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สารจากคณบดี

 คณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ มีปณิธานมุ่งม่ัน 

ในการสร้างบัณฑิิตทางการศึกษาทุกระดับให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีมีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศท้ังทางศาสตร์และศิลป์ มุ่งม่ันในการพัฒนา

ศาสตร์ทางด้านการศึกษา โดยใช้กระบวนศึกษาวิจัยในการทำาความรู้ท่ีมีอยู่ให้

กระจ่าง และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำาไปใช้ได้อยา่งเหมาะสม และมุ่งม่ัน

ในการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม โดยการให้

บริการทางวิชาการแก่ชุมชน รวมท้ังการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม

 ตามวิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "เป็็นสถาบัันชัี�นนำาใน

การ์ผลิัตแลัะพัฒนาครู์แลัะบุัคลัากร์ทางการ์ศึึกษา ให้มีควิามเช่ีียวิชีาญทาง

ศึาสตร์์การ์สอนแนวิใหม่”

ร์องศึาสตร์าจาร์ย์ ดร์.เกียร์ติสุดา ศึร์ีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 ร์ายงานป็ร์ะจำาปี็ 2562 ฉบับน้ี จัดทำาข้ึนเพ่ือแสดงผลการดำาเนินงานตามพันธกิจของคณะ 6 ด้าน ในรอบปีท่ี 

ผ่านมา และแสดงให้เห็นถึงความพยายามและความต้ังใจของทุกฝ่ายท่ีร่วมกันผลักดัน ให้คณะขับเคล่ือนไปตามยุทธศาสตร์

ท่ีกำาหนด

 ในนามของคณะศึกษาศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่า  ศิษย์เก่าและนักศึกษาทุกคน ท่ีได้ร่วมแรง ร่วมใจ 

ในการปฏิิบัติหน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถ เพ่ือให้คณะศึกษาศาสตร์ ได้ก้าวต่อไปอย่างม่ันคงและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

และส่วนรวมต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้รับความร่วมมืออย่างน้ีตลอดไป



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

 พ.ศ. 2508
 มหาวทิยาลยัได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่จัดทำาโครงการผลติบณัฑิิตทางศกึษาศาสตรเ์สนอบรรจุในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่สอง (พ.ศ. 2510-2514) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2509 แล้วนำาเสนอต่อ

ที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และสภาการศึกษาแห่งชาติตามลำาดับ

 พ.ศ. 2509
 มหาวิทยาลัยได้มีคำาส่ังแต่งตั้งอนุกรรมการดำาเนินงานตามโครงการจัดต้ังคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพิจารณา

โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ก่อนนำาเสนอสภาการศึกษาแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมา
ของคณะศึกษาศาสตร์

 คณะศึกึษาศึาสตร์ ์มหาวิทิยาลัยัเชียีงใหม ่จัดต้ังข้ึนตามประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมือ่วันที ่2 กรกฎาคม 

2511 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งครั้งแรก คือ

 • เพื่อผลิตบัณฑิิตทางศึกษาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านวิชาการและวิธีการสอนที่จะออกไปเป็นครู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป

 • เพื่อสร้างโรงเรียนสาธิตมัธยม สำาหรับเป็นสถานที่ฝึกหัดและทดลองการสอนตามแนวทางปรัชญาทางการ

ศึกษาใหม่ๆ และวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนในภาคเหนือ

 • เพื่อทำาการวิจัยในภาคเหนือ

ลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญที่เกี่ยวกับความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�มีดังต่อไปนี้
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 พ.ศ. 2510
 องค์การยเูนสโกไดส้ง่ผูเ้ชีย่วชาญมาชว่ยเตรยีมงานจดัตัง้คณะศกึษาศาสตร ์และมหาวทิยาลยัเชยีงใหมไ่ดด้ำาเนนิ

การเสนอขออนุมัติหลักการในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2510 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับ

หลักการในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2510

 พ.ศ. 2511
 เสนอโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 

2511 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำาเสนอโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ต่อสภาการศึกษาแห่งชาติ ที่ประชุมสภา

การศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2511 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2511 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้มีภาค

วิชา 5 ภาควิชา ได้แก่

 • ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา

 • ภาควิชาระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตร

 • ภาควิชาโสตทัศนศึกษา

 • ภาควิชาวัดผลและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา

 • ภาควิชาส่งเสริมการศึกษา

 คณะศึกษาศาสตร์ ได้เร่ิมดำาเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก และเปิดสอนเมื่อวันที่ 10 

มิถุนายน 2511 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษา

ตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรัง่เศส) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนธุรกจิศิลป์ สาขาวิชาการ

สอนวิทยาศาสตร ์สาขาวชิาการสอนคณติศาสตร ์และสาขาวชิาการสอนเกษตรศาสตร ์นอกจากนัน้คณะไดเ้ริม่ดำาเนิน

การเปิดรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2511 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำาเนินการเสนอเรื่อง

การจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ต่อสำานักนายกรัฐมนตรี เพื่อดำาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งสำานักนายก

รัฐมนตรีได้ประกาศการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2511 เป็นการประกาศ

สถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
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 พ.ศ. 2514
 มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

 • หลักสูตร 4 ปี สำาหรับนักศึกษาที่มีวุฒิ มศ.5 หรือเทียบเท่า

 • หลักสูตร 2 ปีครึ่ง สำาหรับผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า (ปิดหลักสูตร พ.ศ. 2549)

 พ.ศ. 2519
 เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ สาขาวิชาคหกรรมศิลป์ สาขา

วชิาพลศกึษา สาขาวชิาสุขศึกษา สาขาวชิาประถมศกึษา สาขาวชิาบรหิารการศึกษา และสาขาวชิาอตุสาหกรรมศลิป์

 พ.ศ. 2520
 มกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างการบรหิารทางวชิาการไดมี้การขยายจำานวนภาควชิาจาก 5 ภาควชิาเปน็ 9 ภาค

วิชา ประกอบด้วย

 • ภาควชิาเดมิทีไ่ดร้บัอนมุตัพิร้อมการสถาปนาคณะศกึษาศาสตรแ์ละคงช่ือเดมิ ไดแ้ก ่ภาควิชาพ้ืนฐานทางการ

ศึกษา และภาควิชาส่งเสริมการศึกษา

 • ภาควิชาเดิมที่ได้รับอนุมัติพร้อมการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาใหม่ ได้แก่

  o ภาควิชาการวัดผลและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชาประเมินผลและวิจัยการ

ศึกษา

  o ภาควิชาโสตทัศนศึกษาขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

  o ภาควิชาระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตรขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชามัธยมศึกษา

 • ภาควิชาที่ขอจัดตั้งใหม่ได้แก่

  o ภาควิชาประถมศึกษา

  o ภาควิชาศิลปะปฏิิบัติ (เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาอาชีวศึกษา ตั้งแต่เมษายน 2526)

  o ภาควิชาพลานามัย

  o ภาควิชาบริหารการศึกษา

 พ.ศ. 2525
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกจำานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขา

วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

 พ.ศ. 2526
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 พ.ศ. 2527
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 พ.ศ. 2530
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ

 พ.ศ. 2531
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาประถมศึกษา
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 พ.ศ. 2533
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา

 พ.ศ. 2534
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาการสอนภาษา

อังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

 พ.ศ. 2535
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 พ.ศ. 2537
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

 พ.ศ. 2538
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ

บรหิารการศกึษา (ภาคพเิศษ) ในโครงการความรว่มมอืระหว่างคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่กับสถาบนั

ราชภฏัิเชียงราย (ระยะเวลาดำาเนนิการ 5 ป)ี จำานวน 4 รุน่ (ปกีารศึกษา 2538-2541) เปดิสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญา

โท สาขาวชิาการจดัการมนษุยแ์ละสิง่แวดลอ้ม สาขาวิชารว่ม (ศกึษาศาสตร ์สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร)์ ในโครงการ

ของบัณฑิิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 พ.ศ. 2539
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 พ.ศ. 2540
 เปดิสอนหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑิติสาขาวชิาชพีคร ู(โครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถ

ทางวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์– สควค.) (ปดิหลกัสตูร พ.ศ. 2554) เปดิสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท สาขาวชิา

ภูมิภาคศึกษา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิจิตรศิลป์ เศรษฐศาสตร์) ในโครงการของ

บัณฑิิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 พ.ศ. 2541
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) ในโครงการของบัณฑิิตศึกษาสถาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใน พ.ศ. 2549 บัณฑิิตศึกษาสถาน ได้ให้คณะศึกษาศาสตร์จัดการเรียนการสอนเอง

 พ.ศ. 2546
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เปิดสอนหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ บัณฑิิตวิทยาลัย) ในโครงการของบัณฑิิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตร

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ แพทยศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์) ในโครงการของบัณฑิิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 พ.ศ. 2547
 เปดิสอนหลักสูตรระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ (ภาคพเิศษ) ซึง่เปน็ความร่วมมอืระหวา่งคณะฯ 

และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องให้พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
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เปดิสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร 5 ป ีเพือ่ใหส้อดรบักบัแนวทางการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิาร

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียน

รู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศักยภาพ” และของกระทรวงศกึษาธกิาร โดยสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

ตอ้งการสง่เสรมิการดำาเนนิการยกระดบัวชิาชพีครใูหเ้ปน็วชิาชพีชัน้สงู ซ่ึงหลกัสตูรดงักล่าว ปรบัปรงุจากหลกัสตูรเดิม 

4 ปี เป็นหลักสูตร 5 ปี ทั้ง 14 สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 • สาขาวิชาเกษตรกรรม

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

 • สาขาวิชาพลศึกษา

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 • สาขาวิชาประถมศึกษา

 • สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

 • สาขาวิชาภาษาไทย

 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

 พ.ศ. 2549
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปศึกษา
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 พ.ศ. 2550
 เปดิสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาการวจัิยและพฒันาการศกึษา (ภาคปกต)ิ โดยแบ่งเปน็ 3 แขนง

วิชา คือ แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบบุคลากร

ทางการศกึษา และแขนงวชิาการวิจยัและพฒันาระบบการตรวจสอบ นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา

 พ.ศ. 2551
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนระบบการบริหารงาน เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 

2551 และมีนโยบายให้คณะฯ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ คณะฯ จึงได้มีการ

ปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำานักงานคณะ สำานักวิชาการศึกษา

(รวมภาควิชา 9 ภาควิชาเข้าด้วยกัน) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรือ่ง การแบง่หนว่ยงานในสว่นงานวชิาการและสว่นงานอืน่ๆ ฉบบัที ่1 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2551เปดิสอนหลกัสตูร

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติ)

 พ.ศ. 2552
 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ภาคพิเศษ) ทั้ง 3 แขนงวิชา คือ

แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบบุคลากรทางการ

ศึกษา และแขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 พ.ศ. 2553
 เปิดวิชาโทการศึกษาพหุวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคม ASEAN

 พ.ศ. 2555
 ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาประถม

ศกึษา สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ และสาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน เปน็ 1 สาขาวชิา คอื สาขาวชิาหลกัสตูร 

การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ดำาเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2555 ในแขนงวิชาประถมศึกษา แขนง

วิชาหลักสูตรและการสอน และแขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
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 พ.ศ. 2556
 มีการเปิดสอนและปรับปรุงหลักสูตรดังนี้

 • ระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตร 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัยและการ

ศึกษาพิเศษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธุรกิจศึกษา ศิลปศึกษา ดำาเนินการเปิดสอนใน

ภาคการศึกษาที่ 1/2556

 • ระดับปริญญาโท ปรับปรุงหลักสูตร 4 สาขาวิชา ดังนี้

  o สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขา

วชิาการสอนสงัคมศกึษา ปรบัปรงุเปน็ 1 สาขาวชิา คอื สาขาวชิาการศกึษา ประกอบดว้ย 5 วชิาเอก คอืวชิาเอกการ

บริหารการศึกษา วิชาเอกการศึกษาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอก

สังคมศึกษา ดำาเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2556

  o สาขาวิชาการวัดและประเมนิผลการศกึษา และสาขาวชิาวจิยัและสถติกิารศกึษา ปรบัปรงุเป็น 1 สาขา

วชิา คอื สาขาวชิาประเมนิผลและวจิยัการศกึษา ประกอบดว้ย 2 แขนงวชิา คอื แขนงวชิาการวดัและประเมนิผลการ

ศึกษา แขนงวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา ดำาเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2556 ในแขนงวิชาการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา

  o สาขาวิชาอาชีวศึกษา ดำาเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2556

  o สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ปรับชื่อเป็น สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ดำาเนินการเปิดสอนในภาคการ

ศึกษาที่ 2/2556

 • ระดับปริญญาเอก

  o ขอเปิดหลักสูตรใหม่ 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) พหุวัฒนธรรม

ศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษา ที่ 1/2557

  o สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตรเป็น สาขาวิชาหลักสูตรการสอน และ

เทคโนโลยกีารเรยีนรู ้ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา คอื แขนงวชิาหลกัสตูรและการสอน และแขนงวชิาเทคโนโลยทีางการ

ศึกษา

 พ.ศ. 2557
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้มีประกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหมเ่รือ่งการแบง่หนว่ยงานในสว่นงานวชิาการและสว่น

งานอื่น (ฉบับที่12) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ให้คณะศึกษาศาสตร์ แบ่งหน่วยงานเป็น 5 หน่วยงานดังนี้

 • สำานักงานคณะ

 • ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

 • ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

 • ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 หลัักสูตร์

 • ระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี และคณิตศาสตร์

 • ระดับปริญญาโท มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทของการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ร่วม

กับโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 

2556-2561) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในภาคการศึกษาที่ 1/2557
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 • ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา 5 วิชาเอกดังนี้

  o การบริหารการศึกษา

  o การศึกษาเพื่อการพัฒนา

  o พหุวัฒนธรรมศึกษา

  o วิทยาศาสตรศึกษา

  o สังคมศึกษา

 พ.ศ. 2558
 ระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตร 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพลศึกษา

 พ.ศ. 2559
 ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตร 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

และการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาธุรกิจศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชา

เคมี

 พ.ศ. 2560
 ปรบัปรงุหลกัสตูรปริญญาโท จำานวน 1 สาขาวชิา ไดแ้ก่ หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิิต สาขาวชิาการศกึษา

พิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความต้องการของรัฐ

 พ.ศ. 2561
 ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำานวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ สาขาวชิาสังคมศกึษา สาขาวชิาชวีวทิยา สาขาวชิาฟิสกิส ์สาขาวชิาเคม ีสาขาวชิาคณติศาสตร์ 

และสาขาวิชาพลศึกษา

 พ.ศ. 2562
 ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำานวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ สาขาวชิาสังคมศกึษา สาขาวชิาชวีวทิยา สาขาวชิาฟิสกิส ์สาขาวชิาเคม ีสาขาวชิาคณติศาสตร์ 

และสาขาวิชาพลศึกษา
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ปณิธาน�ปรัชญา�วิสัยทัศน์�พันธกิจ�
วัตถุประสงค์�และค่านิยมองค์กร

ปณิธาน
 • คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิิตทางการศึกษาทุกระดับให้เป็นครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศทั้งทางศาสตร์และศิลป์

 • คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศาสตร์ทางด้านการศึกษา โดยใช้

กระบวนการศึกษาวิจัยในการทำาความรู้ที่มีอยู่ให้ก ระจ่าง และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำา

ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

 • คณะศกึษาศาสตรม์คีวามมุง่มัน่ในการพฒันาการศกึษา และคณุภาพชีวติของประชาชน

ในสังคม โดยการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่ง

แวดล้อม

ปรัชญา
 การพฒันามนษุย ์สงัคม และสิง่แวดลอ้มอยา่งผสมกลมกลนืเพือ่การอยูร่ว่มกนัอย่างมีความ

สุขบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและจริยธรรมของแต่ละสังคมจะเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการ

ทางการศกึษาทีมี่ประสทิธภิาพ  องคค์วามรูท้างการศกึษาซึง่ประกอบดว้ยศาสตร ์และศลิปท์ัง้ที่

มอียูแ่ล้วและตอ้งแสวงหาใหมน่ัน้ คณะศกึษาศาสตร์จกัตอ้งนำาไปใชใ้นการสรา้งครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาใหม้ศีกัยภาพสงูข้ึน สามารถนำาสังคมใหพ้ฒันาสูส่งัคมแห่งปญัญา อนัจะชว่ยพฒันา

ประเทศได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
 คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่เปน็สถาบนัชัน้นำาในการผลติและพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่

พันธกิจ 
 1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับ

สากล

 2) ผลิตและถ่ายทอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมการสอนและองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการ

ศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ

 3) ใหบ้รกิารวชิาการแกช่มุชนเพือ่ตอบสนองความต้องการของสงัคมและเสรมิสรา้งความ

เข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่น และประเทศ 

 4) ทำานุบำารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

ล้านนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู
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 5) บรหิารจัดการแบบมส่ีวนรว่มโดยยดึหลักธรรมาภบิาลทีเ่นน้ความโปรง่ใสและใช้แนวทาง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 6) ดำาเนนิงานโรงเรยีนสาธติฯ ให้มีความเปน็เลศิเพ่ือสนบัสนนุพนัธกจิของคณะฯ ไปพรอ้ม

กบัการสง่เสรมินกัเรยีนให้มคุีณภาพและเปน็พลเมอืงโลกทีด่บีนพ้ืนฐานความเปน็ไทยและเปน็ผู้

มีความรู้คู่คุณธรรม

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างบัณฑิิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรู้ความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ

สือ่สาร มสีขุภาพด ีเปน็ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สามารถเปน็ผูน้ำาในการจดัการศกึษาเพือ่ตอบ

ความต้องการของสังคม และเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 2. เพือ่ผลติและพฒันางานวจิยัของอาจารยแ์ละบคุลากรใหไ้ด้นวตักรรมและองคค์วามรู้

ใหม ่โดยมุง่เน้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญัและการศกึษาตลอดชวีติ เพือ่นำา

ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดการความรู้ การพัฒนางานและการพัฒนาทางสังคม

 3. เพ่ือบริการวชิาการและถา่ยทอดความรูสู่้ชมุชนและสังคม ภายใต้เครือขา่ยความรว่ม

มือทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่

ศิษย์เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

 4. เพื่อทำานุบำารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

 5. เพือ่สง่เสริมความเขม้แขง็และยกระดบัคณุภาพทางวิชาการและงานวจิยัรว่มกับสถาบัน

วิชาการต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ

 6. เพื่อบริหารองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการทำางานตามหลักนิติธรรม คุณธรรม 

โปร่งใสมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ วางแผนและจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 7. เพื่อดำาเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้สนับสนุนวัตถุประสงค์ข้อ 1 – 6 และเพื่อส่งเสริม

การพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

ค่านิยม�:�ED-CMU�
  คณะศกึษาศาสตรร์ว่มขบัเคลือ่นการบรหิารของมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่โดยนำาค่านยิมและ

วัฒนธรรมองค์กร E-CMU มาเป็นค่านิยมขององค์กร เป็น ED-CMU

 • E - Educational Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

 • D - Dynamic Development ร่วมพัฒนาด้วยพลังสร้างสรรค์

 • C - Community Engagement ผูกพัน รับใช้สังคม

 • M - Morality สร้างค่านิยมด้วยหลักธรรม

 • U - Unity รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
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โครงสร้างคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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โครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายธานินทร์์ สุภาแสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศึ.สุนทร์ี คนเที่ยง
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

