23,391.90 
-         

60.97 
พ.ย.
63 

- - 19,526.85 19,526.85 57,894.75 
พ.ย.
64 

400.00 - 7,737.75 8,137.75 23,113.75 
-    

34,781.00 
-         

60.08 
ธ.ค.
63 

4,500.00 51,000.00 7,984.35 63,484.35 121,379.10 
ธ.ค.
64 

11,150.00 9,898.00 19,627.50 40,675.50 63,789.25 
-    

57,589.85 
-         

47.45 
ม.ค.
64 

- - - - 121,379.10 
ม.ค.
65 

- 8,820.00 6,851.55 15,671.55 79,460.80 
-    

41,918.30 
-         

34.54 
ก.พ.
64 

1,200.00 - 13,301.55 14,501.55 135,880.65 
ก.พ.
65 

8,300.00 9,690.00 16,350.00 34,340.00 113,800.80 
-    

22,079.85 
-         

16.25 
มี.ค.
64 

4,910.00 - - 4,910.00 140,790.65 
มี.ค.
65 

- - 18,675.90 18,675.90 132,476.70 
-      

8,313.95 
-           

5.91 
เม.ย.
64 

- 51,000.00 16,663.50 67,663.50 208,454.15 
เม.ย.
65 

- 17,385.00 5,321.70 22,706.70 155,183.40 
-    

53,270.75 
-         

25.56 
พ.ค.
64 

- - - - 208,454.15 
พ.ค.
65 

- 5,700.00 27,141.00 32,841.00 188,024.40 
-    

20,429.75 
-           

9.80 
มิ.ย.
64 

- - 6,347.25 6,347.25 214,801.40 
มิ.ย.
65 

2,500.00 10,925.00 15,400.05 28,825.05 216,849.45 2,048.05 0.95 
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งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2565 
 (เพิ่มขึ้น /-ลดลง) เมื่อ

เทียบกบัปีที่ผ่านมา 

เดือน หมึก กระดาษ 
ค่าถ่าย
เอกสาร 

รวม รวมสะสม เดือน หมึก กระดาษ 
ค่าถ่าย
เอกสาร 

รวม รวมสะสม จ านวนเงิน ร้อยละ 

ก.ค.
64 

- - 13,413.15 13,413.15 228,214.55 
ก.ค.
65 

- 10,165.00 19,029.60 29,194.60 246,044.05 17,829.50 7.81 

ส.ค.
64 

- 26,316.00 12,981.00 39,297.00 267,511.55 
ส.ค.
65 

- 21,660.00 14,061.00 35,721.00 281,765.05 14,253.50 5.33 

ก.ย.
64 

- - 10,896.00 10,896.00 278,407.55 
ก.ย.
65 

4,150.00 10,070.00 25,445.10 39,665.10 321,430.15 43,022.60 15.45 

  10,610.00 128,316.00 139,481.55 278,407.55   26,500.00 104,313.00 190,617.15 321,430.15 616,360.30   
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ระบบงบประมาณการเงิน การพัสดุของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สารสนเทศงบประมาณการเงิน 
 

 
 

สารสนเทศงบประมาณการเงิน 
 
 
 
 
 
 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 

ระบบแจ้งเตือนรายงานกิจกรรม 
 
 

 
 

 
 
สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ 
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กลยุทธ์ที ่6.3 ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร 
 

ตัวชี้วัดที่ 6.3.1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อคณะฯ ท่ีอยู่ใน
ระดับสูงร้อยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อคณะฯที่อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 87) 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.3.1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะฯที่อยู่ในระดับสูง 

  ผลการด าเนินงานปี 2563 

โครงการ ร้อยละความผูกพันของบุคลากร 
1. โครงการ “การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศทางศาสตร์
การสอนแนวใหม่” 

94.33 

2. โครงการ “ออมอย่างไร ชีวีเปี่ยมสุข ปลดทุกข์ ปลอดหนี้ 
สุขใจวัยเกษียณ (Happy Money)” 

67.00 

3. โครงการ “การบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
สายปฏิบัติการสู่องค์กร EDCMU” 

100.00 

รวม 87.11 

  

  ผลการด าเนินงานปี 2564 

แบบสอบถาม ร้อยละความผูกพันของบุคลากร 
1. ท่านมีความภาคภูมิใจกับคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

89.20 

2. ท่านคิดว่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 

88.00 

3. ทา่นมีความเชื่อมั่นในการบริหารองค์กรของผู้บริหาร 89.20 
4. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 

84.80 

สถานที่ในการท างานเหมาะสม เอื้อต่อการท างาน 88.40 
5. บรรยากาศในการท างานมีการร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า 
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

87.80 

6. การจัดสวัสดิการด้านต่างๆมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการ 

74.80 

7. ท่านคิดว่าเงินเดือนในปัจจุบันเหมาะสมกับความสามารถ
และความรับผิดชอบของท่าน 

79.80 
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8. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขึ้นเงินเดือนมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

76.00 

เฉลี่ยรวม 84.22 
 

  ผลการด าเนินงานปี 2565 

แบบสอบถาม ร้อยละความผูกพันของบุคลากร 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการท างานของตนเอง 85.60 
2. ท่านได้รับการพัฒนาในเรื่องที่จ าเป็นที่จะส่งผลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดี 83.40 
3. ท่านมีความเชื่อมั่นต่อองค์กร 84.60 
4. ท่านเชื่อมั่นว่า ทีมผู้บริหารปัจจุบันมีความเหมาะสมและ
จะสามารถพาองค์กรให้เจริญเติบโตต่อไปได้ตามเป้าหมาย
และม่ันคง 82.80 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
การท างาน 83.00 
6. เพ่ือนร่วมงาน ต่างให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อใด
ก็ตามที่ต้องการการสนับสนุน 86.40 
7. ภาระงานและตารางการท างานในปัจจุบันของข้าพเจ้า มี
ความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ครองอยู่ 84.20 
8. การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการ 78.80 

