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สารคณบดี
  รายงานประจำาปี พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อรายงานผล

การดำาเนินงานตามพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

ผลการดำาเนนิงานดา้นจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาสาขาศกึษาศาสตร์

ให้มคีณุภาพตามมาตรฐานระดบัสากล ผลการดำาเนนิงานดา้นการผลิต

และถา่ยทอดงานวจิยัดา้นนวตักรรมการสอนและองคค์วามรู้ในศาสตร์

ทางการศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ  

ผลการดำาเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน 

การศึกษาระดับท้องถิ่น และประเทศ  ผลการดำาเนินงานด้านการ 

ทำานบุำารงุ ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

ของท้องถ่ินล้านนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์และ 

จติวญิญาณความเปน็คร ู ผลการดำาเนนิงานดา้นการบรหิารจดัการแบบ 

มีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใสและใช้แนวทาง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และผลการดำาเนินงานโรงเรียน

สาธิตฯ ใหม้คีวามเปน็เลศิเพือ่สนบัสนนุพนัธกจิของคณะฯ ไปพรอ้มกบัการสง่เสรมินกัเรยีนใหม้คีณุภาพและเปน็พลเมอืง

โลกที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทยและเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี

  ภารกิจทั้งหลายที่สำาเร็จลุล่วงมาด้วยดีในรอบปีที่ผ่านมา เป็นผลเนื่องมาจากความร่วมมือ ร่วมใจของคณาจารย์ 

บุคลากร นักศึกษา และผู้บริหารทุกระดับทุกคน  ในนามของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านมาด้วยความ

จริงใจ มา ณ โอกาสนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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ประวัติคณะศึกษาศาสตร์
ประวัติความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์
  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่จดัตัง้ขึน้ตามประกาศในราชกจิจานเุบกษา เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2511 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งครั้งแรก คือ

  ❀ เพื่อผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการและวิธีการสอนที่จะออกไปเป็นครู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป

  ❀ เพื่อสร้างโรงเรียนสาธิตมัธยม สำาหรับเป็นสถานที่ฝึกหัดและทดลองการสอนตามแนวทางปรัชญาทางการ

ศึกษาใหม่ๆ และวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนในภาคเหนือ

  ❀ เพื่อทำาการวิจัยในภาคเหนือ

ลำาดับเหตุการณ์สำาคัญที่เกี่ยวกับความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังต่อไปนี้
  ❀ พ.ศ. 2508
  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำาโครงการผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์เสนอบรรจุในแผนพัฒนา

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

ประชุมคณบดี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และสภาการศึกษาแห่งชาติตามลำาดับ
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  ❀ พ.ศ. 2509
  มหาวทิยาลยัไดม้คีำาสัง่แตง่ตัง้อนกุรรมการดำาเนนิงานตามโครงการจดัตัง้คณะศกึษาศาสตร ์เพือ่พจิารณาโครงการ

จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ก่อนนำาเสนอสภาการศึกษาแห่งชาติ

  ❀ พ.ศ. 2510
  องค์การยูเนสโกได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเตรียมงานจัดต้ังคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำาเนิน

การเสนอขออนุมัติหลักการในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2510 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลัก

การในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2510

  ❀ พ.ศ. 2511
  เสนอโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2511 

สภามหาวทิยาลยัเชยีงใหมน่ำาเสนอโครงการจดัตัง้คณะศกึษาศาสตร์ต่อสภา การศกึษาแห่งชาติ ทีป่ระชุมสภาการศึกษา 

แหง่ชาต ิครัง้ที ่5/2511 วนัศกุรท์ี ่8 มนีาคม 2511 ไดม้มีตอินมุตัใิหจ้ดัตัง้คณะศกึษาศาสตร ์โดยใหม้ภีาควชิา 5 ภาควชิา 

ได้แก่

  ● ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา

  ● ภาควิชาระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตร

  ● ภาควิชาโสตทัศนศึกษา

  ● ภาควิชาวัดผลและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา

  ● ภาควิชาส่งเสริมการศึกษา

  คณะศกึษาศาสตร์ ได้เริม่ดำาเนนิการรับสมคัรนักศกึษาระดบัปริญญาตรีรุ่นแรก และเปดิสอนเมือ่วันที ่10 มถินุายน 

2511 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ, ภาษาฝร่ังเศส) สาขาวิชาการสอนสงัคมศกึษา สาขาวชิาการสอนธรุกจิศลิป ์สาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตร ์