นางนุชีนาถ ศึุภกิจธนากร์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผศึ.ดร์.มนต์นภัส มโนการ์ณ์
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผศึ.ดร์.สมเกียร์ติ อินทสิงห์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ผศึ.ดร์.บัุษร์ี เพ่งเลั็งดี
ปฏิิบัติการแทนคณบดี
ในงานพัฒนาบุคลากร

และวิเทศสัมพันธ์

ผศึ.ดร์.ทิพย์ร์ัตน์ นพฤทธิ์
รองคณบดี

ฝ่ายบริการวิชาการ
และสนับสนุนยุทธศาสตร์
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

นางชีัศึวิาร์ี หมอยา
หัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ์

อาจาร์ย์วิิโร์จน์์ ร์ัตตากร์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผน

และสนับสนุนยุทธศาสตร์

อาจาร์ย์ ดร์.ชีินวิัฒน์ ไข่เกตุ
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผศึ.ดร์.อุไร์วิร์ร์ณ หาญวิงศึ์
รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และส่งเสริมความเป็นล้านนา

(กรรมการบริหารประจำา
คณะศึกษาศาสตร์)

นางภัค อัศึเวิศึน์
หัวหน้างานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

ผศึ.ดร์.สุทธิดา จำาร์ัส
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
และศาสตร์การสอนแนวใหม่

ผศึ.ดร์.นำ�าผึ�ง อินทะเนตร์
รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

นางทร์ายทอง วิร์ร์ณพิศึิษฐ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผศึ.ดร์.ลัฎาภา ลัดาชีาติ
ปฏิิบัติแทนคณบดี

ในงานสนับสนุนการบริหารงาน
ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศึ.ดร์.นทัต อัศึภาภร์ณ์
รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนาระบบการ
ปฏิิบัติงานวิชาชีพครู

(กรรมการบริหารประจำา
คณะศึกษาศาสตร์)

นางนงเยาวิ์ ป็ิณฑวิิหค
หัวหน้างานการเงิน การคลัง

และพัสดุ

นางอภิร์ดี อภิชีาติบัุตร์
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ประจำาคณะศึกษาศาสตร์

ผศึ.ดร์.ยงยุทธ ยะบัุญธง
หัวหน้าภาควิชา

พื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

ร์ศึ.ดร์.ชีร์ินทร์์ มั่งคั่ง
หัวหน้าภาควิชา

หลักสูตรการสอนและการเรียนรู้
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

ผศึ.ดร์.นงลัักษณ์ เขียนงาม
รองผู้อำานวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ร์ศึ.ดร์.เพ็ชีร์ี ร์ูป็ะวิิเชีตร์์
หัวหน้าภาควิชา

อาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

อาจาร์ย์ตติยา วิงษ์ร์ัตน์
รองผู้อำานวยการ

กลุ่มบริหารงานพัฒนาองค์กร
และกิจกรรมพิเศษ

อาจาร์ย์ ดร์.ศึักดา สวิาทะนันทน์
ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

อาจาร์ย์อำานาจ เลัิศึป็ัญญาธิกุลั
รองผู้อำานวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ร์ศึ.ดร์.เสร์ิมศึร์ี ไชียศึร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจาร์ย์วิาร์ี ภัทร์าวิณิชีย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ร์ศึ.อุษณีย์ คำาป็ร์ะกอบั
รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการอำานวย
การประจำาคณะศึกษาศาสตร์

ร์ศึ.ดร์.นิโลับัลั นิ่มกิ่งร์ัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผอ.ไพบัูลัย์ วิงศึ์ยิ�มย่อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ร์ศึ.ดร์.เกียร์ติสุดา ศึร์ีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เลขานุการฯ

ร์ศึ.ดร์.เกียร์ติสุดา ศึร์ีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

(ประธานคณะกรรมการบริหารประจำาคณะศึกษาศาสตร์)

ผศึ.ดร์.ทิพย์ร์ัตน์ นพฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

และสนับสนุนยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผศึ.ดร์.กร์ีฑา แก้วิคง
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริหารงานวิจัย
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คณะกรรมการอำ�นวยการประจำ�คณะศึกษาศาสตร์�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร์ศึ.อุษณีย์ คำาป็ร์ะกอบั
รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการอำานวยการประจำาคณะศึกษาศาสตร์

ร์ศึ.ดร์.เสร์ิมศึร์ี ไชียศึร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผอ.ไพบัูลัย์ วิงศึ์ยิ�มย่อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธานินทร์์ สุภาแสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ร์ศึ.ดร์.นิโลับัลั นิ่มกิ่งร์ัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจาร์ย์วิาร์ี ภัทร์าวิณิชีย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ร์ศึ.ดร์.เกียร์ติสุดา ศึร์ีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เลขานุการฯ

ผศึ.ดร์.ทิพย์ร์ัตน์ นพฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

และสนับสนุนยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
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คณะกรรมการบริหารประจำ�คณะศึกษาศาสตร์�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร์ศึ.ดร์.เกียร์ติสุดา ศึร์ีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

(ประธานคณะกรรมการบริหารประจำาคณะศึกษาศาสตร์)

ร์ศึ.ดร์.ชีร์ินทร์์ มั่งคั่ง
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร
การสอนและการเรียนรู้
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

ผศึ.ดร์.ทิพย์ร์ัตน์ นพฤทธิ์
รองคณบดี

ฝ่ายบริการวิชาการ
และสนับสนุนยุทธศาสตร์
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

ผศึ.ดร์.ยงยุทธ ยะบัุญธง
หัวหน้าภาควิชา

พื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

ผศึ.สุนทร์ี คนเที่ยง
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

ร์ศึ.ดร์.เพ็ชีร์ี ร์ูป็ะวิิเชีตร์์
หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาวะ
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

ผศึ.ดร์.อุไร์วิร์ร์ณ หาญวิงศึ์
รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และส่งเสริมความเป็นล้านนา

(กรรมการบริหารประจำา
คณะศึกษาศาสตร์)

อาจาร์ย์ ดร์.ศึักดา สวิาทะนันทน์
ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

ผศึ.ดร์.นำ�าผึ�ง อินทะเนตร์
รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
(กรรมการบริหารประจำา

คณะศึกษาศาสตร์)

นางอภิร์ดี อภิชีาติบัุตร์
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ประจำาคณะศึกษาศาสตร์

ผศึ.ดร์.นทัต อัศึภาภร์ณ์
รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนาระบบการ
ปฏิิบัติงานวิชาชีพครู

(กรรมการบริหารประจำา
คณะศึกษาศาสตร์)
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ทีมบริหารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร์ศึ.ดร์.เกียร์ติสุดา ศึร์ีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

(ประธานคณะกรรมการบริหารประจำาคณะศึกษาศาสตร์)

ผศึ.ดร์.ทิพย์ร์ัตน์ นพฤทธิ์
รองคณบดี

ฝ่ายบริการวิชาการ
และสนับสนุนยุทธศาสตร์

อาจาร์ย์วิิโร์จน์์ ร์ัตตากร์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผน

และสนับสนุนยุทธศาสตร์

ผศึ.สุนทร์ี คนเที่ยง
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

ผศึ.ดร์.บัุษร์ี เพ่งเลั็งดี
ปฏิิบัติการแทนคณบดี
ในงานพัฒนาบุคลากร

และวิเทศสัมพันธ์

ผศึ.ดร์.มนต์นภัส มโนการ์ณ์
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผศึ.ดร์.อุไร์วิร์ร์ณ หาญวิงศึ์
รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และส่งเสริมความเป็นล้านนา

ผศึ.ดร์.สุทธิดา จำาร์ัส
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
และศาสตร์การสอนแนวใหม่

ผศึ.ดร์.นำา้ผึ�ง อินทะเนตร์
รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศึ.ดร์.ลัฎาภา ลัดาชีาติ
ปฏิิบัติแทนคณบดี

ในงานสนับสนุนการบริหารงาน
ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศึ.ดร์.นทัต อัศึภาภร์ณ์
รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนาระบบการ
ปฏิิบัติงานวิชาชีพครู

ผศึ.ดร์.สมเกียร์ติ อินทสิงห์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

อาจาร์ย์ ดร์.ชีินวิัฒน์ ไข่เกตุ
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผศึ.ดร์.กร์ีฑา แก้วิคง
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริหารงานวิจัย
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จำ�นวนบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2562

 ในปี พ.ศ.2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรทั้งสิ้น 241 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

  ตาร์าง 1 แสดงโคร์งสร์้างอัตร์ากำาลััง จำานวินบัุคลัากร์แบั่งตามหน่วิยงาน

  ตาร์าง 2 แสดงจำานวินบัุคลัากร์จำาแนกตามวิุฒิการ์ศึึกษา
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  ตาร์าง 3 แสดงจำานวินอาจาร์ย์ป็ร์ะจำา จำาแนกตามตำาแหน่งวิิชีาการ์

  ตาร์าง 4 แสดงจำานวินอาจาร์ย์ป็ร์ะจำา ที่อยู่ร์ะหวิ่างลัาศึึกษาต่อ
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พันธกิจที่�1
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำาเนินงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์ ตาม

มาตรฐานระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ✎	 การจัดการศึกษา
 ป็กีาร์ศึกึษา 2562 คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดจั้ดการเรยีนการสอนหลกัสตูรระดับปริญญาตรี ระดบั

ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา ดังนี้

 ❀	ร์ะดับัป็ร์ิญญาตร์ี เปิดสอน 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิิชีาป็ร์ะถมศึึกษา สาขาวิิชีาภาษาไทย สาขาวิิชีาภาษา

องักฤษ สาขาวิชิีาสงัคมศึกึษา สาขาวิชิีาชีวีิวิิทยา สาขาวิชิีาฟสิกิส ์สาขาวิชิีาเคม ีสาขาวิชิีาคณติศึาสตร์ ์แลัะสาขาวิชิีา

พลัศึกึษา โดยเปน็หลกัสตูร 4 ป ีกำาหนดใหม้กีารปฏิบิตักิารสอนในสถานศกึษาตา่ง ๆ  ในเขตจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละจงัหวดัใกล้

เคียง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 

 ❀	ร์ะดับัป็ร์ิญญาโท เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิิชีาการ์ศึึกษา ประกอบด้วย 4 วิชาเอก คือ วิชาเอกการ

ศึกษาปฐมวัย วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา และวิชาเอกการบริหารการศึกษา สาขาวิิชีาป็ร์ะเมินผลั

แลัะวิิจัยการ์ศึึกษา ประกอบด้วย 1 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา สาขาวิิชีาหลัักสูตร์ การ์สอน แลัะ

เทคโนโลัยกีาร์เร์ยีนร์ู ้ประกอบดว้ย 4 แขนงวชิา คอื แขนงวชิาประถมศึกษา แขนงวชิาหลักสูตรและการสอน แขนงวชิาการ

สอนภาษาอังกฤษ  แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิิชีาการ์ศึึกษาพิเศึษ  แลัะสาขาวิิชีาคณิตศึาสตร์ศึึกษา 

 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตร 2 ปี (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) ซึ่งมีแบบการเรียนการสอน 3 แบบ คือ แบับั 1 ทำา

เฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบับั 2 ทำาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนกระบวนวิชาใน

ระดับบัณฑิิตศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และแบับั 3 เน้นการศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิิตศึกษาไม่น้อยกว่า 24 

หน่วยกิต และทำาการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 ❀	ร์ะดบััป็ร์ญิญาเอก เปดิสอน 2 สาขาวชิา คอื สาขาวิชิีาการ์ศึกึษา ประกอบดว้ย 5 วชิาเอก คอื วชิาเอกการบรหิาร

การศึกษา วิชาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา 

แลัะสาขาวิิชีาหลัักสูตร์การ์สอนแลัะเทคโนโลัยีการ์เร์ียนร์ู้ ประกอบด้วย 1 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

 หลกัสตูรปรญิญาเอก เปน็หลกัสตูร 3 ป ี(ภาคปกต/ิภาคพเิศษ) ซึง่มกีารเรียนการสอน 4 แบบ คอื แบับั 1.1 สำาหรบัผู้

สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทจะตอ้งทำาวทิยานพินธ ์ไม่น้อยกวา่ 48 หน่วยกติ แบับั 1.2 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต แบับั 2.1 สำาหรับผู้สำาเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษาวิชาในระดับบัณฑิิตศึกษาอีกไม่น้อย

กว่า 12 หน่วยกิต และ แบับั 2.2  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้อง

ทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษาวิชาในระดับบัณฑิิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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 ✎	 จำ นวนนักศีกษา
 ปีการศึกษา 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,792 คน จำาแนกเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี จำานวน 1,465 คน ระดับปริญญาโท จำานวน 227 คน และระดับปริญญาเอก จำานวน 100 คน

 การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษา ใช้ระบบ TCAS ซึ่งแบ่งเป็น 5 รอบ คือ

 1. รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

 2. รอบที่ 2 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

 3. รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

 4. รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions

 5. รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

 สำาหรบัการรบันกัศกึษาระดับบัณฑิติศกึษา เป็นการรบัโดยผา่นกระบวนการของมหาวทิยาลยั ทัง้หมด และม ี1 สาขา

วิชาที่รับตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ

◈	จำานวินนักศึึกษาร์ับัเข้าในคณะศึึกษาศึาสตร์์ ป็ีการ์ศึึกษา 2562 : ร์ะดับัป็ร์ิญญาตร์ี (ร์หัส 62)



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27

◈	จำานวินนักศึึกษาร์ับัเข้า ป็ีการ์ศึึกษา 2562 : ร์ะดับับััณฑิตศึึกษา

◈	จำานวินนักศึึกษาทั�งหมดคณะศึึกษาศึาสตร์์ ป็ร์ะจำาป็ีการ์ศึึกษา 2562 จำาแนกตามร์ะดับัการ์ศึึกษา
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 ✎	 การจัดการเรียนการสอน
 คณะศึกษาศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) เพื่อให้

กา้วสูก่ารศกึษาในยคุ 4.0 ท่ีมุง่ใหน้กัศกึษาสามารถแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากสือ่การสอนทกุรปูแบบ ทัง้สือ่สิง่พมิพ์และ

สือ่ดิจทิลั  โดยเนน้ใหน้กัศกึษามทีกัษะในการสบืคน้และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือเปน็ศาสตรก์ารสอนแนวใหมท่ี่สามารถ

สรา้งเปน็นวตักรรมใหม่ ๆ  ข้ึนได้ คณะศกึษาศาสตรไ์ดจ้ดัการเรยีนการสอนท่ียดึตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศึกษา

แหง่ชาต ิ (TQF)  โดยใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาผลการเรยีนรูอ้ยา่งน้อย 5 ดา้น คือ 1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2) ด้านความรู้  

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ขณะเดยีวกัน คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนทีย่ดึกรอบมาตรฐานวชิาชพีคร ูโดยนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

จดัใหม้กีารทดลองสอนในสถานการณ์จริงในห้องเรียนของกระบวนวชิาการฝกึทกัษะการสอนแบบจุลภาค (Microteaching 

Skills Practice) ตลอดจนมีการปฏิิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Teaching Profession Practicum in School 1) ในชั้น

ปีที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการวิเคราะห์สภาพงานครูและภารกิจของโรงเรียนตามสภาพจริงโดยผ่านการสังเกต สัมภาษณ์ 

บันทึก และเขียนสะท้อนผลได้ ส่วนการปฏิิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  (Teaching Profession Practicum in School 

2) ชั้นปีที่ 2 นั้น นักศึกษาสามารถเป็นผู้ช่วยครูได้ ภายใต้การแนะนำาดูแลจากอาจารย์ผู้สอนและครูพ่ีเลี้ยง สำาหรับการ

ปฏิิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (Teaching Profession Practicum in School 3) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยนักศึกษา

สามารถปฏิิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ รวมทั้งสามารถพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน วางแผนและจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้จดัการชัน้เรยีน ผลติสือ่หรือนวตักรรมทีส่ง่เสริมการเรยีนรู ้ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลในการจดัการเรยีนรู ้จดัสภาพ

แวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

ได้ ภายใต้การแนะนำา ดูแลจากสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ การปฏิิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (Teaching 

Profession Practicum in School 4) ในชัน้ปทีี ่4 นกัศกึษาสามารถปฏิิบตัหินา้ทีค่รใูนสถานศกึษา รวมถงึพฒันาหลกัสูตร 

จัดการเรยีนรู้ ผลติสือ่หรอืนวตักรรมทีส่ง่เสรมิการเรียนรู ้วดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู ้ตลอดจนชว่ยเหลอืดแูลและพัฒนา

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำาวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้การแนะนำา ดูแลจากสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

 ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบปกติและแบบที่เป็น

ไปตามเกณฑิ์ของคุรุสภา และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต้องมีการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์อย่างน้อย 

1 เรื่อง ก่อนจะสำาเร็จการศึกษา



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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◈	กิจกร์ร์มส่งเสร์ิมการ์จัดการ์เร์ียนการ์สอนที่ให้ผู้เร์ียนเกิดการ์เร์ียนร์ู้ด้านคุณธร์ร์ม จร์ิยธร์ร์ม

พิธีไหวิ้คร์ูของนักศึึกษาคณะศึึกษาศึาสตร์์
ป็ร์ะจำาป็ีการ์ศึึกษา 2562 



ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Education, CMU

30

◈	กิจกร์ร์มส่งเสร์ิมการ์จัดการ์เร์ียนการ์สอนที่ให้ผู้เร์ียนเกิดการ์เร์ียนร์ู้ด้านควิามร์ู้

นักศึึกษาสาขาวิิชีาภาษาอังกฤษ
จัดกิจกร์ร์มส่งเสร์ิมการ์เร์ียนร์ู้ทางภาษาอังกฤษสำาหร์ับันักเร์ียนห้องเร์ียนพิเศึษ

(ภาษาอังกฤษ) ร์ะดับัชีั�นมัธยมศึึกษาตอนป็ลัาย โร์งเร์ียนศึร์ีสวิัสดิ์วิิทยาคาร์ จังหวิัดน่าน



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31

นักศึึกษาสาขาวิิชีาพลัศึึกษา
ได้ร์ับัเชีิญเป็็นกร์ร์มการ์ตัดสินการ์แข่งขันแบัดมินตัน ร์ายการ์ Junior Badminton 

Challenge 2019 ร์ะดับัเยาวิชีน อายุไม่เกิน 17 ป็ี ณ สนาม CMI แบัดมินตัน จังหวิัดเชีียงใหม่
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นักศึึกษาสาขาวิิชีาบัร์ิหาร์ธุร์กิจ
ฝึกป็ฏิบััติโคร์งการ์อาชีีพอิสร์ะ กร์ะบัวินวิิชีา 076425

ภาคการ์ศึึกษาที่ 1 ป็ีการ์ศึึกษา 2562



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

33

นักศึึกษาสาขาวิิชีาพลัศึึกษา
จัดกิจกร์ร์มแลัะนิทร์ร์ศึการ์ให้ควิามร์ู้เกี่ยวิกับัการ์ทดสอบัสมร์ร์ถนะทางกายแลัะสุขภาวิะ

ให้แก่นักเร์ียนโร์งเร์ียนป็ร์ินส์ร์อยแยลัส์วิิทยาลััย
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นักศึึกษาสาขาวิิชีาสังคมศึึกษา ชีั�นป็ีที่ 1-4  
จัดโคร์งการ์ “คร์ูสังคมศึึกษาเป็ิดโลักทัศึน์ก้าวิไกลัสู่สังคมแห่งการ์เร์ียนร์ู้ คร์ั�งที่ 10” 