เฉลี่ยรวม 83.60 
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  ตัวช้ีวัดที ่6.3.2 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
 

   ผลการด าเนินงานปี 2563 
สมรรถนะ ร้อยละ 

2.1 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของ  
     ข้าราชการ 

87.20 

2.2 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 

88.05 

2.3 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 

85.52 

รวม 86.92 

 
  ผลการด าเนินงานปี 2564 

สมรรถนะ ร้อยละ 
2.1 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของ
ข้าราชการ โดยรวมสูงกว่าค่าคาดหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

84.20 

2.2 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า โดยรวมสูงกว่าค่าคาดหมาย
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

85.52 

2.3 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว โดยรวมสูงกว่าค่า
คาดหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

86.58 

รวม 85.43 
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  ผลการด าเนินงานปี 2565 
สมรรถนะ ร้อยละ 

2.1 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของ
ข้าราชการ โดยรวมสูงกว่าค่าคาดหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

88.55 

2.2 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า โดยรวมสูงกว่าค่าคาดหมาย
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

84.30 

2.3 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว โดยรวมสูงกว่าค่า
คาดหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

96.32 

รวม 89.72 

 
เกณฑ์เปรียบเทียบการคิดค านวณค่าเป้าหมายระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
  อ้างอิงจากผลการประเมินความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของบุคลากรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระบบ CMU MIS (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า และพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว) 

ค่าเป้าหมาย ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ) 
1 01.00-10.00 

1.5 10.01-20.00 
2 20.01-30.00 

2.5 30.01-40.00 
3 40.01-50.00 

3.5 50.01-60.00 
4 60.01-70.00 

4.5 70.01-80.00 

5 80.01-100.00 
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กลยุทธ์ที่ 6.4 ปฏิรูประบบการสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6.4.1 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์/ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของนักศึกษา
และบุคลากรภายในส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดได้ใน

ระดับท่ี 3 แต่เนื่องจากติดปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 จึงท าให้กิจกรรมบางอย่าง
ไม่ได้จัดขึ้นตามที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้หน่วยประชาสัมพันธ์ ภายใต้การน าของ อาจารย์  
ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์  ปฏิบัติการแทนคณบดีฯ ได้ด าเนินการต่อไปนี้... 

1. จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจ าปีงบประมาณ 
2563 และด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ 

2. แต่ งตั้ งคณะกรรมการด้านประชาสัม พันธ์ เชิ งรุก  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2563-2566 และ ประชุมคณะกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2563-
2566 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ ชัน้ 
2 อาคาร 2 

3. แต่งตั้งนักศึกษาช่วงงานกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์เชิงรุก : ศาสตร์การสอนแนว
ใหม่ (EDUCMU TODAY)” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และผลิตรายการ EDU CMU 
Today ลงประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ของคณะ จ านวน 2 ตอน 

4. จัดท าแบบประเมิน 3 ชุด เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินการ  

ทัง้นี้ ผลการประเมินชี้ว่า “กลุ่มเป้าหมายหลัก (นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และพนักงาน
ปฏิบัติงาน) รับรู้ภาพลักษณ์ของส่วนงานอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80” และ “ความพึงพอใจในช่องทาง
การรับรู้ข่าวสารของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน และระดับการรับรู้ข่าวสารของส่วนงาน
ของบุคลากรและนักศึกษา” เมื่อประกอบกับการที่หน่วยประชาสัมพันธ์สามารถด าเนินการได้ตาม

เงื่อนไขของตัวชี้วัด จึงสรุปได้ว่า ผลการด าเนินงานตาม อยู่ใน “ระดับที่ 3” เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ 
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ผลการด าเนินงาน ปี 2564 
จดัท าแบบประเมิน 3 ชุด เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ

ด าเนินการ โดยมีผลการประเมินดังนี้  
1. “กลุ่มเป้าหมายหลัก” (นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และพนักงานปฏิบัติงาน) รับรู้

ภาพลักษณ์ของส่วนงานอย่างถูกต้อง เกินร้อยละ 80 และ “กลุ่มเป้าหมายภายนอก” 
(นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ภาพลักษณ์ของ
คณะอย่างถูกต้อง เกินร้อยละ 60 

2. ความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และระดับการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับคณะของ 
“นักศึกษา” ในเรื่องส าคัญอยู่ในระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 80 

3. ความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และระดับการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับคณะของ 
“บุคลากร” ในเรื่องส าคัญอยู่ในระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 80 

เมื่อประกอบกับการที่หน่วยประชาสัมพันธ์สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขแต่ละข้ันตอน
ของตัวชี้วัด จึงสรุปได้ว่า ผลการด าเนินงาน อยู่ใน “ระดับที่ 4” เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2565 
     จัดท าแบบประเมิน 3 ชุด เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ

ด าเนินการ โดยมีผลการประเมินดังนี้  

1.   “กลุ่มเป้าหมายหลัก” (นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และพนักงานปฏิบัติงาน) และ    
“กลุ่มเป้าหมายภายนอก” (นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป) รวมถึง ผู้มีส่วนได้
ส่วน เสีย รับรู้ภาพลักษณ์ของคณะอย่างถูกต้อง มากถึงร้อยละ 89 (เกณฑ์ร้อยละ 60) 

2. “นักศึกษา” มีความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และระดับการรับรู้ข่าวสารที่
เกี่ยวกับคณะของ ในเรื่องส าคัญ ร้อยละ 84  (เกณฑ์ร้อยละ 80)  

3. “บุคลากร” มีความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และระดับการรับรู้ข่าวสารที่
เกี่ยวกับคณะของ ในเรื่องส าคัญ ร้อยละ 84 (เกณฑ์ร้อยละ 80) 