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาการสอนเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นคณะได้เริ่มดำาเนินการเปิดรับนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมัธยม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2511 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำาเนินการเสนอเรื่องการจัดตั้งคณะศึกษา

ศาสตร์ต่อสำานักนายกรัฐมนตรี เพื่อดำาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงสำานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศการ

จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2511 เป็นการประกาศสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

  ❀ 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
  เปิดสอนระดับปรญิญาตรเีพิม่อกี 7 สาขาวชิา ไดแ้ก ่สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ ่สาขาวชิาคหกรรมศลิป ์สาขาวชิา

พลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
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  ❀ พ.ศ. 2520
  มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิารทางวชิาการ ไดม้กีารขยายจำานวนภาควชิาจาก 5 ภาควชิาเปน็ 9 ภาควชิา 

ประกอบด้วย

  ● ภาควิชาเดิมที่ได้รับอนุมัติพร้อมการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และคงชื่อเดิม ได้แก่ ภาควิชาพื้นฐานทางการ

ศึกษา และภาควิชาส่งเสริมการศึกษา

  ● ภาควิชาเดิมที่ได้รับอนุมัติพร้อมการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาใหม่ ได้แก่

   o ภาควิชาการวัดผลและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชาประเมินผลและวิจัยการ

ศึกษา

   o ภาควิชาโสตทัศนศึกษาขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

   o ภาควิชาระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตรขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชามัธยมศึกษา

  ● ภาควิชาที่ขอจัดตั้งใหม่ได้แก่

   o ภาควิชาประถมศึกษา

   o ภาควิชาศิลปะปฏิบัติ (เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาอาชีวศึกษา ตั้งแต่เมษายน 2526)

   o ภาควิชาพลานามัย

   o ภาควิชาบริหารการศึกษา

  ❀ พ.ศ.2525
  เปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทเปน็คร้ังแรกจำานวน 3 สาขาวชิา ได้แก ่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศกึษา สาขาวชิา

เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
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  ❀ พ.ศ. 2526
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  ❀ พ.ศ. 2527
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  ❀ พ.ศ. 2530
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ

  ❀ พ.ศ. 2531
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาประถมศึกษา

  ❀ พ.ศ. 2533
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา

  ❀ พ.ศ. 2534
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาการสอนภาษา

อังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

  ❀ พ.ศ. 2535
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

  ❀ พ.ศ. 2537
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

  ❀ พ.ศ. 2538
  เปดิสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาอาชวีศกึษา เปดิสอนหลกัสตูรระดับปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิาร

การศึกษา (ภาคพิเศษ) ในโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสถาบันราชภัฏ

เชยีงราย (ระยะเวลาดำาเนนิการ 5 ป)ี จำานวน 4 รุน่ (ปีการศกึษา 2538-2541) เปิดสอนหลกัสตูรระดบัปริญญาโท สาขา

วิชาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์) ในโครงการของบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ❀ พ.ศ. 2539
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

  ❀ พ.ศ. 2540
  เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ – สควค.) (ปิดหลักสูตร พ.ศ. 2554) เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา

ภมูภิาคศึกษา สาขาวิชารว่ม (ศกึษาศาสตร ์สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์วจิติรศลิป ์เศรษฐศาสตร)์ ในโครงการของบณัฑติ

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ❀ พ.ศ. 2541
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) ในโครงการของบัณฑิตศึกษาสถาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในพ.ศ. 2549 บัณฑิตศึกษาสถาน ได้ให้คณะศึกษาศาสตร์จัดการเรียนการสอนเอง
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  ❀ พ.ศ. 2546
  เปดิสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน (ภาคพเิศษ) เปดิสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญา

โท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย) ในโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 

สาขาวชิาวิทยาศาสตรก์ารกฬีา สาขาวชิารว่ม (ศกึษาศาสตร ์มนษุยศาสตร ์แพทยศาสตร ์เทคนคิการแพทย)์ ในโครงการ

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ❀ พ.ศ. 2547
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะฯ 

และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ

ศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 22 ทีร่ะบวุา่ “การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละ

พฒันาตนเองได ้และถอืวา่ผู้เรียนมคีวามสำาคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสริมให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องการ

ส่งเสริมการดำาเนินการยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม 4 ปี เป็น