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

35

สาขาวิิชีาป็ร์ะถมศึึกษา ภาษาไทย ศึิลัป็ศึึกษา แลัะพลัศึึกษา จัดโคร์งการ์ส่งเสร์ิมการ์เร์ียนร์ู้ภาษาไทย
แก่นักเร์ียนแลัะชีุมชีนบันพื�นที่สูง ตามแนวิพร์ะร์าชีดำาร์ิของสมเด็จพร์ะกนิษฐาธิร์าชีเจ้า

กร์มสมเด็จพร์ะเทพร์ัตนร์าชีสุดาฯ สยามบัร์มร์าชีกุมาร์ี ป็ีการ์ศึึกษา 2562
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นักศึึกษาสาขาวิิชีาภาษาไทย
ได้ร์ับัร์างวิัลัร์องชีนะเลัิศึในการ์แข่งขันร์อบัชีิงชีนะเลัิศึร์ะดับัอุดมศึึกษา 

การ์ป็ร์ะกวิดอ่านฟังเสียง ในโคร์งการ์ ธนชีาต ร์ิเร์ิ่ม...เติมเต็ม เอกลัักษณ์ไทย คร์ั�งที่ 48
ณ อาคาร์สำานักงานใหญ่ ธนาคาร์ธนชีาต กร์ุงเทพมหานคร์

◈	กิจกร์ร์มส่งเสร์ิมการ์จัดการ์เร์ียนการ์สอนที่ให้ผู้เร์ียนเกิดการ์เร์ียนร์ู้ด้านทักษะทางป็ัญญา



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

37

นักศึึกษาสาขาวิิชีาภาษาไทย
เข้าร์่วิมการ์ป็ร์ะกวิดสุนทร์พจน์อุดมศึึกษาเฉลัิมพร์ะเกียร์ติพร์ะบัร์มร์าชีจักร์ีวิงศึ์ 

คร์ั�งที่ 2 ป็ร์ะจำาป็ี พ.ศึ.2562 
ณ หอป็ร์ะชีุมจุฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััย กร์ุงเทพมหานคร์
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นักศึึกษาสาขาวิิชีาศึิลัป็ศึึกษา
จัดงาน ART - SHUUU คร์ั�งที่ 3 ตอน Christmas Gift ซึ่งจัดขึ�นภายใต้โคร์งการ์เทศึกาลัของขวิัญงานศึิลัป็์

ณ ลัานเสมา 1 คณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39

นักศึึกษาร์ะดับัป็ร์ิญญาโท สาขาวิิชีาป็ร์ะเมินผลัแลัะวิิจัยการ์ศึึกษา
นำาเสนอผลังานวิิจัย “5 ทศึวิร์ร์ษคู่ควิามดี 55 ป็ี ศึักดิ์ศึร์ี ม.ชี.”

นักศึึกษาร์ะดับัป็ร์ิญญาโท สาขาวิิชีาการ์ศึึกษา วิิชีาเอกการ์ศึึกษาป็ฐมวิัย
เข้าร์่วิมโคร์งการ์เป็ิดโลักทัศึน์การ์เร์ียนร์ู้ด้านการ์จัดการ์ศึึกษาร์ะดับัป็ฐมวิัย 

ร์ะหวิ่างวิันที่ 17-21 ตุลัาคม 2562 ณ Tokyo Izumi Kindergarten ป็ร์ะเทศึญี่ป็ุ่น 



ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Education, CMU

40

นางสาวิอินทะหนอม พาวิะดี นักศึึกษาร์ะดับัป็ร์ิญญาโท สาขาวิิชีาคณิตศึาสตร์ศึึกษา
นำาเสนอผลังานวิิจัยภาคบัร์ร์ยาย (Oral Presentation) ในการ์ป็ร์ะชีุมสัมมนาวิิชีาการ์ร์ะดับัชีาติ

“นวิัตกร์ร์มเพื่อสังคมแห่งการ์เร์ียนร์ู้ในยุคดิจิทัลั”  (NCAME 2019)
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อาจาร์ย์แลัะนักศึึกษาร์ะดับัป็ร์ิญญาโท สาขาวิิชีาคณิตศึาสตร์ศึึกษา 
เข้าร์่วิมป็ร์ะชีุมวิิชีาการ์นานาชีาติ 42nd MERGA Conference 2019 

ณ Curtin University Perth, Western Australia  
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คณาจาร์ย์แลัะนักศึึกษาร์ะดับัป็ร์ิญญาโท สาขาวิิทยาศึาสตร์์
เข้าร์่วิมการ์ป็ร์ะชีุมวิิชีาการ์ร์ะดับันานาชีาติ

The 2nd International Conference on Teacher Education Renovation (ICTER 2019)
conjunction with The International Annual Meeting on STEM Education (I AM STEM 2019) 

27 – 29 September 2019 at Nguyen, Vietnam
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คณาจาร์ย์แลัะนักศึึกษาร์ะดับัป็ร์ิญญาโท สาขาวิิทยาศึาสตร์์
เข้าร์่วิมป็ร์ะชีุมแลัะนำาเสนองานวิิชีาการ์ร์ะดับันานาชีาติ

The 1st Euro-Asia STEM Education Conference (EASTEM-EC2020)
เมื่อวิันที่  15 กุมภาพันธ์ 2020 ณ จังหวิัดเชีียงใหม่
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นางสาวิสุธิดา คำาป็ันป็ู่ นักศึึกษาร์ะดับัป็ร์ิญญาโท สาขาวิิชีาการ์ศึึกษา วิิชีาเอกวิิทยาศึาสตร์์ศึึกษา 
เข้าร์่วิมป็ร์ะชีุมวิิชีาการ์แลัะนำาเสนอผลังานวิิจัยร์ะดับัชีาติ คร์ั�งที่ 11

(The 11th National Acadamic Research Conference) 
“ถักทองานวิิจัยท้องถิ่น ก้าวิไกลัสู่สากลั”

เมื่อวิันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิิทยาลััยร์าชีภัฏนคร์ร์าชีสีมา
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สาขาวิิชีาป็ร์ะถมศึึกษา
จัดกิจกร์ร์มป็ร์ะถมศึึกษาสัมพันธ์ คร์ั�งที่ 1 “คร์ูป็ร์ะถมเติบัโตตามวิิธี THAILAND 4.0”

ณ คณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

◈	กิจกร์ร์มส่งเสร์ิมการ์จัดการ์เร์ียนการ์สอนที่ให้ผู้เร์ียนเกิดการ์เร์ียนร์ู้

ด้านทักษะควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ่างบัุคคลัแลัะควิามร์ับัผิดชีอบั
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สโมสร์นักศึึกษาคณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ 
จัดกิจกร์ร์ม “ค่ายป็ลัูกฝัน สานสัมพันธ์ สานศึร์ัทธา ป็ร์ะจำาป็ีการ์ศึึกษา 2562”

ณ โร์งเร์ียนบั้านบัวิกจั่น ตำาบัลัโป็่งแยง อำาเภอแม่ร์ิม จังหวิัดเชีียงใหม่
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นักศึึกษาสาขาวิิชีาพลัศึึกษา
จัด “ค่ายสานสัมพันธ์ PE Family Camp 62”

ณ โร์งเร์ียนเชีียงดาวิวิิทยาคม อำาเภอเชีียงดาวิ จังหวิัดเชีียงใหม่
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นักศึึกษาคณะศึึกษาศึาสตร์์
จัดกิจกร์ร์มเป็ิดกลั่องชีอลั์ก ป็ีที่ 17 “SMART Student เก่ง ดี มีสุขในยุคดิจิทัลั”

◈	กิจกร์ร์มส่งเสร์ิมการ์จัดการ์เร์ียนการ์สอนที่ให้ผู้เร์ียนเกิดการ์เร์ียนร์ู้

ด้านทักษะการ์วิิเคร์าะห์เชีิงตัวิเลัข การ์สื่อสาร์แลัะการ์ใชี้เทคโนโลัยีสาร์สนเทศึ
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นักศึึกษาชีั�นป็ีที่ 5 (ร์หัส 58) ป็ีการ์ศึึกษา 2562
นำาเสนอนวิัตกร์ร์มการ์จัดการ์เร์ียนร์ู้ตามศึาสตร์์การ์สอนแนวิใหม่
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 ✎	 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา�ผลิตตำรา/หนังสือ�
� � � ชุดอบรมการบริการวิชาการนวัตกรรมการเรียนร้้�และ
� � � ศาสตร์การสอนแนวใหม่�ประจำปี�2562
 เป้าหมายภาพอนาคตของประเทศไทย โดยท่ีคนไทยมีคุณภาพและมีความเป็นสากล มีรายได้สูง มีความเป็นอยู่ท่ีดี

และมีความสุข ประเทศไทยในการแข่งขันบนพ้ืนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นหุ้นส่วนท่ีมีบทบาทสร้างสรรค์ และ

สำาคัญมีความม่ันคงดา้นอาหาร นำ้า พลังงาน และความปลอดภยั ในทุกระดับ ทุกด้าน สังคมและเศรษฐกจิไทยท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม สังคมไทยท่ีมีคุณภาพและเป็นธรรม การพัฒนามีความครอบคลุมท่ัวถึง ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

 ภาค และเมือง มีความโดดเด่น แข่งขันได้ น่าอยู่และทันสมัย กะทัดรัด โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ภาพของห้องเรียน

จึงต้องเปล่ียนไป กับภาพอนาคตท่ีเกิดข้ึน ห้องเรียนจะต้องเป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนให้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็น

นวัตกร ทันการเปล่ียนแปลง เปน็พลเมืองไทยบนวิถีโลก มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จากทิศทางดังกล่าว

ทำาให้การจัดการศึกษาต้องมีการสอดรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

 นอกจากน้ีแล้ววิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีเป็นสถาบันช้ันนำาในการผลิตและพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่ และมีพันธกิจท่ีจะผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้าง

นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาศาสตร์ด้านการศึกษา ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของสังคมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ จากวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว จึงได้

จัดทำาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ต้ังแต่ ปี 2560 เป็นต้นมา ซ่ึงผลผลิตของโครงการได้

ถอดบทเรียนจากความเช่ียวชาญของคณาจารย์ในแต่ละสาขา ผ่านการคิดค้น ทดลอง เก็บข้อมูลด้วยกระบวนการวิจัยและ

พัฒนา จนตกผลกึ แล้วเข้าสู่การนำาวิชาการเหลา่น้ันออกไปรบัใช้สังคม ผ่านวงจรวจัิยในบรบิทห้องเรียนหลายคร้ัง จนในท่ีสดุ

ได้รวบรวมข้อค้นพบในเชิงปฏิิบัติจากการสร้างทฤษฎีในเบ้ืองต้นปรากฏิผลผลิตจากโครงการฯ 

 ความต้ังใจของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ปรากฏิในแนวทางปฏิิบัติท่ี

สามารถนำาไปใช้ได้จริง มากกว่าการถ่ายทอดเพียงทฤษฎีเท่าน้ัน และคาดหวังว่าองค์ความรู้จากการคิดค้น บ่มเพาะและ

ตกผลึกน้ี จะเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการศึกษาไทย โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความพร้อมท่ีจะร่วม

ทำางานไปกับชุมชนและสังคมการศึกษาผ่านการถ่ายทอดด้วยวชิาการรับใช้สงัคม (Socially – Engaged Scholarship) รวม

ไปถงึ ตำาราวิชาการ/หนงัสือท่ีจะเปน็ผลผลติของโครงการน้ี และเพ่ือความตอ่เน่ืองของการขบัเคล่ือนวสัิยทัศน์ของคณะ ในปี

 2562 จึงได้จัดทำาโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลิตตำารา/หนังสือ นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่

ผลลัพธ์ปลายทางเป็นการผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือและตำารา เพ่ือสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการ

พัฒนาศาสตรด้์านการศกึษา ใหบ้ริการวิชาการแกชุ่มชนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของสงัคม สร้างเครือข่ายทางการศกึษา

 ท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ และตอบรับทิศทางของการจัดการศึกษาของชาติ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
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 หนังสือเรื่อง “นวัตกรรมการสอนการคิดในยุค 4.0” ประกอบ

ด้วยองค์ความรู้เบื้องต้นของนวัตกรรมการสอน การคิดในยุค 4.0 ให้

เปน็ตำาราทีใ่ช้ประกอบการเรยีนการสอนสำาหรบันสิติ นกัศกึษาในระดบั

ปรญิญาตร ีตลอดจนผูท้ีส่นใจทัว่ไปทีต่อ้งการเรยีนรูเ้กีย่วกบันวตักรรม

การสอน การคดิในยคุ 4.0 เนือ้หาในหนงัสอืแบง่ออกเปน็ 3 สว่น ในส่วน

แรก เปน็เรือ่งความรูเ้บือ้งตน้ ซึง่รวบรวมคำานยิาม องคป์ระกอบ แนวคดิ

การเรยีนรูท้ีเ่นน้การทำางานของสมอง ลกัษณะของผูเ้รียน ความสำาคญั 

แนวทางการบรูณาการการสอนคิด  สว่นทีส่องของหนงัสอื ในแตล่ะบท

จะกล่าวถึงความหมาย องค์ประกอบ ความสำาคัญ และนวัตกรรมการ

สอนการคิดในดา้นตา่ง ๆ   ประกอบดว้ย ดา้นการคิดวิเคราะห ์การคดิ

สรา้งสรรค ์การคดิอย่างมีวิจารณญาณ การคดิแก้ปญัหา การคดิเชงิระบบ

 การคิดเชิงนวัตกรรม การคิดเชิงบริหารสมอง และนวัตกรรมการสอน 

อภิปัญญา และส่วนสุดทา้ยจะเป็นเคร่ืองมือในการประเมินการคดิ ทีใ่ช้

สำาหรับประกอบนวัตกรรมการสอนการคิดในแต่ละประเภท 

◈	ตำาร์า แลัะหนังสือนวิัตกร์ร์มการ์เร์ียนร์ู้แลัะศึาสตร์์การ์สอนแนวิใหม่ ป็ร์ะจำาป็ี 2562

📔   หนังสือเร์ื่อง “นวิัตกร์ร์มการ์สอนการ์คิดในยุค 4.0”
โดย ผู้ชี่วิยศึาสตร์าจาร์ย์ ดร์.สมเกียร์ติ อินทสิงห์ อาจาร์ย์สาขาวิิชีาหลัักสูตร์แลัะการ์สอน ภาควิิชีาพื�นฐานแลัะการ์

พัฒนาการ์ศึึกษา คณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

📔   หนังสือเร์ื่อง “มวิยไทย มร์ดกทางภูมิป็ัญญา วิิวิัฒนาการ์สู่การ์เร์ียนร์ู้ในศึตวิร์ร์ษที่ 21”
โดย ผู้ชี่วิยศึาสตร์าจาร์ย์ ดร์.พิชีัยณร์งค์ กงแก้วิ อาจาร์ย์สาขาวิิชีาพลัศึึกษา 

ภาควิิชีาอาชีีวิศึึกษาแลัะการ์ส่งเสร์ิมสุขภาวิะ คณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

 หนังสือ “มวยไทย มรดกทางภูมิปัญญา วิวัฒนาการสู่การเรียน

รู้ในศตวรรษท่ี 21” ประกอบด้วยเร่ืองมวยไทย มรดกภูมิปัญญาศลิปะ

การต่อสู้ป้องกันตัวประจำาชาติ  ตำารับมวยไทยโบราณ ประเพณีแห่ง

ศิลปะมวยไทย หลกัเบือ้งตน้ในการฝกึทักษะและศิลปะมวยไทย ทกัษะ

มวยไทยขั้นพื้นฐาน ศิลปะแม่ไม้และลูกไม้มวยไทย กลมวย เชิงมวย

 วิวัฒนาการในการพัฒนามวยไทย การจัดการเรียนรู้วิชามวยไทยใน

ศตวรรษท่ี 21 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายมวยไทยในสถาบันการ

ศึกษา และการอนุรักษ์และสืบทอดกีฬามวยไทยในเอกลักษณ์ความ

เป็นไทย
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 ✎	 การจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมการเรียนร้้และ
� � � ศาสตร์การสอนแนวใหม่�ประจำ�ปี�2562

◈	ร์ูป็แบับัโคร์งการ์สำาหร์ับัคร์ูก่อนป็ร์ะจำาการ์ Pre-Service Teacher



รายงานประจำ ปี 2562
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◈	ร์ูป็แบับัโคร์งการ์สำาหร์ับัคร์ูก่อนป็ร์ะจำาการ์ In-Service Teacher

 ✎	 การปฏิบัติงานวิชาชีพคร้
 การปฏิิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นขั้นตอนสำาคัญของกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิิตที่นักศึกษาทุกคนต้องฝึกปฏิิบัติวิชาชีพครูรวมเวลา 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาได้ใช้ความ

รู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่เรียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ไปสู่การปฏิิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างเต็มรูปแบบ ภาย

ใต้การดูแล แนะนำาอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์กับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกปฏิิบัติการสอน

 คณะศึกษาศาสตร์ได้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาครูคณะศึกษาศาสตร์ เป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้” เน้นการจัดการเรียน

การสอนท่ีพฒันานักศกึษาอยา่งเตม็ศกัยภาพ จดัการศกึษาดว้ยศาสตรก์ารสอนแนวใหมท่ีส่อดคลอ้งกับการเรยีนรูใ้นศตวรรษ

ที่ 21 ที่มุ่งให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ ทักษะชีวิต มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์

การสอนแนวใหม่ อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นครูมืออาชีพ ที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ก้าวทันยุคสมัย
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◈	ป็ร์ะมวิลัภาพกิจกร์ร์มโคร์งการ์ฝึกป็ร์ะสบัการ์ณ์วิิชีาชีีพคร์ู

คณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ป็ร์ะจำาป็ี 2562

โคร์งการ์สร์้างเสร์ิมทักษะการ์ป็ฏิบััติงานวิิชีาชีีพคร์ู 1 (100589)
ภาคการ์ศึึกษาที่ 1/2562
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

55

โคร์งการ์สร์้างเสร์ิมทักษะการ์ป็ฏิบััติงานวิิชีาชีีพคร์ู 2 (100599)
ภาคการ์ศึึกษาที่ 2/2562
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สัมมนา โคร์งการ์สร์้างเสร์ิมทักษะการ์ป็ฏิบััติงานวิิชีาชีีพคร์ู 2 (100599)
ภาคการ์ศึึกษาที่ 2/2562



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ป็ฐมนิเทศึ นักศึึกษาเตร์ียมการ์ป็ฏิบััติงานวิิชีาชีีพคร์ู
กร์ะบัวินวิิชีา 100498 
ภาคการ์ศึึกษา 2/2562
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ห้องป็ฏิบััติการ์สอนแบับัจุลัภาค
กร์ะบัวินวิิชีา 100489
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สัมมนา การ์ป็ฏิบััติการ์สอนในสถานศึึกษา 1
กร์ะบัวินวิิชีา 100191 

ภาคการ์ศึึกษาที่ 2/2562



ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Education, CMU

60

สัมมนา นักศึึกษาเตร์ียมการ์ป็ฏิบััติงานวิิชีาชีีพคร์ู กร์ะบัวินวิิชีา 100498
ภาคการ์ศึึกษาที่ 2/2562
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สัมมนา ผู้บัร์ิหาร์ คร์ูพี่เลัี�ยง อ.นิเทศึก์
ภาคการ์ศึึกษาที่ 2/2562
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 ✎	จำ�นวนผ้้สำ�เร็จการศึกษา
 ในปี พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) มีนักศึกษาสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำานวน 269 คน  