เมื่อประกอบกับการที่หน่วยประชาสัมพันธ์สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขแต่ละข้ันตอน
ของตัวชี้วัด จึงสรุปได้ว่า ผลการด าเนินงาน อยู่ใน “ระดับที่ 4” เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.4.2 จ านวนเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า 
 

ผลการด าเนินงานปี 2563 
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ผลการด าเนินงาน ปี 2564 

 
   ผลการด าเนินงาน ปี 2565 

 
รายช่ือศิษย์เก่าที่บริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน 

1 นางชัศวารี  หมอยา 13,500 

2 นางสาวศิริพร  วงค์ตาค า 1,000 

3 รศ.ดร.เชษฐภูม ิ วรรณไพศาล 10,000 

4 อ.ดร.ชญานิตย์  ยิ้มสวัสดิ ์ 10,000 

5 อ.ชัยณรงค์  จารุพงศ์พัฒนะ 10,000 

รายนามนักศึกษาเก่าที่บริจาคเงินให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ 

   

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

   

ล าดับ ชื่อ - สกุล จ านวนเงิน 

1 ผศ.ดร.ยงยุทธ์ ยะบุญธง 10,000 

2 คุณพงษ์ธาดา สุภาแสน 10,000 

3 คุณวารี ภัทราวณิชย์ 20,000 

4 รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 1,000 

5 ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงศ์ 10,000 

6 คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ 30,000 

7 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.  332,000 

8 รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 1,000 

9 อ.พรสุดา  อินทรสาน 1,000 

  415,000 
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6 ผศ.ดร.สุบัน  พรเวียง 72,000 

7 ผศ.ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง 10,000 

8 อ.ดร.สุนันชัย  ออนตะไคร้ 3,000 

9 ผศ.ดร.พิชัยณรงค์  กงแก้ว 10,000 

10 อ.วารี  ภัทราวณิชย ์ 50,000 

  189,500 

 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ 120,000 

  309,500 
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กลยุทธ์ที่ 6.5 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

  ตัวชี้วัดที่ 6.5.1 จ านวนองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการจัดการความรู้ 
   ผลการด าเนินงาน ปี 2563 
 

KPI องค์ความรู้ 
1. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การจัดการความรู้ 

จ านวน 7 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ KM 
1. แนวทางในการด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
2. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานด้วยระบบ
ออนไลน์ 
3. การรับ-ส่ง เอกสารด้วยระบบ QR Code และระบบการ
จัดส่งเอกสารภายในคณะฯ 
4. ระบบติดตามและรายงานผลการด าเนินงานฯ ตัวชี้วัด 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของงานด้านนโยบายและแผน และ
งานด้านการเงิน 
6. นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ในยุค 
New Normal” และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
7. การน าระบบ Line nofity มาใช้งานเพ่ือรับการแจ้งเตือน
อัตโนมัติในองค์กร 
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

1) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม  

45 ปี 

 - จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 KM ประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อ

แลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันในเรื่องนโยบายและแนวทางในการ

ด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการ

ความรู้ 
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

2) วันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม  

45 ปี 

  - การเสนอหัวข้อปัญหา เพื่อหาแนวทางในการจัดการความรู้ 

เกี่ยวกับกระบวนการท างานของบุคลากรสายปฏิบัติการภายใน

คณะซึ่งจะได้ด าเนินการ KM ในกิจกรรมครั้งต่อไป 
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

3) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ 

  - จัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 KM การขออนุมัติเดินทางไปราชการ/

ปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์   
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

4) วันที่18 มีนาคม 2563 

  - จัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 KM ระบบการรับ-ส่งเอกสารด้วยระบบ 

QR Code และระบบการจัดส่งเอกสารภายในคณะฯ 
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

5) วันที่18 มีนาคม 2563 

  - จัดกิจกรรม ครั้งที่ 4 KM ระบบติดตามและรายงานผลการ

ด าเนินงานฯ ตัวช้ีวัด 
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

6) วันที่ 7 สิงหาคม 2563  

   - จัดกิจกรรม ครั้งที่ 5 KM ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของงานด้าน

นโยบายและแผน และงานด้านการเงิน 
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

7) วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

  - จัดกิจกรรม ครั้งที่ 6 KM เรื่องการบริการวิชาการด้วย

นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ในยุค New 

Normal” และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

8) วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

  - จัดกิจกรรม ครั้งที่ 7 KM การน าระบบ Line nofity มาใช้งาน

เพื่อรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติในองค์กร 
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

9) วันที่ 27 สิงหาคม 2563 

  - กิจกรรม Show and Share ระบบการขออนุมัติเดินทางไป

ราชการ/ปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก

ข้อมูลที่ได้รับจากกิจกรรมการประชุมหารือพูดคุยร่วมกันของ

บุคลากรสายปฏิบัติการ เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและแนวทาง

ปรับปรุงการขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ โดยหน่วยบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ร่วมกับหน่วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ได้พัฒนา

โปรแกรมการขออนุมัติเดินทางไปราชการและปฏิบัติงานออนไลน์ 

ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงาน 
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ผลการด าเนินงาน ปี 2564 
 

KPI องค์ความรู้ 
1. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การจัดการความรู้ 