หลักสูตรระดับปริญญาโท จำานวน 139 คน และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำานวน 11 คน รวมจำานวนทั้งสิ้น 419 คน

◈	จำานวินนักศึึกษาสำาเร์็จการ์ศึึกษาแลัะได้ร์ับัเกียร์ตินิยม : ร์ะดับัป็ร์ิญญาตร์ี



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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◈	การ์สอบับัร์ร์จุเป็็นข้าร์าชีการ์คร์ูภายใน 1 ป็ีที่สำาเร์็จการ์ศึึกษา (ป็ีการ์ศึึกษา 2561)
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◈	สถานภาพการ์ทำางานของผู้สำาเร์็จการ์ศึึกษา ป็ีการ์ศึึกษา 2561 : ร์ะดับัป็ร์ิญญาตร์ี

ป็ร์ะเภทงานที่ทำา 



รายงานประจำ ปี 2562
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ร์ะยะเวิลัาที่ได้งานทำาหลัังจากสำาเร์็จการ์ศึึกษา 

การ์ทำางานตร์งสาขาวิิชีาที่สำาเร์็จการ์ศึึกษา 
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◈	จำานวินนักศึึกษาสำาเร์็จการ์ศึึกษา : ร์ะดับับััณฑิตศึึกษา



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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◈	สถานภาพการ์ทำางานของผู้สำาเร์็จการ์ศึึกษา : ร์ะดับัป็ร์ิญญาโท

สถานภาพการ์ทำางานของผู้สำาเร์็จการ์ศึึกษา ป็ีการ์ศึึกษา 2561 : ร์ะดับัป็ร์ิญญาโท

ป็ร์ะเภทงานที่ทำา 
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ร์ะยะเวิลัาที่ได้งานทำาหลัังจากสำาเร์็จการ์ศึึกษา 

การ์ทำางานตร์งสาขาวิิชีาที่สำาเร์็จการ์ศึึกษา 
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◈	สถานภาพการ์ทำางานของผู้สำาเร์็จการ์ศึึกษา : ร์ะดับัป็ร์ิญญาเอก

สถานภาพการ์ทำางานของผู้สำาเร์็จการ์ศึึกษา ป็ีการ์ศึึกษา 2561 : ร์ะดับัป็ร์ิญญาเอก

ร์ะยะเวิลัาที่ได้งานทำาหลัังจากสำาเร์็จการ์ศึึกษา 

ป็ร์ะเภทงานที่ทำา 

การ์ทำางานตร์งสาขาวิิชีาที่สำาเร์็จการ์ศึึกษา 
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 ✎	การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน�ระดับหลักส้ตร
 คณะศกึษาศาสตร ์รบัการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ประจำาปกีารศกึษา 2561 ระดบัปรญิญา

ตร ีและบัณฑิติศกึษา จำานวน 19 หลกัสตูร จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่โดย

แบ่งการประเมินเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

 ❀	ชว่งท่ี 1 ประเมนิตวับ่งชีท้ี ่1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑิม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิิตศึกษา ระบบ CMU-QA Curriculum ระหว่างวันที่ 7-9 , 13-14 และ 16 สิงหาคม 

2562 ณ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

 ❀	ช่วงที่ 2 การประเมินตัวบ่งชี้ 2-10 ระบบ CMU-QA Curriculum ในวันที่วันที่ 20 และ 23 กันยายน 2562  

ณ คณะศึกษาศาสตร์ 

 ซึง่จากผลการประเมิน คณะศกึษาศาสตรผ่์านเกณฑ์ิการประเมนิตวับง่ช้ีที ่1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑิ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิิตศึกษา ทุกหลักสูตร



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

71



ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Education, CMU

72

 ✎	โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ดังกระบวนการเสริม

สร้างคุณลักษณะวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ดังกรอบต่อไปนี้

◈	ชีั�นป็ีที่ 1 ชี่วิงเตร์ียมควิามพร์้อม 

กิจกร์ร์มเสร์ิมสร์้างควิามศึร์ัทธา มุ่งมั่น แลัะร์ักในอาชีีพคร์ู 1 (ร์หัส 62) : ธร์ร์มะสร์้างตน สร์้างคน สร์้างชีาติ นักศึึกษาใหม่ 

กิจกร์ร์มป็ร์ะเพณีร์ับัน้องขึ�นดอย

นักศึึกษาใหม่ ร์หัส 62 ร์่วิมกิจกร์ร์มจิตอาสาพาสุขสันต์
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◈	ชีั�นป็ีที่ 2 ชี่วิงก้าวิสู่วิิชีาชีีพ

◈	ชีั�นป็ีที่ 3 ชี่วิงก้าวิเข้าสู่คุณลัักษณะวิิชีาชีีพ 

โคร์งการ์เสร์ิมสร์้างควิามศึร์ัทธามุ่งมั่นแลัะร์ักในอาชีีพคร์ู 2 (ร์หัส 61) : การ์บัำาเพ็ญป็ร์ะโยชีน์แก่ชีุมชีนแลัะสังคม

โคร์งการ์เสร์ิมสร์้างควิามศึร์ัทธามุ่งมั่นแลัะร์ักในอาชีีพคร์ู 3 (ร์หัส 60)

เป็ิดกลั่องชีอลั์ก ป็ีที่ 17 - SMART Student เก่ง ดี มีสุขในยุคดิจิทัลั
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◈	ชีั�นป็ีที่ 4 คร์ูมืออาชีีพ 

โคร์งการ์เสร์ิมสร์้างควิามศึร์ัทธามุ่งมั่นแลัะร์ักในอาชีีพคร์ู 4 (ร์หัส 59) ร์ูป็แบับัออนไลัน์

สานฝันเด็กไทย ให้ด้วิยใจพร์้อมแบั่งป็ัน ป็ร์ะจำาป็ีการ์ศึึกษา 2562

 นอกจากนี ้คณะศกึษาศาสตร์ได้จดักจิกรรมพัฒนาคณุภาพนกัศกึษาใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการพฒันาคณุลกัษณะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือ CMU Smart Student  ประกอบด้วย Smart IT, Smart English, Smart Character, 

Smart Health, Smart Brain และ Smart Heart ดังนี้
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 🚩 1. Smart IT นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการเรียน

การสอนและการใช้ชีวิตประจำาวันได้อย่างคุ้นเคย และขวนขวายหาความรู้ได้จากทุกที่ตลอดเวลา  จากอุปกรณ์ท่ีมีและที่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้

 🚩 2. Smart English นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นภาษาอังกฤษและ

ภาษาอื่นตามที่นักศึกษาสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษท่ีสามารถอ่านหนังสือตำารา

ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาความรูไ้ด ้พดู เขยีน โตต้อบไดอ้ยา่งไมต่ดิขดั ส่ือสารเปน็ภาษาองักฤษกบัชาวตา่งชาตไิดเ้ปน็อยา่งด ี

โดยการพฒันาผา่นการเรยีนการสอน และกจิกรรมเสรมิหลักสูตรตา่งๆ อีกท้ังการส่งนกัศกึษาไปแลกเปล่ียน ณ ตา่งประเทศ

ได้ร์ับัร์างวิัลัสูงที่สุดเป็็นอันดับัที่ 2 ของคณะแลัะวิิทยาลััย ในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ในการ์ใชี้สิทธิ์เลัือกตั�งออนไลัน์ 

Final นี� พี่ติวิน้อง

EDU e – Sports
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 🚩 3. Smart Character นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความสง่างาม อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่รักและชื่นชม

ของทุกคน

 🚩 4. Smart Health นักศึกษาเป็นผู้ที่รักในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจ มีจิตใจที่งดงามอยู่ใน

ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

นายภูร์ิวิัฒน์ เขนย นักศึึกษาร์างวิัลัพร์ะร์าชีทาน

นางสาวิวิร์ิศึร์า ใจแก้วิ
นักศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

ดีเด่น

ชีนะเลัิศึ การ์แข่งขัน Spirit Night

นางสาวิกมลัฉัตร์ ป็ันจิต๊ะ
นักศึึกษาพิการ์มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

ยอดเยี่ยม

ร์างวิัลัชีนะเลัิศึ ถ้วิยร์วิมการ์แข่งขันกร์ีฑา
ในกิจกร์ร์ม CMU GAMES:

Sports Day & Spirit Night

นายเกียร์ติศึักดิ์ คงทน
นักศึึกษาพิการ์มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

ดีเด่น

ชีนะเลัิศึ การ์แข่งขัน All Day
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 🚩 5. Smart Brain นกัศกึษาเปน็ผูท้ีจ่ะตอ้งมกีารพฒันาสมองใหเ้ปน็ผูท้ีแ่สวงหาความรูจ้ากทกุแหลง่มาเปน็

องคค์วามรูใ้หม่ของตนเอง และสร้าง วเิคราะห ์สรา้งสรรค ์สรา้งนวตักรรมใหม ่ๆ  เพือ่นำาประเทศสูก่ารแขง่ขนัและเปน็อาชพี

ของตนเองได้

 🚩 6. Smart Heart นกัศกึษาเปน็ผูท้ีม่จีติอาสา ซือ่สตัย ์รบัผดิชอบ เมือ่สำาเรจ็การศกึษาออกไปทำางานท่ีไหน

  ก็มีจิตอาสาที่จะทำางานเพื่อองค์กร เพื่อส่วนรวม เมื่อทำางานที่ได้รับมอบหมายก็ทำาหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 

เพื่อให้งานสำาเร็จอย่างมีคุณภาพ

ร์างวิัลัชีนะเลัิศึ การ์แข่งขันทักษะการ์สอน ภายใต้หัวิข้อ “การ์ศึึกษาพัฒนาเด็กไทย สู่การ์มีทักษะในศึตวิร์ร์ษที่ 21”
กิจกร์ร์มกร์ะดานดำาสัมพันธ์ คร์ั�งที่ 15 ณ มหาวิิทยาลััยมหาสาร์คาม

Big Cleaning Day : จิตอาสา เร์าทำาควิามดีด้วิยหัวิใจ

กยศึ.ร์วิมใจ ป็ันโลัหิต ต่อชีีวิิตเพื่อนมนุษย์

จิตอาสาพัฒนาโร์งเร์ียน
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 คุณลักษณะของนักศึกษาทั้ง 6 ด้านนี้ เป็นแนวทางให้การเรียนการสอนและกิจกรรมที่จัดโดยคณาจารย์ บุคลากร 

และผู้นำานักศึกษา ทั้งระดับสาขาวิชาและคณะตอบโจทย์การพัฒนานักศึกษา ทั้ง 6 ด้านได้ และมั่นใจว่าบัณฑิิตคณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นพลเมืองดีตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่จะผลิตบัณฑิิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น

ผู้ที่คุณธรรม คุณภาพและความเป็นพลเมืองโลก
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 ✎	นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา�ประจำ�ปีการศึกษา�2562
◈	ทุนการ์ศึึกษาคณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ จำานวน

 68 ราย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 45 ปี  อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามราย

ละเอียด ดังนี้

 ร์ายร์ับั (1) งบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 190,000 บาท 

   (2) เงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณ ศิษย์เก่าและนิติบุคคล ฯลฯ จำานวน 798,000 บาท

    ร์วิม 988,000 บัาท

🚀 ป็ร์ะเภทต่อเนื่องจนสำาเร์็จการ์ศึึกษา
1. ทุนการ์ศึึกษาคุณลัินดา วิิทยะสิร์ินันท์

 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท จำานวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา

  1. นางสาวภัทรพร ดีรัศมี 590210118 ภาษาไทย

 มูลค่าทุนละ 23,000 บาท จำานวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 23,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา

  2. นายนรากร หิงทอง 590210177 สังคมศึกษา

🚀 ป็ร์ะเภทเฉพาะป็ีการ์ศึึกษา
1. ทุนการ์ศึึกษาสมาคมนักศึึกษาเก่ามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

 ก. มูลค่าทุนละ 25,000 บาท จำานวน 5 ทุน  รวมเป็นเงิน 125,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา

  3.  นายธนกาญจน์ อรุณศักดิ์ 580210253 ศิลปศึกษา

  4. นางสาวเบญญาภา ไชยาเมือง 590210045 การศึกษาปฐมวัยฯ

  5. นายรฉัตร ปุญญาอมร 600210103 ภาษาไทย

  6. นายบุญพิทักษ์ พงษ์แป้นแก้ว 600210172 สังคมศึกษา

  7. นางสาวรัฐชา หาญเกิดสิริ 610210240 ภาษาไทย
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2. ทุนการ์ศึึกษา นักศึึกษาเก่าคณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

 มูลค่าทุนละ 20,000 บาท จำานวน 1 ทุน  รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา

  8. นางสาวศุภชา ใจมาขัติ 610210231 พลศึกษา

3. ทุนการ์ศึึกษา คุณวิร์าร์ักษ์ พัฒนเกียร์ติพงศึ์    

 มูลค่าทุนละ 20,000 บาท จำานวน 1 ทุน  รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา

  9.   นายณัฐวัตร ชัยมณี 590210327 พลศึกษา

4. ทุนการ์ศึึกษาผู้ชี่วิยศึาสตร์าจาร์ย์ ดร์.ร์ัชีชีุกาญจน์ ทองถาวิร์

 มูลค่า 20,000 บาท จำานวน 6 ทุน รวมเป็นเงิน 120,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา

  10. นายวรชัย กันอรุณ 580210319 พลศึกษา

  11.  นายธนพล ใจแปง 590210328 พลศึกษา

  12. นายชนาธิป อุดแก้ว 590210323 พลศึกษา

  13.  นางสาวธัญชนก กันทะดวง 600210330 พลศึกษา

  14.  นางสาวสุภัสสรา รุจิธรรมกุล 610210204 คณิตศาสตร์

  15. นางสาวรัตนาวลี จันทร์ฉ่อง 600210121 ภาษาไทย

5. ทุนการ์ศึึกษา ชีมร์มนักศึึกษาเก่าศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

 มูลค่าทุนละ 20,000 บาท จำานวน 4 ทุน รวมเป็นเงิน 80,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา

  16.  นายนพนัน สืบนาคะ 590210106 ภาษาไทย

  17.  นางสาวประพิณพร ฉิมเรือง 600210115 ภาษาไทย

  18.  นางสาวจตุพร ปั้นสิน 610210038 ภาษาไทย

  19. นายศุภวิชญ์ มูลชนะ 610210073 ภาษาไทย

6.  ทุนการ์ศึึกษา คุณอร์ุณี วิีร์ะร์ัศึมี

    มูลค่าทุนละ 20,000 บาท จำานวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา

  20.  นางสาวรมย์ชลี  คำาภิวงค ์ 620210203 พลศึกษา

7. ทุนการ์ศึึกษาร์องศึาสตร์าจาร์ย์ ดร์.นงเยาวิ์ เนาวิร์ัตน์

 มูลค่าทุนละ 20,000 บาท จำานวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา

  21.  นายอดิศักดิ์ สังข์ไชย 600210189 สังคมศึกษา

8. ทุนการ์ศึึกษา ร์องศึาสตร์าจาร์ย์ ดร์.เกียร์ติสุดา ศึร์ีสุข

 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท  จำานวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

   ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา  

  22.  นางสาวจุฬารัตน์ คุ้มเณร 600210006 ประถมศึกษา
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9. ทุนการ์ศึึกษา ร์องศึาสตร์าจาร์ย์ ดร์. เพ็ชีร์ี ร์ูป็ะวิิเชีตร์์ แลัะผู้มีอุป็การ์ะคุณ  

 มูลค่า 15,000 บาท จำานวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา  

  23.  นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น 590210080 ธุรกิจศึกษา

  24.  นายปริญญา  ใยญาติ 600210078 ธุรกิจศึกษา

10. ทุนการ์ศึึกษา ชีมร์มนักศึึกษาเก่าคณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ร์ุ่นที่ 1

 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท  จำานวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 45,000 บาท

   ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา  

  25.  นางสาวณิพานันท์ มหาวัง 610210290 เคมี

  26. นายธรรมนูญ ปิงเมือง 590210009 ประถมศึกษา

  27.  นายวันเฉลิม  อินต๊ะขัน 610210070 ภาษาไทย

11.  ทุนการ์ศึึกษา นักศึึกษาเก่าคณะศึึกษาศึาสตร์์ จังหวิัดเชีียงใหม่ 

 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท  จำานวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา  

  28.  นายวัชรินทร์ เอี่ยมกล่ำา 610210069 ภาษาไทย

  29. นางสาวพัฒน์นรี  วิมล 610210062 ภาษาไทย

12.  ทุนการ์ศึึกษา นักศึึกษาเก่าคณะศึึกษาศึาสตร์์ จังหวิัดเชีียงร์าย

 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท  จำานวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา  

  30.  นายธนวัฒน์ นันทะเสน 590210329 พลศึกษา

  31. นายบุญพิทักษ์ คำามะโน 610210127 สังคมศึกษา

13. ทุนการ์ศึึกษา กองทุนแพทย์ใน USA

 มูลค่าทุนละ 10,000 บาท จำานวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา  

  32. นายจักรพันธ์ ซ้งศิริ 580210329 ประถมศึกษา

14. ทุนการ์ศึึกษา สมาคมนักศึึกษาเก่าคณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

  มูลค่าทุนละ 10,000 บาท จำานวน 10 ทุน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา  

  33.  นางสาวภัณฑิิลา นวลเมือง 620210197 พลศึกษา

  34. นางสาวจิรัชญา กรุณาก้อ 610210287 ภาษาไทย

  35. นางสาวมณฑิิตา รุ่งสาง 600210226 ฟิสิกส์

  36. นายยุทธกร ณรงค์ศักดิ์สุขุม 600210346 พลศึกษา

  37.  นางสาวกนกวรรณ ศรีชาติ 610210286 เคมี

  38. นายณัฐวุฒิ รุ่งศรีนาค 610210151 ฟิสิกส์

  39. นายเสาวภาคย์ ยักสม 600210234 ฟิสิกส์

  40. นางสาวพาทินธิดา  ฉลาดแหลม 590210053 การศึกษาปฐมวัยฯ

  41.  นางสาวณัฐณิชา กลางวงค์ 590210326 พลศึกษา

  42. นายธนกร ยาพรม 600210170 สังคมศึกษา
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15. ทุนการ์ศึึกษาคณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

 มูลค่าทุนละ 10,000 บาท จำานวน 19 ทุน รวมเป็นเงิน 190,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา  

  43.  นางสาวศรัลพร ปานฤทธิ์ 600210351 พลศึกษา

  44. นายธนภูมิ ฟองคำา 610210186 คณิตศาสตร์

  45. นายโชคชัย มังตา 620210153 เคมี

  46. นายอุดมวิทย์ ทะริยะ 590210343 พลศึกษา

  47.  นายอัครวุฒิ วงษ์พิมพ์ 600210355 พลศึกษา

  48. นายเกียรติศักดิ์ ดวงนุรัตน์ 600210323 พลศึกษา

  49. นายสิทธิพัฒน์ ภู่สีทอง 600210352 พลศึกษา

  50. นางสาวสุพนิดา วรรณชัย 610210077 ภาษาไทย

  51.  นางสาวณัฐพร ชมภูปิน 610210184 คณิตศาสตร์

    52. นางสาวณัฐธิดา ใจใส 620210186 พลศึกษา

  53. นางสาวนริสรา ครึ่งธิ 610210221 พลศึกษา

  54. นางสาวสินิทรา แหวนเงิน 580210321 พลศึกษา

  55. นางสาวพรสวรรค์ ทรงสวัสดิ์ 600210018 ประถมศึกษา

  56. นางสาวชญานิศ ประทุมมา 600210131 ภาษาอังกฤษ

  57. นางสาวเปรมจิต เพชรดี 600210223 ฟิสิกส์

  58. นางสาวปภัสรา คำาปั๋ง 610210191 คณิตศาสตร์

  59.  นายเจษฎา จาตัน 590210067 ธุรกิจศึกษา

  60. นายเจษฎา  ปลุกใจ 600210164 สังคมศึกษา

  61. นายณภัสกรณ์  เมฆวิบูลย์ 610210116 สังคมศึกษา

16. ทุนการ์ศึึกษา ฝ่ายสิทธิป็ร์ะโยชีน์ สมาคมนักศึึกษาเก่าคณะศึึกษาศึาสตร์์ 

 มูลค่าทุนละ 10,000 บาท จำานวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา  

  62. นายภาณุพงศ์ หน่อแก้ว 600210182 สังคมศึกษา

  63. นายอนาวิล อินใจ 610210138 สังคมศึกษา

17. ทุนการ์ศึึกษา ผู้มีอุป็การ์คุณ

 มูลค่าทุนละ 10,000 บาท จำานวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา  

  64. นางสาวขวัญฤทัย เครืออุ่นเรือน 600210068 ธุรกิจศึกษา

  65. นายจิรายุทธ อินทร์มั่น 590210102 ภาษาไทย

  66. นางสาวอารีรัตน์ ทะนันชัย 610210316 คณิตศาสตร์

18. ทุนการ์ศึึกษา นักศึึกษาเก่าคณะศึึกษาศึาสตร์์ จังหวิัดลัำาพูน

 ก. มูลค่าทุนละ 15,000 บาท จำานวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

  ลัำาดับัที ่ ชีื่อ-นามสกุลั ร์หัสป็ร์ะจำาตัวิ สาขาวิิชีา

        67. นางสาวอริษา มูลกาวิน 610210079 ภาษาไทย

  68. นางสาวเบญจมาภรณ์ สุภาธง 610210338 พลศึกษา
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◈	นักศึึกษาได้ร์ับัทุนการ์ศึึกษาจากภายนอก
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◈	นักศึึกษาร์ะดับัป็ร์ิญญาตร์ีได้ร์ับัร์างวิัลัร์ะดับันานาชีาติ

 🤝 นางสาวิมุกตาภา ชี้างหิน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจากการแข่งขันกีฬา “ปัญจกีฬา” ดังนี้

 (1) เหรียญทอง ในประเภท Elite (Women) เหรียญทอง ในประเภท Elite (Women) การแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา

 รายการ “UIPM Global Laser Run City Tour Singapore 2019” ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐ

สงิคโปร ์การแขง่ขนัรายการดงักลา่วมนีกักฬีาจากสาธารณรฐัสงิคโปร ์สาธารณรฐัฟลิปินิส ์ประเทศมาเลเซยี และประเทศไทย  

 (2) เหรียญเงิน จากการแข่งขันปัญจกีฬา รายการ Junior Laser Run World Championship ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

 (3) เหรียญเงนิ ปัญจกฬีา ประเภท Laser Run Team คูผ่สม การแขง่ขนักฬีาซเีกมส ์ครัง้ที ่30 ณ ประเทศฟลิปิปนิส์
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◈	นักศึึกษาร์ะดับัป็ริ์ญญาตรี์ได้รั์บัร์างวัิลัร์ะดับัชีาติ

 🤝	นายณฐัพลั คำาวัิง ได้รับรางวลั ชนะเลศิ อ่านฟังเสียง ระดบัประเทศ การแข่งขันอ่านฟังเสียงประเภทชาย ถ้วย

พระราชทานสมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  และรางวัลสุนทรพจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา การประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ริเร่ิม...เติม

เต็ม เอกลักษณ์ไทย คร้ังท่ี 48 ณ กรุงเทพมหานคร

 🤝	นางสาวิณัฐชีา หาญเกิดศิึร์ ิรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอ่านฟังเสียงประเภทหญิง การแข่งขันรอบ

ชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา การประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย คร้ังท่ี 48 ณ 

กรุงเทพมหานคร 

 🤝	นายอภิร์มย์ หนองพร้์าวิ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอ่านฟังเสียงประเภท

ชาย  การแข่งขันอ่านฟังเสียงประเภทหญงิ การแข่งขันรอบชิงชนะเลศิระดับอุดมศึกษา การประกวดอา่นฟังเสียง ในโครงการ

 ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย คร้ังท่ี 48 ณ กรุงเทพมหานคร

 🤝	นายนพนัน สืบันาคะ

 (1) ชนะเลิศ การแข่งขันกลอนสด ระดับอุดมศึกษา (ระดับภาคเหนือ)

    (2) รางวัล ชมเชย การแข่งขันกลอนสด ระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ) จัดโดย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 ทีมท่ี 1 นายพบัพลั สิริ์พร์คุณ นางสาวิพิมพิรั์ตน์ คำาตุ้ย นางสาวิจุฑารั์ตน์ สำาลีัร์าชี แลัะนางสาวิสุชัีญญา นัยนา 

 ทีมท่ี 2 นางสาวิกชีนุชี แก้วิสุริ์นทร์์ นางสาวิศึุภรั์ศึม์นรี์ สุรี์ติ�บั นางสาวิสุพนิดา วิร์ร์ณชัีย แลัะนายชีัยณร์งค์  

มณีวิงค์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันมารยาทไทย ระดับประเทศ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ

อุดมศึกษา การประกวด มารยาทไทย ในโครงการ ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย คร้ังท่ี 48 ณ อาคารสำานักงาน

ใหญ่ ธนาคารธนชาต กรุงเทพมหานคร



ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Education, CMU

86

 🤝	นายณฐักิตต์ิ ทำาบุัญ ได้รับรางวลัเหรยีญทอง กีฬาเปตอง ประเภทบคุคลชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ

 ภาค 5 คร้ังท่ี 36 ตากเกมส์ 

 🤝	นายปั็จเจก จันทร์เสนาวิงค์ 

 (1)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง รายการ พีทีที ฮอกก้ี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 10 ชิงถ้วย

พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรุ่นประชาชนท่ัวไป ประเภทกลาง

แจ้ง ทีมชาย ระหว่างวันท่ี 23 – 28 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 60 พรรษา (คลอง 6) อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สมาคมกีฬาฮอกก้ีแห่งประเทศไทย

 (2) รางวัลเหรียญทองแดง ฮอกก้ี ประเภทกลางแจ้งทีมชาย รุ่นประชาชนท่ัวไป การแข่งขันรายการพีทีที ฮอกก้ี ชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 10

 🤝	นายณัฐวัิตร์ สวัิสดิผลั นายนทีกานต์ จันต๊ะคาด แลัะนายมงคลั เขียวิสา 1 เหรียญทองแดง ฮอกก้ีประเภท

กลางแจ้งทีมชาย รุ่นประชาชนท่ัวไป การแข่งขันรายการพีทีที ฮอกก้ี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

คร้ังท่ี 10
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 ✎	 การพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
� � � กับสถาบันวิชาการในประเทศและต่างประเทศ
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 ✎	 การแลกเปลี่ยนบุคลากร�/�นักศึกษา

1) นักศึึกษาที่ได้ร์ับัทุนไป็ศึึกษาภาษาแลัะวิัฒนธร์ร์ม / ศึึกษาวิิจัย ณ ต่างป็ร์ะเทศึ
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2) นักศึึกษาแลักเป็ลัี่ยนที่มาศึึกษา ณ คณะศึึกษาศึาสตร์์
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3) อาคันตุกะที่มาเยือนคณะศึึกษาศึาสตร์์
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4) ชีาวิต่างป็ร์ะเทศึที่ป็ฏิบััติงาน ณ คณะศึึกษาศึาสตร์์

5) คณาจาร์ย์สังกัดคณะศึึกษาศึาสตร์์ที่เข้าร์่วิมโคร์งการ์แลักเป็ลัี่ยนด้านวิิชีาการ์ / การ์วิิจัยในร์ะดับันานาชีาติ
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พันธกิจที่�2
ผลิตและถ่ายทอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมการสอนและองค์ความร้้

ในศาสตร์ทางการศึกษา�เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประเทศ

 คณะศึกษาศาสตร์มีกลยุทธ์ในการดำาเนินงานด้านการวิจัยดังนี้

 ✎	 1)�สนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศ
� � � ทางวิชาการด้านการศึกษา

 🔅 1.1 กร์ะบัวินการ์ทำางาน 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยคือ “หน่วยบริหารงานวิจัย” มีเจ้าหน้าที่ทำางานประจำา  

2 คน และมคีณะกรรมการบรหิารงานวิจัยประจำาคณะศกึษาศาสตร์ ทำาหนา้ทีบ่ริหารงานวจิยัของคณะให้เปน็ไปตามยทุธศาสตร์

และพันธกิจของคณะ ฯ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยกับ

องคก์รตา่ง ๆ  ในการแลกเปลีย่นเชงิวชิาการ และระดมทนุสนบัสนนุงานวจิยั และจดักจิกรรมสง่เสรมิและสนบัสนนุกจิกรรม

วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

 คณะ ฯ สนบัสนนุการเขยีนโครงการเพือ่ของบประมาณ จากแหลง่ทนุภายนอกและสนบัสนนุงบประมาณของคณะเพือ่

ดำาเนินการวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำาหรับผู้ที่ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ

เงินรายได้คณะตลอดทั้งปี และสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ 25,000 – 70,000 บาท นอกจากนั้นยังได้

ประชาสมัพนัธท์นุวิจัยสำาหรบัผู้ทีจ่ะขอรับการสนบัสนุนงบประมาณวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอก และอำานวยความสะดวกใน

ด้านต่าง ๆ รวมทั้งจัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานวิจัย ดังนี้คือ

  1. การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปี 2562

  2. ผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้า

  3. วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562

  4. Research Day

  5. ประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
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 🔅 1.2 ผลัลััพธ์

  1.2.1 ร์ายชีื่ออาจาร์ย์ที่ได้ร์ับัทุนวิิจัยจากงบัป็ร์ะมาณภายนอก ป็ร์ะจำาป็ี 2562
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  1.2.2 ร์ายชีื่ออาจาร์ย์ที่ได้ร์ับัทุนวิิจัยจากแหลั่งทุนภายในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่
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 ✎	 2)�ผลักดันให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
� � � หรือการประชุมวิชาการในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

 🔅 2.1 กร์ะบัวินการ์ทำางาน

 คณะ ฯ มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่น

กรองผลงาน โดยสนับสนุนตั้งแต่การเผยแพร่บทความวิจัยฉบับย่อ ที่เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการวิจัยระดับคณะ

 ไปจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้เพื่อให้ขวัญกำาลังใจ และสร้างแรงผลักดัน ให้

อาจารย์รุ่นใหม่ก้าวไปสู่การเผยแพร่ผลงานในระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้นยังมีกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้

บคุลากรในคณะ ผลติผลงานวชิาการทีมี่คุณภาพ สามารถตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการระดบันานาชาตไิดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  

จงึไดม้โีครงการผลติผลงานวชิาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเปา้ขึน้ โดยสนบัสนนุงบประมาณตัง้แต่ 25,000 – 50,000 บาท

สำาหรับผู้ที่สามารถเผยแพร่ บทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 🔅 2.2 ผลัลััพธ์

  2.2.1 การ์สนบััสนนุการ์เผยแพร์ผ่ลังานวิชิีาการ์ แกบ่ัคุลัากร์คณะศึกึษาศึาสตร์ ์ป็ร์ะจำาป็งีบัป็ร์ะมาณ 2562 

เป็็นเงินทั�งสิ�น 182,500 บัาท ร์ายลัะเอียดดังนี�คือ 
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  2.2.2 จำานวินบัทควิามตีพิมพ์ในฐานข้อมูลั SCOPUS 
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 ✎	 3)�ผลักดันให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังที่ 2 

เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำาเสนอผลงานวิจัย/

ผลงานวชิาการ และประสบการณท์างด้านการวจิยั ระหวา่งอาจารย ์นกัศกึษา นกัวจิยั นกัวชิาการ ครแูละบคุลากรทางการ

ศกึษา โดยมวีทิยากรผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ มาถ่ายทอดความรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ศันะและแนวคดิในการนำานวตักรรม

ทางการศกึษาและศาสตร์การสอนแนวใหม่ไปใช ้ตลอดจนเปน็เวทใีนการนำาเสนอผลงานวชิาการ ผลงานวจิยั และนวัตกรรม

ของบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ในการน้ี มบีคุลากรทางการศกึษา อาจารย ์และนกัศกึษาลงทะเบยีนเขา้รว่มงาน ท้ังสิน้ 404 คน กจิกรรมภายในงาน

ประกอบไปด้วย

  1) การบรรยายพเิศษ เรือ่ง “นวตักรรมการศกึษา เพือ่ยกระดบัชวีติสู่ 2030 learning framework” โดย ศาสตราจารย ์

ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์ ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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  2) การนำาเสนองานวิจยัด้วยวาจา (oral presentation) จำานวน 66 เรือ่ง และนำาเสนองานวจิยัด้วยโปสเตอร ์(Poster 

Presentation)  จำานวน 20 เรื่อง 

  3) กิจกรรม Workshop จำานวน 4 ห้อง ได้แก่

  - ห้องที่ 1 การยกระดับการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ผ่านอัตลักษณ์เชิงพื้นที่/ปรากฏิการณ์ทางสังคม/ภาพอนาคต 

โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก 

   - หอ้งที ่2 การเรียนรู้ทีบ่รูณาการเทคโนโลยสีำาหรบัหอ้งเรยีนยคุดจิทิลั โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สทุธดิา จำารสั 

   - หอ้งที ่3 Enhancing Literacy in Science ภายใตโ้ครงการ Chevron Enjoy Scienceโดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์

สุนทรี คนเที่ยง

  - ห้องที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอภิปรายทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ณัชชา กมล
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 ✎	4)�ผลักดันให้เกิดวารสารศึกษาศาสตร์สาร�เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์
� � � เผยแพรผ่ลงานของนกัศึกษา�อาจารย�์บุคลากรและบุคคลภายนอก
 ได้จดัทำาวารสารปทีี ่3 ฉบบัที ่1 – ฉบบัที ่3 เผยแพรท่าง online แลว้ และขอรบัการประเมนิจดักลุม่วารสารในระบบ

ฐานขอ้มลู TCI โดยผลการประเมนิของวารสารศกึษาศาสตร์สาร มหาวทิยาลยัเชยีงใหมไ่ดเ้ขา้สูฐ่านขอ้มลู TCI Tier 2 ตัง้แต่

วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
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◈	ผลังานแลัะร์างวิัลั
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พันธกิจที่�3
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่น�และประเทศ

 ดว้ยวสิยัทัศนข์องคณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นสถาบันชัน้นำาในการผลติและพัฒนาครแูละบคุลากร

ทางการศกึษา ใหมี้ความเช่ียวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม ่ซึง่มพัีนธกจิให้บรกิารวิชาการแกช่มุชนเพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่น และประเทศ โดยคณะศึกษาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำาเนินบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและสังคม ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งใน

ระดับชุมชน ระดับชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ศิษย์เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษา

และผู้สนใจทั่วไป 

 ✎	 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
 การให้บรกิารวชิาการแกช่มุชน ประจำาป ี2562 โดยคณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่เพือ่สรา้งความเขม้แขง็

ให้กับท้องถิ่นและประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
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◈	สร์ุป็ข้อมูลัการ์ให้บัร์ิการ์วิิชีาการ์แก่ชีุมชีน ป็ร์ะจำาป็ี 2562

1. บัุคลัากร์สายวิิชีาการ์

2. บัุคลัากร์สายป็ฏิบััติการ์
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 ✎	 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน�โดยคณะศึกษาศาสตร์�
� � � มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
� � � และประเทศในการแก้ปัญหา

 🔅 	 โคร์งการ์เสริ์มสร้์างควิามเข้มแข็งให้กับัสถาบัันการ์ศึึกษาร์ะดับัท้องถ่ินแลัะป็ร์ะเทศึ 

  ป็ร์ะจำาปี็ 2562

 1. โคร์งการ์การ์ยกร์ะดับัการ์คิดวิิเคร์าะห์ผ่านแหล่ังเรี์ยนรู้์ในชุีมชีนโดยการ์จัดการ์เรี์ยนรู้์แบับั Active Learning 

(Development of Learning Management to Promote Analytical Thinking Skills through Learning Resourc-

es by Active Learning)   

  1.1 โร์งเรี์ยนท่ีร่์วิมโคร์งการ์ จำานวน 20 โรงเรียน ได้แก่

    1. โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 11. โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

    2. โรงเรียนแม่คือวิทยา 12. โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5

    3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 13. โรงเรียนบ้านหนองปลามัน

    4. โรงเรียนวัดพระเจ้าเหล้ือม 14. โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน

    5. โรงเรียนบ้านดง 15. โรงเรียนวัดพญาชมภู

    6. โรงเรียนท่าศาลา 16. โรงเรียนวัดสันคะยอม

    7. โรงเรียนท่าหลุกสันทราย 17. โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

    8. โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 18. โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์

    9. โรงเรียนบ้านดอนปิน 19. โรงเรียนบ้านทาป่าเปา  

    10. โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 20. โรงเรียนวัดนำ้าดิบ

  1.2 ผลัผลิัตโคร์งการ์ฯ 

 นวัิตกร์ร์มการ์จัดการ์เรี์ยนรู้์ เพ่ือยกระดับการคิดวิเคราะห์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ี / ปรากฏิการณ์

ทางสังคมโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดังน้ี
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  1.3 ป็ร์ะโยชีน์ที่โร์งเร์ียนแลัะชีุมชีนได้ร์ับัจากการ์ดำาเนินโคร์งการ์ฯ

   1. โรงเรยีนไดร้ปูแบบการจดัการการเรยีนรูเ้พือ่ยกระดบัการคิดวเิคราะหผ์า่นแหลง่เรยีนรูใ้นชมุชนโดย

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ภายใต้บริบทของชุมชน/อัตลักษณ์เชิง

พื้นที่

   2. โรงเรียนและชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และทำาให้นักเรียน

ตระหนักถึงความสำาคัญ แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน

   3. โรงเรียนบางโรงเรียนเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ

ประเทศไทยทีด่ผีา่นการจดัการชัน้เรยีนโดยการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ยกระดับการคิดวเิคราะหผ่์านแหล่งเรียนรูใ้นชมุชนโดยการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

กิจกร์ร์มบัร์ิการ์วิิชีาการ์ โคร์งการ์ การ์ยกร์ะดับัการ์คิดวิิเคร์าะห์ผ่านแหลั่งเร์ียนร์ู้ในชีุมชีน
โดยการ์จัดการ์เร์ียนร์ู้แบับั Active Learning
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 2. โคร์งการ์การ์พัฒนาสมร์ร์ถนะหลัักของผู้เร์ียนผ่านการ์เร์ียนร์ู้ Theme – Based Unit : กร์ณีศึึกษา Chiang 