จ านวน 18 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ KM 
1. EDU-CMU-ACASERON : นวัตกรรมการบริการวิชาการเชิง
รุกผ่านระบบออนไลน์ 
2. ระบบรับสมัคร ติดตาม เเละรายงานผลนักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงาน ในยุค New Normal 
3. ระบบการจองยานพาหนะออนไลน์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค New Normal 
4. ระบบลงเวลาปฏิบัติงานด้วยการสแกนใบหน้า 
5. ระบบรับ - ส่ง และจัดเก็บหนังสือราชการด้วยคิวอาร์โค้ด 
6. ระบบแจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากร 
7. การเสนอหัวข้อและโครงร่างของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
8. การบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาผ่าน
ระบบ KSP Bundit            เพ่ือน าไปสู่การยื่นแบบค าขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9. ระบบการสนับสนุนและการให้บริการสารสนเทศด้านวิเทศ
สัมพันธ์ผ่านการบูรณาการแพลตฟอร์มออนไลน์ 
10. การรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
11. การพัฒนาระบบการพิจารณาทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ 
12. ระบบการประเมินการนิเทศออนไลน์ 
13. ระบบตรวจสอบ วัดค่าฝุ่น PM2.5 ในห้องเรียนและอาคาร
เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา 
14. ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ 
15. ระบบบริหารจัดการงบประมาณ 
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KPI องค์ความรู้ 
16. ระบบการขอสอบและเสนอจบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระดับภาควิชา 
17. ระบบยื่นค าร้องขอเอกสารส าคัญทางการศึกษาแบบ
ออนไลน์ ระดับภาควิชา 
18. ระบบการ Live สดแบบไร้สาย ผ่านเครือข่าย Wifi เพ่ือ
การเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ Education 4.0 
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ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน (รูปกิจกรรม) 

การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

1) วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 45 ปี ช้ัน 3 อาคาร 

2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

    - กิจกรรมประชุมชี้แจงกิจกรรมโครงการและเตรียมความพร้อมของ

หน่วยงานต่าง ๆ 
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

2) วันที่ 13 สิงหาคม 2564 จัดการประกวดการน าเสนอผลงานนวัตกรรม

การเรียนรู้ โครงการ “EDU KM DAY : การจัดการความรู้ 1 หน่วยงาน 1 

องค์ความรู้ สู่นวัตกรรมการเรียนรู้  

   - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 

(COVID-19) ระลอกใหม่และยังคงทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงปัจจุบัน 

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น

แบบ Online ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี

บุคลากรของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมน าเสนอนวัตกรรม จ านวน 18 เรื่อง 
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3) ผลการประกวดการน าเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการ“EDU KM DAY :การจัดการความรู้ 1 หน่วย 1 องค์ความรู้ สู่นวัตกรรมการเรียนรู้” 

ล าดับ ประเภทรางวัล ชื่อผลงานนวัตกรรม ชื่อหน่วยงาน/ผู้น าเสนอ 
1 รางวัลที่ 1 

(รางวัลละ 3,000 บาท) 
ระบบการประเมินการนิเทศออนไลน์”       หน่วยพัฒนาการปฏบิัติงานวชิาชีพครู 

ผู้น าเสนอ นายอรรถพันธ์ แจ่มกระจ่าง 

2 รางวัลที่ 2 
(รางวัลละ 2,000 บาท) 

ระบบการ Live สดแบบไร้สาย ผ่านเครือข่าย Wifi เพื่อการเรียนการสอนและการประชุม
ออนไลน์ Education 4.0 

หน่วยประชาสัมพนัธ ์
ผู้น าเสนอ นายธันวารักษ์ สุวคนธ์ 

3 รางวัลที่ 3 
(รางวัลละ 1,000 บาท) 

ระบบรับสมัคร ติดตาม และรายงานผลนักศึกษาช่วยปฏิบัตงิาน 
ในยุค New Normal 

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ผู้น าเสนอ นายศุภชัย แสงจันทร์ 

4 รางวัลชมเชย ล าดับที่ 1 
(รางวัลละ 500 บาท) 
 

EDU-CMU-ACASERON : นวัตกรรมการบริหารวิชาการเชิงรุกผ่านระบบออนไลน์ หน่วยบริการวิชาการ 
ผู้น าเสนอ นายกันตวชิญ์ กิรีรักษ์ 

5 รางวัลชมเชย ล าดับที่ 2 
(รางวัลละ 500 บาท) 
 

การบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาผา่นระบบ KSP Bundit เพื่อน าไปสู่การ
ยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตร ี
ผู้น าเสนอ นางสาวศุภานนั เครื่องค า 

6 รางวัลชมเชย ล าดับที่ 3 
(รางวัลละ 500 บาท) 
 

ระบบตรวจสอบ วัดค่าฝุ่น PM 2.5 ในห้องเรียนและอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
ผู้น าเสนอ นายโสรชัศิริ มาชัย 
 

 

405 



 403   
 

การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

4) วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ก าหนดการมอบเงินรางวัลและ

ประกาศนียบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ 
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ผลการด าเนินงาน ปี 2565 
  

KPI องค์ความรู้ 
1. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การจัดการความรู้ 

จ านวน 12 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ KM 
1.การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางแบบออนไลน์ 
2.การบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านระบบ 
KSP Kundit  
เพ่ือน าไปสู่การยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3.การพัฒนาระบบการสั่งอาหารส าหรับนักเรียนของโรงเรียน
สาธิตฯ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
4.การพัฒนาระบบรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา 
5.ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา (ITPC Online Study Model) 
6.ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับนักเรียน
อนุบาล (ITPC Online Study Model) 
7.ระบบบริหารจัดการงบประมาณ  
8.ระบบรับสมัคร ติดตามและรายงานผลนักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงานในยุค New Normal  
9.ระบบการจัดการข้อมูลการใช้ยานพานหะคณะศึกษาศาสตร์ 
10.ระบบรับสมัคร นักศึกษาฝึกสอนและตรวจสอบคุณสมบัติ 
ก่อนฝึกสอนชั้นปีสุดท้าย 
11.ระบบนิเทศออนไลน์ 
12.ระบบผู้ช่วยอาจารย์ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
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  ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน (รูปกิจกรรม) 

การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

1) วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 

45 ปี ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

     - กิจกรรมประชุมชี้แจงการด าเนินงานกิจกรรม

โครงการและเตรียมความ 
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

2) วันที่ 17 มิถุนายน 2565 – 5 สิงหาคม 2565 เวลา 

09.00 น. ณ ห้อง 45 ปี ชั้น 3 อาคาร 2 คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

     - กิจกรรม KM กลุ่มย่อยหัวข้อต่าง ๆ  
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

3) วันที่ 19 สิงหาคม 2565 จัดการประกวดการน าเสนอ

ผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการ “EDU KM DAY : 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ นวัตกรรมตามตัวชี้วัดของ OKRs 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม 

40 ปี ชั้น 1 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

 - ประกาศผลการประกวดน าเสนอผลงานนวัตกรรม 

การเรียนรู้ 

 - พิธีมอบรางวัลการประกวดน าเสนอผลงาน

นวัตกรรม 

การเรียนรู้ 
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การด าเนินการ รูปกิจกรรม 

3) วันที่ 19 สิงหาคม 2565 จัดการประกวดการน าเสนอ

ผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการ “EDU KM DAY : 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ นวัตกรรมตามตัวชี้วัดของ OKRs 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม 

40 ปี ชั้น 1 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ต่อ) 

 - ประกาศผลการประกวดน าเสนอผลงานนวัตกรรม 

การเรียนรู้ 

 - พิธีมอบรางวัลการประกวดน าเสนอผลงาน

นวัตกรรม 

การเรียนรู้ 

 

 

 

                                                                                                                                                      

411 
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ยุทธศาสตร์เชิงรุกตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

1. จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล  
(Scopus, ISI) เชิงรุก 

7 8 บรรลุ 8 13 บรรลุ 10 9 ไม่บรรลุ 

 

2.  จ ำนวนนวัตกรรม(นวัตกรรม)  
/ จ ำนวนผลงำนวิจัยที่อยู่ใน 
TRL 4-7 

7 1 ไม่บรรลุ 8 10 บรรลุ 10 10 บรรลุ 

3.  จ ำนวนกำรบริกำรวิชำกำร 
IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ 
จ ำนวน Spin off / Start up  
ต่อปี (ธุรกิจ) หรือ ผลงำนที่
เทียบเท่ำ TRL 8-9 (ผลงำน) 
(เฉพำะปี 2564-2565) 

- - - 1 1 บรรลุ 2 
 

0 ไม่บรรลุ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 1  จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล  (Scopus, ISI) เชิงรุก 
  

  ผลการด าเนินงานปี 2563 (8 บทความ) 

 
ล าดับ 

ชื่องานวิจัย 
นวัตกรรม 
หรืองาน

สร้างสรรค์ 

 
ชื่อวารสารที่ลง

ตีพิมพ ์/ 
แหล่งการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

 
ฉบับ/หน้า/ปี หรือ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ 
ผู้ร่วมรอง 

(โปรดขีดเส้นใต้ผู้ร่วม
หลัก) 

 
คณะ/

สาขาวิชา 

 
ชื่อ

ฐานข้อมูล 

 
Quartile 

เว็บลิงค์บทความที่ตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล Scopus 

1 Strategy of 
local 
curriculum 
developme
nt by 
participator
y action 
research: A 
case study 
in multi-
ethnic 
school, 

Academy of 
Strategic 
Management 
Journal 

Volume 19, Issue 
2, 2020, Pages 1-8      

28 May 2020 

Watthanawara, N., 
Nongyao Nawarat, , 
Anansuchartkul, B., 
Praputnitisarn, S. 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

Scopus 
 

3 https://www.scopus.com/r
ecord/display.uri?eid=2-
s2.0-
85084313789&origin=result
slist 
 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084313789&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084313789&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084313789&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084313789&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084313789&origin=resultslist
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ล าดับ 

ชื่องานวิจัย 
นวัตกรรม 
หรืองาน

สร้างสรรค์ 

 
ชื่อวารสารที่ลง

ตีพิมพ ์/ 
แหล่งการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

 
ฉบับ/หน้า/ปี หรือ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ 
ผู้ร่วมรอง 

(โปรดขีดเส้นใต้ผู้ร่วม
หลัก) 

 
คณะ/

สาขาวิชา 

 
ชื่อ

ฐานข้อมูล 

 
Quartile 

เว็บลิงค์บทความที่ตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล Scopus 

chiang mai, 
Thailand 

2 Thai 
Elementary 
Science 
Teachers’ 
Images of 
“Engineer(s)
” at Work 

Journal of 
Science 
Teacher 
Education 

DOI: 
10.1080/1046560X
.2020.1743563 28 

May 2020 

Ladapa Ladachart , 
Wilawan 

Phothong,Narissara 
Suaklay , Luecha 

Ladachart 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

Scopus 1 https://www.scopus.com/r
ecord/display.uri?eid=2-
s2.0-
85086437316&origin=result
slist 
 

3 Social 
Studies and 
the 
Developme
nt of Global 
Citizen in 

Humanities, 
Arts and Social 
Sciences 
Studies 

Volume 20, 
Number 1 

(January-April), 
2020 

Kumpol Vongsatan, 
Charin Mangkhang, 

Jarunee 
Dipyamandal 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

Scopus 4 https://www.scopus.com/r
ecord/display.uri?eid=2-
s2.0-
85087079847&origin=result
slist 

 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85086437316&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85086437316&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85086437316&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85086437316&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85086437316&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087079847&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087079847&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087079847&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087079847&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087079847&origin=resultslist
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ล าดับ 

ชื่องานวิจัย 
นวัตกรรม 
หรืองาน

สร้างสรรค์ 

 
ชื่อวารสารที่ลง

ตีพิมพ ์/ 
แหล่งการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

 
ฉบับ/หน้า/ปี หรือ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ 
ผู้ร่วมรอง 

(โปรดขีดเส้นใต้ผู้ร่วม
หลัก) 