Mai Smart City ของโร์งเร์ยีนแกนนำาเคร์อืขา่ยเขม้แขง็ เคร์อืขา่ยอดุมศึกึษา (Development of learner Core Com-

petencies through Theme – Based Unit Learning : A Case Study of Chiang Mai Smart City)

  2.1 โร์งเร์ียนที่เข้าร์่วิมโคร์งการ์ จำานวน 5 โรงเรียน ได้แก่

   1. โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี

   2. โรงเรียนบ้านอูตูม

   3. โรงเรียนบ้านยางเปา

   4. โรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

   5. โรงเรียนบ้านพันตน

  2.2 ผลัผลัิตโคร์งการ์ฯ 

 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Theme – Based Unit :  กรณีศึกษา Chiang Mai Smart City ดังนี้ จำานวนโรงเรียน 

และ Theme – Based Unit ที่นำามาสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

  2.3 ป็ร์ะโยชีน์ที่โร์งเร์ียนแลัะชีุมชีนได้ร์ับัจากการ์ดำาเนินโคร์งการ์ฯ

   1. โรงเรียนได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ Theme – Based Unit : 

กรณีศึกษา Chiang Mai Smart City และพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนภายใต้บริบทของชุมชน/อัตลักษณ์เชิงพื้นที่

   2. โรงเรยีนและชมุชนมีความรว่มมอืในการพฒันาสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนและทำาใหน้กัเรยีนตระหนกั

ถึงความสำาคัญ แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน และเห็นถึงความสำาคัญของสมรรถนะหลักของผู้เรียนท่ีมีผลต่อการดำารงชีวิต การ

พัฒนาตนเอง และพัฒนาชุมชน

   3. โรงเรียนบางโรงเรียนเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ

ผ่านการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ Theme – Based Unit
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กิจกร์ร์ม โคร์งการ์การ์พัฒนาสมร์ร์ถนะหลัักของผู้เร์ียนผ่านการ์เร์ียนร์ู้ Theme – Based Unit : กร์ณีศึึกษา
“Chiang Mai Smart City” ของโร์งเร์ียนแกนนำาเคร์ือข่ายเข้มแข็ง เคร์ือข่ายอุดมศึึกษา
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 3. โคร์งการ์การ์บูัร์ณาการ์องค์ควิามรู้์แลัะภูมิปั็ญญาอัตลัักษณ์เชิีงพื�นท่ีสู่ห้องเรี์ยนแลัะชุีมชีนเพ่ือการ์พัฒนาลุ่ัม

นำ�าทาให้สวิยใสไร้์มลัพิษ (The Integration of Knowledge and Area Identity Wisdom to Classroom and Com-

munity for Developing Ta River Basin to Clean and Unpolluted)

  3.1 โร์งเรี์ยนท่ีร่์วิมโคร์งการ์ จำานวน 4 โรงเรียน ได้แก่

   1. โรงเรียนบ้านทาเหนือวิทยา

   2. โรงเรียนแม่ตะไคร้

   3. โรงเรียนวัดดอนชัย

   4. โรงเรียนวัดห้วยทราย

  3.2 ผลัผลิัตโคร์งการ์ฯ 

 โครงการบรณูาการองคค์วามรู้และภมิูปัญญาอัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ีสู่ห้องเรียนและชุมชนเพ่ือการพัฒนาลุ่มนำ้าทาให้สวย

ใสไร้มลพิษวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำาเภอแม่อออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแกนนำาเข้าร่วม 

ดังน้ี

  3.3 ป็ร์ะโยชีน์ท่ีโร์งเรี์ยนแลัะชุีมชีนได้รั์บัจากการ์ดำาเนินโคร์งการ์ฯ  

   1. นักเรียนสะท้อนถึงสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน และรูปแบบวิธีการเรียนรู้ คนในชุมชน สะท้อน

ถึงสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน และคุณลักษณะของเยาวชนของตำาบลทาเหนือ และ 

ตำาบลแม่ทา อำาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ทำาให้ครูต้องมีการเปล่ียนแปลงวิธีสอนท่ีจะต้องนำาบูรณาการองค์ความรู้และ

ภูมิปัญญาอัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ีสู่ห้องเรียนและชุมชนเพ่ิมมากข้ึน

         2. ทุกคนร่วมกันท่ีจะปลูกจิตสำานึกท่ีดี ในการจัดการขยะให้เห็นความสำาคัญและประโยชน์ของการคัด

แยกขยะ ท้ิงขยะให้ถูกท่ี ทำาให้ชุมชนดูสะอาด ก่อนขยายผลสู่ระดับหมู่บ้าน ตำาบลให้เกิดความตระหนักร่วมกัน นอกจากน้ี

การป้องกันและควบคุมการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะท่ีสำาคัญ คือ การลดขยะท่ีแหล่งกำาเนิด โดยอาศัยกระบวนการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในชีวิตประจำาวันของคนในชุมชน  การลดปริมาณขยะจะสามารถลดค่าใช้จ่าย
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กิจกร์ร์ม โคร์งการ์การ์บัูร์ณาการ์องค์ควิามร์ู้แลัะภูมิป็ัญญาอัตลัักษณ์เชีิงพื�นที่สู่ห้องเร์ียนแลัะชีุมชีน
เพื่อการ์พัฒนาลัุ่มน้ำาทาให้สวิยใสไร์้มลัพิษ
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กิจกร์ร์ม โคร์งการ์การ์บัูร์ณาการ์องค์ควิามร์ู้แลัะภูมิป็ัญญาอัตลัักษณ์เชีิงพื�นที่สู่ห้องเร์ียนแลัะชีุมชีน
เพื่อการ์พัฒนาลัุ่มน้ำาทาให้สวิยใสไร์้มลัพิษ
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พันธกิจที่�4
ทำ�นุบำ�รุง�ศาสนา�ศิลปวัฒนธรรม�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่นล้านนา�และปล้กฝังคุณธรรม�จริยธรรม�อุดมการณ์
และจิตวิญญาณความเป็นคร้

 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ตระหนกัถงึคณุค่าและความสำาคญัของการทำานบุำารงุศาสนา ศลิปวฒันธรรม

ไทย ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ล้านนา และปลูกฝงัคณุธรรมจรยิธรรม อดุมการณแ์ละจติวญิญาณความ

เป็นครู โดยได้ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ซึ่งเชื่อมโยงไป

ถึงความรู้สึกผูกพันต่อคณะฯ จิตสำานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ อัตลักษณ์ความเป็นล้านนา และความเป็นคนไทย และได้

รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

◈	งานร์ำาลัึกถึงพร์ะคุณคร์ู ป็ร์ะจำาป็ี 2562

 วนัพธุที ่16 มกราคม 2562 คณะศกึษาศาสตร ์จดังานรำาลกึถงึพระคณุคร ูประจำาป ี2563 โดยภายในงานมพีธิทีำาบญุ 

ตกับาตรพระสงฆ์ 39 รปู หน้าอาคาร 2-3 หอเกยีรติยศ เพือ่ความเปน็สริมิงคลและอุทศิสว่นกุศลใหบ้รูพาจารยแ์ละบคุลากร

ผูล้ว่งลบั หลงัจากนัน้มีกิจกรรมรำาลึกถึงพระคณุคร ูณ บรเิวณหนา้หอ้งประชมุ 40 ป ีและการประชมุเชงิปฏิิบตักิาร “ศาสตร์

การสอนแนวใหม่” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 334 คน
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◈	งานป็ร์ะเพณีสงกร์านต์แลัะขบัวินแห่พร์ะพุทธรู์ป็สำาคัญของจังหวัิดเชีียงใหม่

 ด้วยจังหวัดเชียงใหมจั่ดขบวนแหพ่ระพทุธสิหิงค์ และพระพทุธรูปสำาคัญ ๆ  ของจงัหวัดเชียงใหม ่ตลอดจนมพิีธีสรงนำ้า

พระพุทธสิหิงค์ท่ีวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2562 เม่ือวันเสาร์ท่ี 13 เมษายน 2562 และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนงานต่าง ๆ จึงได้อัญเชิญพระพุทธพิงคนคราภิมงคล พระพุทธรูปประจำามหาวิทยาลัย

เข้าร่วมขบวนแห่ฯ ดังกล่าว รวมท้ังบุคลากรและนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมขบวนแห่ฯ ด้วยโดยมีผู้เข้าร่วม

โครงการท้ังส้ิน 122 คน
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◈	พิธีดำาหัวิ คณาจาร์ย์แลัะบุัคลัากร์อาวุิโส แลัะพิธีร์ดนำ�าดำาหัวิอดีตอธิการ์บัดี อธิการ์บัดี 

คณาจาร์ย์อาวุิโส เน่ืองในป็ร์ะเพณีสงกร์านต์ ป็ร์ะจำาปี็ 2562

 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดพิธีรดนำ้าดำาหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส เน่ืองในประเพณีสงกรานต์ เม่ือวันศุกร์ท่ี 26 

เมษายน 2562 ณ ลานหน้าห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและ

แสดงความกตัญญููกตเวทิตาต่อคณาจารย์และบุคลากรอาวุโสซ่ึงเป็นปูชนียบุคคลท่ีมีคุณูปการต่อคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี

คณาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษา พร้อมกัน ต้ังร้ิวขบวนและอญัเชิญเคร่ืองสกัการะลา้นนา เข้าขอพรจากอดตีคณบดี คณบดี

 คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 295 คน

 และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำาผู้บริหาร

 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และ

คณาจารยผ์ูอ้าวโุสของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจำาป ี2562 เพ่ือสมุาคารวะและขอพรจากผูใ้หญ่เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์

 ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา อันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป

 ณ บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในโอกาสนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขัน

ประกวดลาบพื้นเมือง พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 77 คน
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◈	วิันคลั้ายวิันสถาป็นาคณะศึึกษาศึาสตร์์ คร์บัร์อบั 51 ป็ี

 เนือ่งในโอกาสครบรอบ 51 ป ีคลา้ยวนัสถาปนาคณะศกึษาศาสตร์ในวนัที ่2 กรกฎาคม 2562 คณะฯ ไดจ้ดัพธิทีำาบญุ

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการที่ผ่านมาและ

ทิศทางการพัฒนาสู่ทศวรรษที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ปฐมบทสัฐิวรรษ สู่นวัตวิถีแห่งวิชาชีพครู” โดยมีผู้เข้ารวมงานทั้งสิ้น 227 

คน

พิธีทำาบัุญพร์ะภิกษุสงฆ์ 9 ร์ูป็ แลัะเจร์ิญพร์ะพุทธมนต์ ณ ห้องป็ร์ะชีุม 40 ป็ี คณะศึึกษาศึาสตร์์
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ผู้บัร์ิหาร์มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ แลัะผู้บัร์ิหาร์จากคณะฯ แลัะหน่วิยงานในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่
ร์่วิมแสดงควิามยินดีเนื่องในโอกาสวิันคลั้ายวิันสถาป็นาคณะศึึกษาศึาสตร์์

นิทร์ร์ศึการ์ “ป็ฐมบัทสัฐิวิร์ร์ษ สู่นวิัตวิิถีแห่งวิิชีาชีีพคร์ู”
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◈	พิธีถวิายเทียนพร์ร์ษา ป็ร์ะจำาป็ี 2562 ณ วิัดอุโมงค์ (สวินพุทธธร์ร์ม)

 เมือ่วนัที ่28 มถินุายน 2562 ผู้บรหิาร คณาจารย ์พร้อมดว้ยบคุลากรและนักศึกษาไดน้ำาเทียนพรรษาของคณะฯ เขา้

ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562

และ ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2562 ได้ร่วมกันทำาบุญถวายเทียนพรรษา ประจำาปี 2562 ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) 

อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมี

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน 
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◈	พิธีถวิายพร์ะพร์ชีัยมงคลัเนื่องในวิันเฉลัิมพร์ะชีนมพร์ร์ษา 87 พร์ร์ษา

สมเด็จพร์ะนางเจ้าสิร์ิกิติ์ พร์ะบัร์มร์าชีินีนาถ พร์ะบัร์มร์าชีชีนนีพันป็ีหลัวิง

 เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราช

ชนนพีนัปหีลวง คณะศกึษาศาสตรจ์ดัพธิถีวายพระพรและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในวนัศกุรท์ี ่9 สิงหาคม 2562 โดยคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ ประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวาย

พระพรชัยมงคล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมร้องเพลงสรรเสริญ

พระบารม ีหลงัจากเสรจ็พธิ ีบคุลากรและนกัศกึษารว่มกนัพฒันาโดยการทาสเีครือ่งหมายจราจรในบรเิวณคณะฯโดยภายใน

กิจกรรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่แต่งกายสวมเสื้อสีฟ้า เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี โดย

พร้อมเพรียงกัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 138 คน
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◈	งานแสดงมุทิตาจิตแด่บัุคลัากร์ที่เกษียณอายุงาน/ร์าชีการ์ ป็ร์ะจำาป็ี 2562

 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุงาน/ราชการ 

ประจำาป ี2562 เพือ่เปน็การแสดงมทุติาคารวะตอ่บคุลากรผูเ้กษยีณซึง่ปฏิบิตังิานดว้ยความเพียรมาตลอดอายงุาน/ราชการ

 ของท่าน นับเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรท่ีกำาลังปฏิิบัติงานเพ่ือเป็น

แนวทางพัฒนาคณะฯ ต่อไปในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 147 คน
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◈	พิธีทอดถวิายผ้ากฐินมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ป็ร์ะจำาป็ี 2562

 เม่ือวนัที ่26 ตลุาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย ์ดร.เกยีรตสิดุา ศรสุีข คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

ดร.อไุรวรรณ หาญวงค ์รองคณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษาและสง่เสรมิความเปน็ลา้นนา และนางอภริต ีอภชิาตบตุร เลขานกุาร

คณะศึกษาศาสตร์ นำาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจำา ปี 2562 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ในโอกาสนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การประกวดขบวนกฐิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำา ปี 2562 อีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 151 คน
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◈	กิจกร์ร์มวิันพ่อแห่งชีาติ

 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำาปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 40 ปี

 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ ภายในงานมีพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูก

ตน้ไมด้ดูซบัสารพิษ บริเวณพ้ืนทีค่ณะศึกษาศาสตรโ์ดยคณาจารย ์นกัศกึษาและบคุลากรรว่มกจิกรรมจติอาสาพัฒนาคณะฯ

โดยมีการแบ่งกลุ่มปลูกต้นไม้ กำาจัดลูกน้ำายุงลาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 91 คน
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◈	กิจกร์ร์มป็ร์ับัป็ร์ุง ตกแต่งภูมิทัศึน์แลัะเพิ่มพื�นที่สีเขียวิภายในคณะศึึกษาศึาสตร์์

 🔅 1. เพิ่มพื�นที่สีเขียวิบัร์ิเวิณทางเดินเชีื่อมร์ะหวิ่างอาคาร์ 2 แลัะอาคาร์ 3

 🔅 	 2. ตกแต่งสวินนำ�าพุ เพ่ือเป็็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจแลัะเพ่ิมพื�นท่ีสีเขียวิ ร์องรั์บักิจกร์ร์มต่างๆ 
  ของคณะศึึกษาศึาสตร์์ เช่ีน งานรั์บัขวัิญบััณฑิต
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 🔅 3. ป็ร์ับัป็ร์ุงตกแต่งบัร์ิเวิณป็้ายคณะศึึกษาศึาสตร์์ เพื่อเพิ่มพื�นที่สีเขียวิแลัะร์องร์ับังานร์ับัขวิัญบััณฑิต

 🔅 4. ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อป็้องกันควิามเสี่ยงอันตร์ายจากกิ่งไม้ลั้มทับั บัร์ิเวิณถนน ลัานจอดร์ถ 
  ลัานกิจกร์ร์มนักศึึกษา
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 🔅 5. จัดทำาสวินพืชีผักแบับัป็ลัอดสาร์พิษ เพื่อให้อาจาร์ย์ บัุคลัากร์ นักศึึกษา สามาร์ถเก็บัไป็บัร์ิโภคได้ด้วิย 
  พร์้อมทั�งให้ควิามร์ู้ในการ์ป็ลัูกพืชีผักสวินคร์ัวิแลัะเป็็นการ์เพิ่มพื�นที่สีเขียวิภายในคณะฯ
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 ปี พ.ศ.2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย

ยดึหลกัธรรมาภบิาลทีเ่นน้ความโปรง่ใสและใชแ้นวทางตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพ่ือใหบ้รรลพุนัธกจิ วตัถปุระสงค์

และวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทั้งสายวิชาการและสายปฏิิบัติการ โดยผู้

บรหิารของคณะฯ ไดใ้ชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการกำาบบัดแูลการปฏิบิตังิานของบคุลากรให้เปน็ไปตามหลักกฎหมายผ่านกลไก

การบริหาร และสายการบังคับบัญชาไปยังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำานวยการโรงเรียน เลขานุการคณะ

และหัวหน้างาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การทำางานเป็นทีม ความโปร่งในและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้  ทีมบริหารได้

ปฏิบิติังานอย่างเตม็ศกัยภาพ พรอ้มทัง้ใหข้วญัและกำาลังใจทัง้ในรปูแบบทีเ่ปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ ทำาใหบุ้คลากรทุก

คนได้ปฏิิบัติงานอย่างมีความสุขและเกิดสัมฤทธิ์ผลของงานเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งคณะยังให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี โดยการสานสมัพันธแ์ละสรา้งเครอืขา่ยกับศษิยเ์กา่ และไดน้ำาขอ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนม์าบริหารจัดการคณะให้

มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 ✎	 ด้านบุคลากร
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ได้กำาหนดนโยบายในการสนบัสนนุและส่งเสริมให้บคุลากรทัง้สายวชิาการ 

และสายปฏิิบตักิารไดร้บัการพฒันาความรู ้ทกัษะวชิาชพี โดยการสนบัสนนุทนุเงนิอดุหนนุ เพือ่การศกึษาใหแ้กบ่คุลากร ซ่ึง

ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองและความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และคณะ

กรรมการบรหารประจำาคณะศึกษาศาสตร์

พันธกิจที่�5
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใส

และใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 🚩 1. การ์จัดสร์ร์งบัป็ร์ะมาณเพื่อสนับัสนุนทุนการ์ศึึกษา ป็ร์ะจำาป็ี 2562 : สนับัสนุนต่อเนื่อง

  1.1 สายวิิชีาการ์
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  1.2 สายป็ฏิบััติการ์

 🚩 2. การ์จัดสร์ร์งบัป็ร์ะมาณเพื่อสนับัสนุนทุนพัฒนาบัุคลัากร์

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถใน

วิชาชีพ โดยให้ทุนสนับสนุน ดังนี้

 1. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำา สายวิชาการ คนละไม่เกิน 15,000 บาท

 2. พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน/เงินรายได้ส่วนงาน) สายวิชาการ คนละไม่เกิน 10,000 บาท

 3. ขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำา/ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน/เงินรายได้ส่วนงาน)  สายปฏิบิัติการ คนละ

ไม่เกิน 5,000 บาท

 กร์ณีได้ร์ับัการ์สนับัสนุนงบัพัฒนาบัุคลัากร์จากคณะฯ

  1. สายวิิชีาการ์ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย)
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 กร์ณี คณะฯ สง่เสริ์มใหบุ้ัคลัากร์ไดรั้์บัการ์พฒันาควิามรู้์ ทกัษะ วิชิีาชีีพ โดยไมข่อร์บััการ์สนบััสนนุจากงบัพัฒนา

บัุคลัากร์จากคณะฯ

  1. สายวิิชีาการ์ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย)

  2.สายป็ฏิบััติการ์ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำา)

  2.สายป็ฏิบััติการ์ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำา)
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 🚩 3. โคร์งการ์พัฒนาบัุคลัากร์ 

  3.1 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปี 2562 

  คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) เพือ่ใหบ้คุลากรทราบเจตนารมณท์ีแ่ทจ้รงิของการนำาแนวคดิ “มหาวทิยาลัยคุณธรรม” มาใชใ้นการพฒันาคณะฯ สูค่วาม

ยัง่ยนืและเกิดความต้องการรว่มกนัทีจ่ะพฒันาคณะ ใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณ ์(2) เพือ่ปรบัระบบการบรหิารงานและเตรียม

ความพรอ้มของบคุลากรเพ่ือพฒันาควบคู่ไปกบักลไกสำาคญัตา่ง ๆ  ใหเ้ป็นไปอยา่งมมีาตรฐานและสอดคลอ้งกบัแนวทางการ

ดำาเนนิงานของมหาวิทยาลัย ซึง่กำาลังอยูใ่นภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง  (3) เพือ่ใหบุ้คลากรมีสว่นรว่มและนำาวฒันธรรมองคก์ร

ไปใช้ในการปฏิบัิตงิานอยา่งตอ่เนือ่งจนเกดิเปน็วฒันธรรมองคก์รทีมุ่ง่สูค่วามสำาเรจ็ตามวสิยัทศันแ์ละพนัธกิจของคณะศึกษา

ศาสตร์

ป็ร์ะมวิลัภาพกิจกร์ร์มสัมมนาบัุคลัากร์คณะศึึกษาศึาสตร์์ ป็ร์ะจำาป็ี 2562
ร์ะหวิ่างวิันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวิัดกร์ะบัี่
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  3.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

เข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 45 ปี ชั้น 3 อาคาร 2

   - สายวิชาการ เวลา 08.30-12.00 น. 