 
คณะ/

สาขาวิชา 

 
ชื่อ

ฐานข้อมูล 

 
Quartile 

เว็บลิงค์บทความที่ตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล Scopus 

Educational 
System 

4 Thai pre-
service 
physics 
teachers' 
understandi
ng of seeing 
an object 

Journal of 
Physics: 
Conference 
Series 
1512(1),012015 

Volume 1512, 
Issue 1, 17 June 

2020, Article 
number 012015 

Kaewkhong, K. คณะ
ศึกษำศำสตร ์

Scopus 
 
 
 
 

4 https://www.scopus.com/r
ecord/display.uri?eid=2-
s2.0-
85087106833&origin=result
slist 
 

5 Toward a 
place-based 
learning 
progression 
for haze 
pollution in 
the 

Cultural 
Studies of 
Science 
Education 
 

Volume 15, Issue 
4, December 

2020, Pages 991-
1017 

Ladachart, L.a, 
Poothawee, M.b, 

Ladachart, L.c 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

Scopus 1 https://www.scopus.com/r
ecord/display.uri?eid=2-
s2.0-
85092166811&origin=result
slist&fbclid=IwAR2-
BHL82i0d37IG1ILndGGFLCH

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087106833&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087106833&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087106833&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087106833&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087106833&origin=resultslist
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https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.780527
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.780527
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.780527
https://www.frontiersin.org/people/u/1426939


 
431 

ล าดับ 

ชื่องานวิจัย 
นวัตกรรม 
หรืองาน

สร้างสรรค์ 

ชื่อวารสารที่ลง
ตีพิมพ ์/  
แหล่งการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

ฉบับ/หน้า/ปี หรือ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ตีพิมพ ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ 
ผู้ร่วมรอง 

(โปรดขีดเส้นใต้ผู้ร่วม
หลัก) 

คณะ/
สาขาวิชา 

ชื่อ
ฐานข้อมูล 

 
 

Quartile 

 
 

เว็บลิงค์บทความที่ตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล Scopus 

Blockchain 
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Influencing 
Organization 
Psychology 
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1 Effects of 
Mindset, 
Democratic 
Parenting, 
Teaching 
and School 
Environmen
t on 
Global 
Citizenship 
of Ninth-
grade 
Students 

European 
Journal of 

Educational 
Research 

Volume 11 Issue 
1 (January 2022)  
Pages: 217-230 
 

Damrongpanit, S. คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 
 

3 https://www.eu-
jer.com/effects-of-mindset-
democratic-parenting-
teaching-and-school-
environment-on-global-
citizenship-of-ninth-grade-
students 
   
 

https://www.eu-jer.com/volume-11-issue-1-january-2022
https://www.eu-jer.com/volume-11-issue-1-january-2022
https://www.eu-jer.com/volume-11-issue-1-january-2022
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2 Exploring 
students’co
nceptions 
of object 
visibility : A 
case study 
of seeing in 
darkness 

Physics 
Education 

 

Volume 57, 
Number 1 
(January 2022) 

Kreetha Kaewkhong 
Sunee 

NguenyuangNampu
eng Intanate1 and 
Wichaya Pewkam 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 3 https://iopscience.iop.org/ar
ticle/10.1088/1361-
6552/ac27f3 
 

3 Playing-
Dumb 
Behavior of 
Trainers 
During 
Online 
Streaming 
and 

Frontiers in 
Psychology 

Volume 12, Article 
Number 819458 
(February 2022) 

Xie Q. ,Li S., d,Malik 
H.A.,Chupradit 

S.,Priyanut Wutti 
Chupradit,Qadus 

A.h 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 1 https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fpsyg.2021.

819458/full 
 
 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/ac27f3
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/ac27f3
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/ac27f3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.819458/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.819458/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.819458/full
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Trainee’s 
BurnoutBeh
avior: 
Mediating 
Role of 
Psychologic
al 
Disengagem
ent 

4 Elementary 
Science 
Teachers’ 
Understandi
ng of 
Inquiry-
Based 
Teaching 

International 
Journal of 

Innovation in 
science and 
Mathematics 
Education 

Vol 30, No 1 
(February 

2022),pp.30-44 
 

Soonjana, 
Jannapha; 

Kaewkhong, 
Kreetha 

 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 3 https://openjournals.library.
sydney.edu.au/index.php/C

AL/article/view/15249 

https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/CAL/issue/view/1112
https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/CAL/issue/view/1112
https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/CAL/issue/view/1112
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and Self-
Evaluation 
of their 
Practices: A 
Case Study 
from 
Thailand 

5 Preservice 
biology 
teachers' 
decision-
making on 
and 
informal 
reasoning 
about an 
agriculture-

Journal of 
Biological 
Education 

Doi:10.1080/00219
266.2022.2058587 
Published online: 

01 Apr 2022 
 
 

Ladapa Ladachart 
and Luecha 
Ladachart 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 2 https://www.tandfonline.co
m/doi/full/10.1080/0021926
6.2022.2058587?fbclid=IwAR
0pzdFL_GMh3n5n_I4U5RYQ
Ra2gjNv0y5osN83oS3mrTmu

UiN6l_7JBN7E 
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based 
socioscientif
ic issue 

6 Pre-service 
Teacher 
Training 
Program of 
STEM-based 
activities in 
Computing 
Science to 
Develop 
Computatio
nal Thinking 

Informatics in 
Education 

Volume 21, Issue 
2 (June 2022), pp. 

311–329 
 

Wichaya Pewkam, 
Suthida Chamrat 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 1 https://infedu.vu.lt/journal/I
NFEDU/article/697/info 
 
https://www.scopus.com/re
cord/display.uri?eid=2-s2.0-
85132524705&origin=results
list&sort=plf-
f&src=s&st1=chamrat&st2=s
uthida&nlo=1&nlr=20&nls=c
ount-
f&sid=53a6da1a2e8b832fa6
1aea8140eb2df4&sot=anl&s
dt=aut&sl=37&s=AU-
ID%28%22Chamrat%2c+Sut

https://infedu.vu.lt/journal/INFEDU/article/697/info
https://infedu.vu.lt/journal/INFEDU/article/697/info
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
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hida%22+26421072600%29
&relpos=0&citeCnt=0&searc
hTerm= 
 

7 Psychologic
al Factors 
Influencing 
Achievemen
t of Senior 
High School 
Students 

Healthcare  Volume 10, Issue 
7, Published: 22 
June 2022, 1163 

 

Kienngam N, 
Maneeton N, 
Maneeton B, 

Pojanapotha P, 
Manomaivibul J, 

Kawilapat S, 
Damrongpanit S.. 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS 2 https://www.mdpi.com/222
7-9032/10/7/1163 
 
https://www.scopus.com/re
cord/display.uri?eid=2-s2.0-
85133199832&origin=results
list&sort=plf-
f&src=s&st1=kienngam&st2=
nongluck&nlo=1&nlr=20&nl
s=count-
f&sid=de6dcb327d82764301
ed1afc6c7c5aca&sot=anl&s
dt=aut&sl=39&s=AU-

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132524705&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chamrat&st2=suthida&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=53a6da1a2e8b832fa61aea8140eb2df4&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Chamrat%2c+Suthida%22+26421072600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.mdpi.com/2227-9032/10/7/1163
https://www.mdpi.com/2227-9032/10/7/1163
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
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ล าดับ 

ชื่องานวิจัย 
นวัตกรรม 
หรืองาน

สร้างสรรค์ 

ชื่อวารสารที่ลง
ตีพิมพ ์/ 
แหล่งการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

ฉบับ/หน้า/ปี หรือ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ตีพิมพ ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ 
ผู้ร่วมรอง 

(โปรดขีดเส้นใต้ผู้ร่วม
หลัก) 

คณะ/
สาขาวิชา 

ชื่อ
ฐานข้อมูล 

 
 

Quartile 

 
 

เว็บลิงค์บทความที่ตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล Scopus 

ID%28%22Kienngam%2c+N
ongluck%22+57211337095
%29&relpos=0&citeCnt=0&s
earchTerm= 
 

8 Interdiscipli
nary 
Community 
Based 
Learning to 
Enhance 
Competenc
e of Digital 
Citizenship 
of Social 
Studies Pre-
Service 

Journal of 
Curriculum and 

Teaching 
 

Volume 11,No.4 
:2022 (Published: 
May,17,2022), , 

pp.171-183 
 

 

Chainarong 
Jarupongputtana, 
Charin Mangkhang, 

Jarunee 
Dibyamandala, 

Monnapat 
Manokarn 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS - 
(Scopus 
coverage 
years:fro

m  
2021 to 
Present) 

https://www.sciedupress.co
m/journal/index.php/jct/arti
cle/view/21992 
 
https://www.scopus.com/re
cord/display.uri?eid=2-s2.0-
85131898542&origin=Author
NamesList&txGid=a76ade7a
bca71c0a1756f34aec696bd1
&isValidNewDocSearchRedir
ection=false 
 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133199832&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=kienngam&st2=nongluck&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=de6dcb327d82764301ed1afc6c7c5aca&sot=anl&sdt=aut&sl=39&s=AU-ID%28%22Kienngam%2c+Nongluck%22+57211337095%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/21992
https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/21992
https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/21992
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131898542&origin=AuthorNamesList&txGid=a76ade7abca71c0a1756f34aec696bd1&isValidNewDocSearchRedirection=false
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ล าดับ 

ชื่องานวิจัย 
นวัตกรรม 
หรืองาน

สร้างสรรค์ 

ชื่อวารสารที่ลง
ตีพิมพ ์/ 
แหล่งการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

ฉบับ/หน้า/ปี หรือ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ตีพิมพ ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ 
ผู้ร่วมรอง 

(โปรดขีดเส้นใต้ผู้ร่วม
หลัก) 

คณะ/
สาขาวิชา 

ชื่อ
ฐานข้อมูล 

 
 

Quartile 

 
 

เว็บลิงค์บทความที่ตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล Scopus 

Teacher’s in 
Thai 
Context: 
Pedagogical 
Approaches 
Perspective 

9 Developing 
Participator
y Learning 
Mechanism 
in Good 
Agricultural 
Practices 
following 
Sufficiency 
Economy 
lifestyle of 

Journal of 
Curriculum and 

Teaching 

Volume 11, Issue 
5, Pages 79 – 86 

August 2022 
 

Pornwiang, Suban, 
Manokarn, 
Monnapat 

คณะ
ศึกษำศำสตร ์

SCOPUS - 
(Scopus 
coverage 
years:fro

m  
2021 to 
Present) 

https://www.scopus.com/re
cord/display.uri?eid=2-s2.0-
85135245943&origin=record
page 
https://www.sciedupress.co
m/journal/index.php/jct/arti
cle/view/21852 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135245943&origin=recordpage
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135245943&origin=recordpage
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135245943&origin=recordpage
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135245943&origin=recordpage
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233 

ล าดับ 

ชื่องานวิจัย 
นวัตกรรม 
หรืองาน

สร้างสรรค์ 

ชื่อวารสารที่ลง
ตีพิมพ ์/ 
แหล่งการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

ฉบับ/หน้า/ปี หรือ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ตีพิมพ ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ 
ผู้ร่วมรอง 

(โปรดขีดเส้นใต้ผู้ร่วม
หลัก) 

คณะ/
สาขาวิชา 

ชื่อ
ฐานข้อมูล 

 
 

Quartile 

 
 

เว็บลิงค์บทความที่ตีพิมพ์จาก
ฐานข้อมูล Scopus 

Ban Pong 
Yaeng Nai 
School, Mae 
Rim District, 
Chiang Mai 
Province 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2 จ ำนวนนวัตกรรม (นวัตกรรม) / จ ำนวนผลงำนวิจัยที่อยู่ในTRL 4-7 
 