  - สายสนับสนุนวิชาการ เวลา 12.00-16.00 น.
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 🚩 4. บัุคลัากร์ที่ได้ร์ับัร์างวิัลั

 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผู้หญิงเก่ง” ปี 2562 : นักบริหาร 

จากสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมถ์ พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 ✎	 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแผนการดำ�เนนิงาน�CMU-EdPEx
 คณะศกึษาศาสตร ์ไดต้ระหนกัและเลง็เหน็ความสำาคญัท่ีจะพฒันาระบบและกลไกตา่ง ๆ  ของคณะฯ เพือ่มุ่งสูผ่ลลพัธท์ี่

มคีณุภาพตามเกณฑิค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การดำาเนนิการทีเ่ปน็เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence 

: EdPEx)  ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ EdPEx และสามารถวิเคราะห์ตนเอง สร้างเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนา

กระบวนการหลัก รวมถึงการระบุโอกาสในการพัฒนา และวางแผนปรับปรุง กระบวนการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อนำาไป

สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนได้

 คณะฯ ไดส้นบัสนนุและสง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากรเข้าร่วมการประชมุ อบรม สมัมนาเกีย่วกบัการพฒันา

คุณภาพองค์กร ตามแผนการดำาเนินงาน CMU-EdPEx อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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 1. การประชุมชี้แจงแผนการดำาเนินงาน CMU-EdPEx ประจำาปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำานัก

บรกิารวชิาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เพ่ือรบัฟังการชีแ้จงแผนการดำาเนนิงานในส่วนของการสง่เสรมิ ขบัเคลือ่น และตดิตาม

ประเมนิคณุภาพองคก์รตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำาป ี2562 พรอ้มทัง้รว่มแสดงขอ้คิดเหน็เพ่ือวางแผนพฒันาคณุภาพ

องค์กรในด้านต่าง ๆ 

 2. การอบรมเร่ือง แนวทางการวเิคราะหแ์ละจดัทำา Improvement Plan เมือ่วนัศุกรท์ี ่29 มนีาคม 2562 ณ โรงแรม

แคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 3. การอบรมเรื่อง Introduction to EdPEx (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ EdPEx) เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 

ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่/ยังไม่เคยเข้าร่วมอบรมและบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ที่ได้รับการบรรจุใหม่/ยังไม่เคยเข้าร่วมอบรม

 4. การอบรม เรื่อง Work Process Improvement การพัฒนากระบวนการทำางาน เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 

2562 ณ โรงแรมเชยีงใหมแ่กรนดว์วิ จงัหวดัเชียงใหม ่เพือ่ใหบ้คุลากรสายสนบัสนนุสามารถนำาความรูไ้ปปรบัใชใ้นการพัฒนา

งานที่รับผิดชอบและช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
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 5. กิจกรรม “EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์

วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศให้แก่ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนการดำาเนินงาน CMU-EdPEx ประจำาปี 2562

 6. การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx เรื่อง เกณฑิ์ EdPEx เบื้องต้นสำาหรับ New 

Assessor เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่13 มิถุนายน 2562  และวนัที ่29-30 มถินุายน 2562 (CMU-EdPEx Assessor Calibration) 

ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

 7. การอบรม เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ สู่ EdPEx200” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหมแ่กผู่บ้รหิาร เพ่ือใชเ้ปน็แนวทางในการพัฒนาคณะฯ ให้ผา่นการประเมิน EdPEx200 

ต่อไป  
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 8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับ เรื่อง “แนวทางปฏิิบัติเข้าสู่ EdPEx200” ระหว่างบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพ

องค์กร คณะศึกษาศาสตร์ กับ บุคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562  

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร อาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 9. เมือ่วันท่ี 24 ธนัวาคม 2562  เปดิเวทีแนะนำานโยบายการบรหิารคณะศกึษาศาสตร ์ในระหวา่งป ี2563-2566 โดย

รองศาสตราจารย ์ดร.เกยีรตสิดุา ศรสีขุ คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ พร้อมดว้ยคณะผู้บริหารชุดใหม ่พร้อมกนันีย้งัไดม้อบป้าย 

“จุดเน้นการบริหารงาน” ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำาเป็นหลักในการปฏิิบัติงานต่อไป 
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 ✎	 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส้่ความเป็นเลิศ�:��
� � � EdPEx200�
 คณะศกึษาศาสตร ์ไดส้มคัรเขา้รว่มโครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาสูค่วามเปน็เลศิ : EdPEx200 รุน่ที ่6 พ.ศ. 2561 

และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 

มีมติเห็นชอบให้คณะฯ ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จากนั้น ได้จัดทำารายงานการประเมินตนเองตามการดำาเนิน

งานด้วยเกณฑิ์ EdPEx

 เม่ือได้รับรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จากสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะฯ จึงดำาเนินการ

ทบทวนตนเอง ซ่ึงทำาใหเ้ขา้ใจบรบิทของตนเองไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ จนสามารถออกแบบกระบวนการทำางานทกุดา้นไดอ้ยา่ง

เป็นระบบ รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การบริหารจัดการภายใน

องค์กรดีขึ้นและส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร และพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : 

EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 ต่อไป
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 ✎	 ด้านการเงิน�
 รายงานการบรหิารจดัการดา้นการเงนิ คณะศกึษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ 

2562 มีรายละเอียด ดังนี้

 1. การ์วิิเคร์าะห์เป็ร์ียบัเทียบัสัดส่วินงบัแสดงฐานะทางการ์เงิน เป็ร์ียบัเทียบัป็ี 2561-2562
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 ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนงบแสดงฐานะทางการเงิน เปรยีบเทียบป ี2561-2562 พบวา่ ระหว่างปมีีเงินฝากธนาคาร

กองคลังเพิ่มขึ้น จำานวน 14,812,634.42 บาท มีเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น จำานวน 1,069,761.03 บาท มีเงินลงทุนระยะ

ยาวลดลง จำานวน 250,000 บาท เนื่องจากหอพักในกำากับสวนดอกจ่ายเงินคืนทุน มีทุนบริจาคยอดเงินต้นเพิ่มขึ้น จำานวน

 1,012,201 บาท เนื่องจากได้รับเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ จำานวน 1,000,000 บาท และได้รับเงินบริจาค จำานวน 

12,201 บาท มีทุนสะสมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำานวน 25,030,377.03 บาท

 2. เงินฝากธนาคาร์กองคลััง

 2.1 เงนิฝากธนาคาร์กองคลััง – เงินงบัป็ร์ะมาณร์ายได ้ของคณะศึึกษาศึาสตร์์ มกีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปงีบประมาณ 

2562 มีจำานวนเงินเพิ่มขึ้น 15,066,271.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.72 ของปีงบประมาณ 2561

 2.2 เงนิฝากธนาคาร์กองคลังั – เงินงบัป็ร์ะมาณร์ายได ้ของโร์งเร์ยีนสาธติ มกีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปงีบประมาณ 

2562 มีจำานวนเงินลดลง 5,229,390.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 ของปีงบประมาณ 2561
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 3. ร์ายจ่ายตามแผนงาน งานแลัะโคร์งการ์

 3.1 งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ 2562 มีงบประมาณ จำานวน 113,652,228.00 บาท มีผลการ 

เบิกจ่าย และงบประมาณคงเหลือ ดังนี้
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 3.2 งบประมาณเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ 2562 มีงบประมาณ จำานวน 109,805,350.00 บาท มีผลการ 

เบิกจ่าย และงบประมาณคงเหลือ ดังนี้

 3.3 การขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2562 ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ไว้เบิก

จ่ายเหลื่อมปี ประจำาปี 2562 งบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อใช้จ่ายชำาระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญา

หรือใช้จ่ายตามโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดดังนี้
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 4. ร์ายได้ที่จัดเก็บัจร์ิงสะสมป็ร์ะจำาป็ี
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 5. เป็ร์ียบัเทียบัป็ร์ะมาณการ์เงินร์ายได้/งบัป็ร์ะมาณที่ได้ร์ับัอนุมัติ/ร์ายร์ับัจร์ิง/ร์ายจ่ายจร์ิง/ 

เงินเหลัือจ่าย ป็ร์ะจำาป็ีงบัป็ร์ะมาณ 2561, 2562 ดังนี�

 จากแผนภูมิแสดงรายรับจริง/รายจ่าย/เงินเหลือจ่าย พบว่า รายรับจริง ปีงบประมาณ 2562 ตำ่ากว่าปีงบประมาณ 

2561 ร้อยละ 7.07 ส่วนรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 7.04 แต่เม่ือพิจารณาเงิน

เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2562 มีเงินเหลือจ่ายมากกว่าปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 72.08
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 ✎	 โครงการพัฒนาความร้แ้ละประสบการณเ์พ่ือสานสมัพันธ์ศิษยเ์ก่า�
 หน่วยศิษยเ์กา่สัมพนัธ ์คณะศกึษาศาสตร์ จดัโครงการพฒันาความรู้และประสบการณ์เพือ่สานสมัพันธ์ศิษยเ์กา่คณะ

ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจำาป ี2562 โดยมวีตัถปุระสงค ์คอื (1) เพือ่ใหค้ณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษา 

ศษิยเ์กา่คณะศกึษาศาสตร ์และนกัศกึษาปจัจุบนั ได้มีโอกาสการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เกิดประสบการณ ์และรว่มกันจัดกจิกรรม

 เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (2) เพื่อการสร้างเครือข่าย การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ ศิษย์เก่า

และนักศึกษาปัจจุบัน โดยการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนาองค์กรให้เจริญยิ่งขึ้น

ป็ร์ะมวิลัภาพกิจกร์ร์มสัญจร์ 4 ภูมิภาค เพื่อสานสัมพันธ์ศึิษย์เก่า 

คณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 กิจกร์ร์มสัญจร์ 4 ภูมิภาค 
ณ ห้องป็ร์ะชีุมสำานักงานเขตพื�นที่การ์ศึึกษาป็ร์ะถมศึึกษา จังหวิัดน่าน เขต 1

วิันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กิจกร์ร์มสัญจร์ 4 ภูมิภาค 
ณ โร์งเร์ียนอนุบัาลัจร์ูญลัองร์ัตนนาคาร์ อำาเภอลัอง จังหวิัดแพร์่
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วิันที่ 17 สิงหาคม 2562 กิจกร์ร์มสัญจร์ 4 ภูมิภาค
 ณ ห้องป็ร์ะชีุมเคร์ือสหพัฒน์ จังหวิัดลัำาพูน

กิจกร์ร์มพัฒนาควิามร์ู้แลัะป็ร์ะสบัการ์ณ์ เพื่อสานสัมพันธ์ศึิษย์เก่าคณะศึึกษาศึาสตร์์ 4 ภูมิภาค   
ณ โร์งเร์ียนอร์ร์ถวิิทย์ กร์ุงเทพมหานคร์
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 ✎	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยม)

 ◈	ข้อมูลับัุคลัากร์

 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำานวนบุคลากรทั้งสิ้น 100 คน จำาแนกตามประเภทและ

วุฒิการศึกษา ได้ดังนี้

ตาร์างที่ 1  แสดงจำานวินอาจาร์ย์ – แยกตามป็ร์ะเภทแลัะวิุฒิการ์ศึึกษา

ตาร์างที่ 2  แสดงจำานวินบัุคลัากร์สายสนับัสนุน – แยกตามป็ร์ะเภทแลัะวิุฒิการ์ศึึกษา

พันธกิจที่�6
ดำ�เนินงานโรงเรียนสาธิตฯ�ให้มีความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
คณะศึกษาศาสตร์�ไปพร้อมกับการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพ�และเป็น
พลเมืองโลกที่ดี�บนพื้นฐานความเป็นไทย�และเป็นผ้้มีความร้้�ค้่คุณธรรม
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 ◈	ข้อมูลันักเร์ียน 

 จำานวนนกัเรยีนทัง้หมดในปกีารศึกษา 2562 โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มนีกัเรยีนจำานวนทัง้สิน้ 1,347 คน 

โดยแยกเป็นระดับชั้นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

ตาร์างแสดงจำานวินนักเร์ียน – แยกตามเพศึ ร์ะดับัชีั�นการ์ศึึกษาแลัะโคร์งการ์ห้องเร์ียนวิิทยาศึาสตร์์



รายงานประจำ ปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

167

🚀 ผลัการ์สอบัวิัดควิามร์ู้พื�นฐานร์ะดับัชีาติของนักเร์ียนชีั�นมัธยมศึึกษาป็ีที่ 3 แลัะ

มัธยมศึึกษาป็ีที่ 6 ป็ีการ์ศึึกษา 2562

สร์ุป็ผลัการ์ทดสอบัร์ะดับัชีาติขั�นพื�นฐาน (O-NET)

ชีั�นมัธยมศึึกษาป็ีที่ 3 ป็ีการ์ศึึกษา 2562 โร์งเร์ียนสาธิตมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

 ข้อมูลัจาก รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   ปีการศึกษา 2562 ของสำานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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สร์ุป็ผลัการ์ทดสอบัร์ะดับัชีาติขั�นพื�นฐาน (O-NET)

ชีั�นมัธยมศึึกษาป็ีที่ 6 ป็ีการ์ศึึกษา 2562 โร์งเร์ียนสาธิตมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

 ข้อมูลัจาก รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   ปีการศึกษา 2562 ของสำานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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 ◈	นักเร์ียนที่ได้ร์ับัร์างวิัลัในด้านวิิชีาการ์, กีฬา แลัะคุณลัักษณะที่พึงป็ร์ะสงค์

	 🚩 นักเร์ียนร์างวิัลัพร์ะร์าชีทาน

 นางสาวสอ่งดาว สวุรรณประสพ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6/2 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดรั้บคัดเลอืก

เป็นนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับพื้นที่การศึกษา ประจำาปี 2561 ( สพม.34 )

	 🚩 นักเร์ียนร์างวิัลัเยาวิชีนดีเด่นแห่งชีาติ แลัะร์ะดับัจังหวิัด

 รางวัลเยาวชนคนตน้แบบ วนัเยาวชนแห่งชาต ิประจำาป ี2562 โดยสโมสรโรตาร ีจตจุกัร ณ ศนูยเ์ยาวชนกรงุเทพมหานคร 

(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

 • สาขาควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ่างป็ร์ะเทศึ ได้แก่ นายภาษิต นรัตถรักษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

 • สาขาบัำาเพ็ญป็ร์ะโยชีน ์ได้แก่ นางสาวธัญชนก คำาแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 • สาขาจร์ิยธร์ร์ม ได้แก่ นายเสฎฐดลล์ กุลสัมฤทธิ์ผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 เดก็หญิงปิยธดิา อุย้ฟใูจ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2/3 ไดร้บัรางวลั “วฒันคณุาธร” ผูท้ำาคุณประโยชนต่์อกระทรวงวฒันธรรม 

ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประจำาปีการศึกษา 2562
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 เด็กชายกล้าตะวัน ศรีสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ในงานวันเด็กประจำาปี 2562 ของ

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

	 🚩 นักเร์ียนที่ได้ร์ับัร์างวิัลัด้านวิิชีาการ์

 นายธนวันต์  ชัชฎานรเสฏิฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับ

ชาติ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 – 3 พฤษภาคม 2562
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 นายกฤศณฏัิฐ์ สิริภคัรพันธ์ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6/2 และ นางสาวเพชรน้ำาหนึง่ พรสมัฤทธิโ์ชค ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6/3  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 6-10 เมษายน 2562 

 นายธรรศธาดา ตันชัยสวัสดิ์ ชั้น ม.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันการอ่าน

ฟังเสียง ระดับ ม.ปลาย โครงการธนชาตริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ปี 2562 
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	 🚩 นักเร์ียนที่ได้ร์ับัร์างวิัลัด้านดนตร์ีแลัะศึิลัป็ะ

 เด็กชายณฐคุณ มีหล้า และ เด็กชายชานนท์ ชูวุฒยากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน

พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกติยิาภาและทนุการศึกษา 30,000 บาทการแขง่ขนั Yamaha Band Challenge รุน่อายุ

ไม่เกิน 15 ปี ในรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2019 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

 นายณฐั อ่อนนวล ช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่4/3 ไดรั้บรางวลัชนะเลศิ ถว้ยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองคเ์จ้าสริวิณัณวรี

นารรัีตน ์และทุนการศกึษา 30,000 บาทการแขง่ขนั Electone Ensemble Idol รุน่อายไุม่เกิน 19 ป ีในรายการ Yamaha 

Thailand Music Festival 2019 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

 นางสาวนัทธพรรณ ศิริติกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6/3 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่และทุนการศึกษา 

10,000 บาท การแข่งขัน Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในรายการ Yamaha Thailand Music Festival 

2019 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
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	 🚩 นักเร์ียนที่ได้ร์ับัร์างวิัลัด้านกีฬา

 ทมีนกักฬีาวอลเลยบ์อลหญงิ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดร้บัรางวลัจากการเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาธนาคาร

โรงเรยีน ธนาคารออมสนิ ประจำาปี 2562 รางวลัชนะเลศิ ระดบัจงัหวดัเชียงใหม่ ไดร้บัเกยีรตบิตัรพรอ้มทนุการศกึษา 8,000 

บาท, รางวัลชนะเลิศระดับภาค ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 20,000 บาท

, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ระดับสายกิจการสาขา 3 (เขต7, 8,9,10) ได้รับถ้วย

รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 15,000 บาท

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 รุน่ทัว่ไปชาย และรองชนะเลศิอนัดบั 2 รุน่ทัว่ไปหญงิ จากการแขง่ขนัฮอกกี ้พทีีท ีฮอกกี้

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
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 ◈	กิจกร์ร์มของโร์งเร์ียนสาธิตมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ในร์อบัป็ี 2562

	 🚩 ร์ับัน้องขึ�นดอย 2562

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยเพื่อนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำาปีการ

ศึกษา 2562 ซึ่งจัดเป็นประเพณีทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวนักเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดี

และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
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	 🚩 กิจกร์ร์มการ์แสดงการ์ร์้องเพลังลัูกทุ่ง ของนักเร์ียนชีั�นมัธยมศึึกษาป็ีที่ 3

 อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  

“ลกูทุ่งเจิก๊โก ๋ฮลัโหล 50” เปน็กจิกรรมการแสดงการรอ้งเพลงลกูทุง่ ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่3 ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของ

การเรียนวิชาศิลปะและดนตรี และเป็นกิจกรรมที่ทำาให้นักเรียนมีการทำางานร่วมกัน ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้

รู้สึกซาบซึ้ง เข้าใจ เห็นคุณค่าเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งและช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ อาคารสาธิตรวมใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 🚩 โร์งเร์ียนสาธิตมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ จัดการ์ป็ร์ะชีุมเคร์ือข่ายผู้ป็กคร์อง 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ คร้ังที่ 1-2/2562 เพ่ือ

ชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสาน

ความร่วมมอืระหว่างผูบ้รหิารกบัผูป้กครองนักเรียน เกีย่วกบัการดำาเนนิงานของโรงเรยีนในปกีารศกึษา 2562 ในภาคเรยีนที ่

1และ2  ปกีารศึกษา 2562 โดยอาจารย ์ดร.ศกัดา สวาทะนนัทน ์ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน และการช้ีแจงแนวทางการดำาเนนิงาน

ของสมาคมผูป้กครองและคร ูโดย พอ.พญ.นิภาพรรณ ธรรมเดชศักดิ ์นายกสมาคมผูป้กครองและครฯู ในวนัที ่20 กนัยายน 

2562 ห้องประชุมอาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Education, CMU

176

	 🚩   โร์งเร์ียนสาธิตมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ กิจกร์ร์มเป็ิดตัวิหนังสือห้าทศึวิร์ร์ษจ๊างน้อย

 กิจกรรมเปิดตัวหนังสือห้าทศวรรษจ๊างน้อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตฯ

 โดยมี อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตฯ กล่าววัตถุประสงค์เพื่อแนะนำาหนังสือ และส่งมอบหนังสือ

ให้ผู้สัง่จองลว่งหนา้และจำาหนา่ยหนงัสอืใหแ้กผู่ส้นใจทัว่ไป ในวนัที ่15 พฤศจกิายน 2562 ณ ลานหนา้เสาธง โรงเรยีนสาธติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 ✎	โครงการศ้นย์ปฏิบัติการวิชาชีพคร้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์�
� � � การสอนแนวใหม่�เพ่ือรองรบัการจัดการเรยีนการสอนระดับอนบุาล
� � � และประถมศึกษา�คณะศึกษาศาสตร์�มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำาหนดให้มี โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญ

ดา้นศาสตรก์ารสอนแนวใหม ่เพือ่รองรับการจัดการเรยีนการสอนในระดบัอนบุาลและประถมศกึษา หรือเรยีกอีกชือ่หนึง่วา่

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวจะทำาหน้าที่ เป็นแหล่งฝึกปฏิิบัติ

งานและสาธิตศาสตร์การสอนแนวใหม่ ซึ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชา ชีพให้ท้ังนักศึกษาครูและครูประจำา

การ และเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้วจิยัเพือ่พฒันานวตักรรม ทางการศกึษาในระดับอนบุาลและประถมศกึษา ตลอดจนพฒันา

ผู้เรียนซึ่งจบการศึกษาระดับอนุบาล และประถมศึกษาให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับสากลเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการ

แข่งขัน ของประเทศไทยในเวทีโลกอีกทางหนึ่ง โดยกำาหนดให้มีการดำาเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดับ อนุบาลและ

ประถมศึกษาในปีการศึกษา2563 เป็นต้นไป 

 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ได้มีการออกแบบหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาเปน็หลกัสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง (Learner Centric) โดย

คำานึงถึงความสนใจ ความถนัด ความพร้อม ความสามารถ ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (real 

life) ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาทักษะ ความสามารถ เจตคติและคุณลักษณะ ที่เป็น ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน และอนาคต

ของผู้เรียน โดยยึดสมรรถนะที่จำาเป็นต่อการใช้ชีวิตเป็นหลักในการจัดการศึกษา อีกท้ังเป็นหลักสูตรบูรณาการที่ส่งเสริม

การใช้ความรู้ข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary) ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic) และเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น 

สามารถปรบัเปล่ียนสมรรถนะได้ ตามความตอ้งการของผูเ้รยีน สงัคม และโลก ศนูยป์ฏิบิตักิารวชิาชพีครทูีม่คีวามเชีย่วชาญ

ด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ จึงได้ตั้งเป้าหมายเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา หรือ

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยศูนย์ปฏิิบัติการวิชาชีพครูที่มี

ความเชีย่วชาญด้านศาสตรก์ารสอนแนวใหมจ่ะทำาหนา้ที ่เปน็แหลง่ฝกึปฏิบิตังิานและสาธติศาสตรก์ารสอนแนวใหม่ ซึง่ชว่ย

สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพให้ทั้งนักศึกษาครูและครูประจำาการ และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา

นวตักรรม ทางการศึกษาในระดบัอนบุาลและประถมศกึษา ตลอดจนพฒันาผูเ้รยีนซ่ึงจบการศกึษาระดบัอนบุาล และประถม

ศกึษาใหเ้ปน็นกัเรียนทีม่คีณุภาพในระดบัสากลเพือ่ชว่ยเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนั ของประเทศไทยในเวทโีลกอีกทางหนึง่ โดย

มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการ ดังนี้
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  1. เปน็สถานทีฝึ่กประสบการณวิ์ชาชพีครแูละหอ้งปฏิบิตักิารทางการศกึษาในระดบัอนบุาล และประถมศกึษา 

ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  2. เป็นแหล่งศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาในระดับอนุบาล และประถมศึกษา 

  3. จดัการศึกษาระดับอนบุาลและประถมศกึษาทีเ่นน้ความเปน็อตัลกัษณด์า้นลา้นนาความเปน็ไทย ทีม่คีณุภาพ

และมาตรฐานสากล 

  4. ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาแก่ครูผู้ปกครองและผู้รับบริการอื่น ๆ

 ศนูยป์ฏิบิตักิารวชิาชพีครทูีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นศาสตรก์ารสอนแนวใหมไ่ดม้แีนวทางในการดำาเนนิงานในรปูแบบที่

เนน้ความเปน็เลศิ(SMART)ในทกุดา้น ไดแ้ก่ การเปน็โรงเรยีนตน้แบบ ในดา้นการบรหิารจดัการ (SMART ITPC) เพือ่พฒันา

ผู้เรียนให้เป็น SMART Student โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ แบบ SMART Unit ในสิ่งแวดล้อมชั้นเลิศ SMART Environ-

ment เพื่อสร้าง SMART Teacherและต้นแบบของ SMARTParent  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น SMART 

Student ตามแนวทางในการดำาเนนิงานแบบของศูนยป์ฏิบิตักิารวชิาชพีครทูีม่คีวามเชีย่วชาญศาสตรก์ารสอนแนวใหม ่เพือ่

รองรบัการจดัการเรยีนการสอนระดบัอนบุาลและประถมศกึษา (ITPC : Innovative Teaching Professional Center for 

Kindergarten and Primary Levels) จะต้องพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีคุณลักษณะ 5 

ประการ ดังนี้
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 (1)  เป็็นนักนวิัตกร์ชีั�นเลัิศึ 

  - ใช้กระบวนการคิดชั้นสูงในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้ปัญหารอบตัวเป็นฐานในการเรียนรู้

  - นักเชื่อมโยงการอ่าน รู้ภาษาสากล และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม

  - มีหลากหลายกลยุทธ์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา

 เพือ่พฒันาคณุลกัษณะของนกัเรยีนใหไ้ดต้ามเปา้หมายดงักลา่วขา้งตน้ ทางโรงเรยีนจงึไดจ้ดัตั้งโครงการ “นกันวัตกร

ชั้นเลิศ” โดยมีการจัดกิจกรรม ได้แก่  นักวิทยาศาสตร์น้อย , Robot’s Kids Creator , Coding for fun , Robot’s Kids 

Creator , ฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน  เป็นต้น

 (2)  ทันการ์เป็ลัี่ยนแป็ลังแลัะพร์้อมป็ร์ับัตัวิ

  - เชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตและอนาคต

  - ทันเทคโนโลยี สร้างภูมิคุ้มกันสู่โลกอนาคต

  - นักวิเคราะห์ชั้นเลิศตามวิจัยจากสารสนเทศที่เชื่อถือได้

  - ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการผลิตนักเรียน

 เพือ่พฒันาคุณลักษณะของนกัเรียนให้ไดต้ามเปา้หมายดงักลา่วขา้งตน้ ทางโรงเรยีนจงึไดจ้ดัตัง้โครงการ “กา้วทนัการ

เปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัว” โดยมีการจัดกิจกรรม ได้แก่  หนูน้อยปลอดภัยจากสาธารณภัย , หนูน้อยยุค Digital , PR 

ตัวน้อย เป็นต้น

 (3)  บัุคคลัในสังคมเพื่อการ์เร์ียนร์ู้

  - จิตแห่งความเข้าใจและเคารพความต่าง

  - นักเชื่อมโยงการอ่าน รู้ภาษาสากล และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม

  - เห็นคุณค่าของการแบ่งปันทั้งการให้ การรับ

 เพือ่พฒันาคณุลกัษณะของนักเรยีนใหไ้ด้ตามเปา้หมายดงักลา่วขา้งตน้ ทางโรงเรียนจึงไดจั้ดตัง้โครงการ “สรา้งบุคคล

ในสังคมเพื่อการเรียนรู้” โดยมีการจัดกิจกรรม ได้แก่  สานสัมพันธ์น้อง-พี่สาธิต มช. ขึ้นดอย , หนูน้อยนักอ่าน , Uncon-

ditional Love สัปดาห์แห่งความรักและการให้ , CMU Day , อาชีพในฝันของหนู  เป็นต้น

 (4)  มีคุณภาพชีีวิิตเป็็นมิตร์กับัสิ่งแวิดลั้อม

  - มีความสมดุล Head / Hand / Heart Health / Happiness

  - นักอนุรักษ์บนความเป็นพลเมืองวิถีเขียว

  - นักจัดการทรัพยากรชั้นเลิศ

  - เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้ได้ตามเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดตั้งโครงการ “ส่งเสริม

คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมีการจัดกิจกรรม ได้แก่  zero waste , ฝุ่นร้าย , Nature , รักดอย เรียนรู้ดอย  

เป็นต้น

 (5)  เป็็นพลัเมืองไทยบันวิิถีโลัก

  - ลุ่มลึกในอัตลักษณ์ท้องถิ่น

  - รักความเป็นไทย

  - แสดงออกทางจริยธรรมที่เหมาะสม
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 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้ได้ตามเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดตั้งโครงการ “พลเมือง

ไทยบนวิถีโลก” โดยมีการจัดกิจกรรม ได้แก่ วิถีประชาธิปไตย (ระดับประถมศึกษา), วิถีไทย : วันขนมไทย, วิถีไทย : Box-

ing Dance, วิถีไทย : นาฎศิลป์ (ประถมศึกษา), ดนตรีไทย และดนตรีสากล (ประถมศึกษา), วิถีไทย : วันรักษ์ภาษาไทย, 

Intercultural global day (วันวัฒนธรรมสากล) เป็นต้น

            โดยเป้าหมายของการพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะ 5 ประการ เพื่อให้เป็น SMART Student นั้น นอก

เหนือจากโครงการทั้ง 5 ข้างต้นนี้ ทางโรงเรียนได้เห็นความสำาคัญของการให้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอก

ห้องเรียน จึงได้มีการจัดโครงการ “เรียนรู้สู่โลกกว้าง” เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

 โดยมีการจัดกิจกรรม ได้แก่ การไปทัศนศึกษาอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร, การไปทัศนศึกษาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (โลก

ของแมลง) เป็นต้น
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 ◈	Start Facebook ITPC EDU CMU

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โครงการศูนย์ปฏิิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชียวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ เพ่ือ

รองรับการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มต้นการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Page Facebook ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 จนถึงปัจจุบันวันที่ 3 เมษายน 2563 มีผู้ให้

ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมผู้กดถูกใจจำานวนทั้งสิ้น 4,454 คน และมีจำานวนผู้กดติดตาม ทั้งสิ้น 4,659 คน
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 ◈	งาน Grand Opening

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เป็นประธานในงานเปิดตัว (Grand Opening) ศูนย์ปฏิิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนว

ใหม่ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยม ี

รองศาสตราจารย ์ดร.เกยีรตสิดุา ศรสีขุ คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์พรอ้มดว้ย อาจารย ์ดร.ทพิยร์ตัน ์นพฤทธิ ์รองคณบดฝีา่ย

บรกิารวชิาการและสนบัสนนุยทุธศาสตร ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมเกยีรต ิอนิทสงิห์ ปฏิบิตักิารแทนคณบดใีนงานวิชาการ

 อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุน

จะนำา รองคณบดฝีา่ยวชิาการ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์และ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.รฐัพงษ ์องักสทิธิ ์ผูแ้ทนคณะทำางาน

จากคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์รว่มใหข้อ้มลูแก่ผูร้ว่มงานซึง่เปน็ผูป้กครองและบตุรหลานทีใ่หค้วามสนใจเข้ารว่มงานจำานวน 

1180 คน จาก 802 ครอบครวั นอกจากนี ้ภายในงานยงัมกีารแสดงจากครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

การออกบธูนิทรรศการใหค้วามรู้จากศูนย์ศรีพฒัน ์คณะแพทยศาสตร ์และสำานกังานบรหิารและจดัการทรพัยส์นิ มช. อกีทัง้

การเดินแฟช่ันโชว์ชุดเครือ่งแบบนกัเรียน โดยเดก็จากโรงเรยีนศลิปะการแสดงกาดสวนแกว้อกีดว้ย ณ หอประชมุมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่
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 ◈	ผู้บัร์ิหาร์นำาเสนอควิามก้าวิหน้าของโร์งเร์ียนต่อสภามหาวิิทยาลััย

 เมือ่วันที ่28 กนัยายน 2562 รศ.ดร.เกียรตสิดุา ศรสีขุ คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์พรอ้มดว้ย อ.ดร. ทพิยร์ตัน ์นพฤทธิ ์

รองคณบดี อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน 

นำาเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถม

ศึกษา รวมทั้งประมาณการรับรายจ่าย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำาหรับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ต่อสภามหาวิทยาลัย
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 ◈	ป็ร์ะกาศึร์ับัสมัคร์นักเร์ียน

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ศูนย์ปฏิิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ เพื่อรองรับ

การจดัการเรยีนการสอนระดบัอนบุาลและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประกาศรบัสมัครนกัเรยีน

เพือ่รบัการคัดเลอืกเข้าเรียนในโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ประจำาปกีารศึกษา 2563 ไดแ้ก ่ระดบัอนบุาล 1 จำานวน

ประมาณ 35 คน และประถมศึกษาปีที่ 1 จำานวนประมาณ 70 คน
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 ◈	แผนงานในอนาคตของโร์งเร์ียน

 อาคาร์เร์ียนของโร์งเร์ียนสาธิตมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ร์ะดับัอนุบัาลัแลัะป็ร์ะถมศึึกษา

 🔅  ในปี็การ์ศึึกษา 2565 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระดบัอนบุาลและประถมศกึษาจะทำาการเปดิอาคาร

เรียนที่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาดพื้นที่อาคาร 8,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับระดับชั้นอนุบาลศึกษาและ

ประถมศึกษาทุกชั้นปีและพื้นที่การเรียนรู้และการเล่นผ่านประสบการณ์

 🔅  การ์ออกแบับัสถาป็ัตยกร์ร์มของอาคาร์เร์ียน 

  คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากทางคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในส่วนของการออก

 แบบอาคารเรียนได้รับความร่วมมือจาก..ศูนย์ออกแบบและให้คำาปรึกษางานสถาปัตยกรรม..คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำาเนินการออกแบบ“อาคารศูนย์ปฏิิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเช่ียวชาญ ด้านศาสตร์การสอนแนว

ใหม่เพื่อรองรับการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา”
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 🔅  แนวิควิามคิดในการ์ออกแบับัสถาป็ัตยกร์ร์ม “SMART+SUSTAINABLE+EXPERIENCE” 

  การออกแบบอาคารศูนย์ปฏิิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่นี้ ได้รวบรวม

ข้อมลูทฤษฎทีีเ่ก่ียวขอ้งกับพืน้ท่ีแห่งการเรยีนรู ้พฒันาการของเดก็ สภาพแวดลอ้มในการเรยีนทีม่สีขุภาวะทัง้ทางกายและใจ

ที่ดี และสถาปัตยกรรมสีเขียวมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อให้ผู้ใช้งานอาคารทั้งคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ

บุคลากร ได้ใช้งานในพื้นที่ตรงตามตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ โดยอาคารได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 

  • พื้นที่ส่วนการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลศึกษา 

  • พื้นที่ส่วนการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา 

  • พื้นที่สนับสนุนการปฏิิบัติวิชาชีพครู 

  • พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้เสริมทักษะในทุกด้าน 

  • พื้นที่ส่วนงานบริหารและสำานักงาน 
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 ในแตล่ะพืน้ทีก่ารเรยีนรูน้ัน้ประกอบดว้ยหอ้งสนบัสนนุ การเรยีนรูเ้สรมิทกัษะของแตล่ะระดบัชัน้เพือ่เกดิพืน้ทีก่ารสร้าง

เสริม ทักษะในแต่ละด้าน และเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการ บูรณาการแต่ละทักษะเข้าด้วยกัน ในการออกแบบ 

ทางคณะผู้ออกแบบได้วางแนวคิดในการออกแบบ โดยคำานึงถึงสภาพแวดล้อมและ ต้นไม้ใหญ่ เพื่อก่อให้เกิดพื้นที่โล่ง และ

ร่มรื่นภายในอาคารและการนำาหลักการของสถาปัตยกรรม สีเขียวมาใช้ในการออกแบบ เพ่ือให้อาคารสามารถประหยัด

พลังงาน และเกิดความร่มเย็นภายในอาคาร

 🔅  สถานที่ก่อสร์้างอาคาร์เร์ียน 

   ตั้งอยู่ในพื้นที่คณะศึกษาศาสตร์บริเวณด้านหลังอาคาร อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  • ทิศเหนือ ติดกับอาคารพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

  • ทิศตะวันออก ติดกับสนามกีฬา 

  • ทิศตะวันตก ติดกับอาคารอำานวยการ (อาคารสาธิตฯ 1)
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 แผนการ์ร์ับันักเร์ียน (ร์ะหวิ่างป็ีการ์ศึึกษา 2563 – 2573)

 ในปีการศึกษา 2563 -2565 ทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 จำานวน 2 ห้องเรียน และใน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 2 ห้องเรียน จากนั้นในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไปทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียน

ในระดับชั้นอนุบาล 1 จำานวน 3 ห้องเรียน และในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 3 ห้องเรียน



ANNUAL REPORT 2019
Faculty of Education, CMU

190