      ผลการด าเนินงานปี 2563  (1 ผลงาน) 

ผลงานนวัตกรรม 
เจ้าของผลงาน 

(สังกัด) 
1. นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning เพ่ือยกระดับสมรรถนะและคุณลักษณะเด็กไทย หน่วยบริกำรวิชำกำร 

 

          ผลการด าเนนิงานปี 2564  (10 ผลงาน) 

ผลงานนวัตกรรม 
เจ้าของผลงาน 

(สังกัด) 
1. นวัตกรรมกำรบริกำรวิชำกำรด้วยนวัตกรรมกำรเรียนรู้และศำสตร์กำรสอนแนวใหม่ในยุค New Normal ของคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   

หน่วยบริกำรวิชำกำร 

2. รูปแบบกำรยกระดับสมรรถนะหลักส ำคัญของเด็กไทย บนฐำนกำรจัดกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่   หน่วยบริกำรวิชำกำร 

3. คู่มือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่   หน่วยบริกำรวิชำกำร 
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ผลงานนวัตกรรม 
เจ้าของผลงาน 

(สังกัด) 
4. หลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะส ำคัญท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำนวัตกรรม ทำงควำมคิดของเด็กปฐมวัยผ่ำนกำรน ำ
ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่และภำพอนำคตของเด็กในแต่ละพ้ืนที่เป็นฐำน ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่  

รศ.ดร.เกียรติสุดำ ศรีสุข    
และคณะฯ 

5. โปรแกรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมฉลำดทำงดิจิทัล ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น   ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงำม 
(ภำควิชำพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำ

กำรศึกษำ) 
6. หลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นท่ีชำยขอบ รศ.ดร.นงเยำว์ เนำวรัตน์ 

(ภำควิชำพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ) 

7. หลักสูตรกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนพหุวัฒนธรรมศึกษำแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.นงเยำว์  เนำวรัตน ์
(ภำควิชำพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำ

กำรศึกษำ) 
8. Krulovehome - Enrichment Program : กิจกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษำครูสู่กำร
เป็นครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

หน่วยบริกำรวิชำกำร 

9. รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงชุมชน 
ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

หน่วยบริกำรวิชำกำร 
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ผลงานนวัตกรรม 
เจ้าของผลงาน 

(สังกัด) 
10. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรองค์ควำมรู้  ภูมิปัญญำ อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

หน่วยบริกำรวิชำกำร 

  

 ผลการด าเนินงานปี 2565 (10 ผลงาน) 

ผลงานนวัตกรรม 
เจ้าของผลงาน 

(สังกัด) 
1. รูปแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้และระบบกำรวัดและประเมินผลในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัด

เชียงใหม่ 

รศ.ดร.เกียรติสุดำ ศรีสุข    
รศ.ดร.สมเกียรติ  อินทสิงห์    

ผศ.ดร.น้ ำผึ้ง  อินทะเนตร  และคณะ 
2. รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรบูรณำกำรกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร และจัดกำรเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ 

รศ.ดร.เกียรติสุดำ ศรีสุข    
อำจำรย์ ดร.ศักดำ  สวำทะนันทน์  

และคณะ 
3. กิจกรรม STEM บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษำ รศ.ดร.สุทธิดำ จ ำรัส 
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ผลงานนวัตกรรม 
เจ้าของผลงาน 

(สังกัด) 
4. รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรออกแบบแบบเรียนเสริมทักษะภำษำไทยโดยใช้แนวคิดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิง
ประสบกำรณ์ร่วมกับแนวคิดอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ และแม่แบบว่ำด้วยกำรแสวงหำ เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนเขียน
ภำษำไทยส ำหรับผู้เรียนบนพื้นที่สูงภำคเหนือ 

ผศ.ดร.สิระ  สมนำม 

5. รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมทำงควำมคิดของผู้เรียนภำยใต้พ้ืนที่
น ำร่องนวัตกรรมกำรศึกษำ จังหวัดเชียงใหม ่

หน่วยบริกำรวิชำกำร 

6. รูปแบบกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ผศ.ดร.อุไรวรรณ  หำญวงค์ 

7. ชุดกิจกรรมพัฒนำทักษะโค้ดดิ้ง (Coding) สู่กำรประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นส ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ หน่วยบริกำรวิชำกำร 

8. Learning Box เพ่ือพัฒนำกำรเขียนโปรแกรม Micro: bit และแก้ปัญหำส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น หน่วยบริกำรวิชำกำร 

9. รูปแบบกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของครูในกำรจัดกิจกรรมวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์
ของนักเรียนประถมศึกษำ 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ  หำญวงค์ 

10.กำรปรับแต่งและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสอนผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมระดับ
ประถมศึกษำ 

รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี และคณะ 
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234 
234 

ตัวช้ีวัดที่ 3 จ ำนวนกำรบริกำรวิชำกำร IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ จ ำนวน Spin off / Start up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือ ผลงำนที่เทียบเท่ำ TRL 8-9 (ผลงำน) 

 
           ผลการด าเนินงานปี 2564 (1 ผลงาน) 

ผลงานนวัตกรรม 
เจ้าของผลงาน 

(สังกัด) 
1. รูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นแบบวิธีกำรเชิงพ้ืนที่ เรื่อง ประวัติศำสตร์นครหริภุญไชย เพ่ือส่งเสริมส ำนึก

ประวัติศำสตร์ควำมสุขของนักเรียนในพื้นท่ีนครหริภุญไชย จังหวัดล ำพูน 

รศ.ดร.ชรินทร์  มั่งค่ัง 
(ภำควิชำหลักสูตร กำรสอนและ

กำรเรียนรู้) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