หลักสูตร 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

  ❀ พ.ศ. 2550
  เปดิสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาการศกึษา (ภาคปกต)ิ โดยแบ่งเปน็ 3 แขนงวชิา 

คือ แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบบุคลากรทางการ

ศึกษา และแขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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  ❀ พ.ศ. 2551
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนระบบการบริหารงาน เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 

2551 และมนีโยบายใหค้ณะฯ ปรบัโครงสรา้งองค์กรใหมใ่หม้คีวามคลอ่งตวัในการบรหิารจดัการ คณะฯ จงึไดม้กีารปรบั

โครงสรา้งการบรหิารงาน โดยแบง่หนว่ยงานออกเปน็ 3 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สำานักงานคณะ สำานักวชิาการศกึษา (รวมภาค

วชิา 9 ภาควชิาเขา้ดว้ยกัน) และโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ตามประกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เรือ่ง การแบง่

หนว่ยงานในสว่นงานวชิาการและสว่นงานอืน่ๆ ฉบับที ่1 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2551 เปดิสอนหลักสูตรระดบัปรญิญาเอก 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติ)

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

แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบบุคลากรทางการศึกษา 

และแขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  ❀ พ.ศ. 2553
  เปิดวิชาโทการศึกษาพหุวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคม ASEAN

  ❀ พ.ศ. 2555
  ปรบัปรงุหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 4 สาขาวชิา ไดแ้ก ่สาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา สาขาวชิาประถมศกึษา 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็น 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาหลักสูตร การสอน

และเทคโนโลยกีารเรยีนรู้ ดำาเนนิการเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่1/2555 ในแขนงวชิาประถมศกึษา แขนงวิชาหลกัสตูร

และการสอน และแขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 



11

 ❀ พ.ศ. 2556
  มีการเปิดสอนและปรับปรุงหลักสูตรดังนี้

  ● ระดบัปรญิญาตร ีปรบัปรงุหลักสตูร 9 สาขาวชิา ไดแ้ก ่สาขาวชิาประถมศกึษา การศกึษาปฐมวยัและการศกึษา

พเิศษ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สังคมศกึษา ชวีวทิยา ฟิสกิส ์ธรุกจิศกึษา ศลิปศึกษา ดำาเนนิการเปดิสอนในภาคการศึกษา

ที่ 1/2556

  ● ระดับปริญญาโท ปรับปรุงหลักสูตร 4 สาขาวิชา ดังนี้

   o สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขา

วิชาการสอนสังคมศึกษา ปรับปรุงเป็น 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา ประกอบด้วย 5 วิชาเอก คือวิชาเอกการ

บริหารการศึกษา วิชาเอกการศึกษาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอก

สังคมศึกษา ดำาเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2556

   o สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา ปรับปรุงเป็น 1 สาขา

วิชา คือ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการ

ศกึษา แขนงวชิาวจิยัและสถติกิารศกึษา ดำาเนินการเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่1/2556ในแขนงวชิาการวดัและประเมนิ

ผลการศึกษา

   o สาขาวิชาอาชีวศึกษา ดำาเนินการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2556

   o สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ปรับชื่อเป็น สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ดำาเนินการเปิดสอนในภาคการ

ศึกษาที่ 2/2556

  ● ระดับปริญญาเอก

   o ขอเปดิหลกัสตูรใหม ่1 สาขาวชิา คอื สาขาวชิาการศกึษา (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556) พหวุฒันธรรมศกึษา 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษา ที่ 1/2557

   o สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร เป็น สาขาวิชาหลักสูตรการสอน และ

เทคโนโลยีการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน และแขนงวิชาเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา

  ❀ พ.ศ.2557
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วน

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

  ● สำานักงานคณะ

  ● ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

  ● ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

  ● ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

  ● โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  หลักสูตร

  ● ระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี และคณิตศาสตร์

  ● ระดับปริญญาโท มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทของการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ร่วมกับ

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556-

2561) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในภาคการศึกษาที่ 1/2557



12

  ● 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 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและ

การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาชาวิชา

สังคมศึกษา สาขาวิชาธุรกิจศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาเคมี

  ❀ พ.ศ. 2560
  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท จำานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

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

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

วิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ

สาขาวิชาพลศึกษา

  ❀ พ.ศ.2562
  ปรบัปรงุหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีจำานวน 11 สาขาวชิา ไดแ้ก ่สาขาวชิาประถมศกึษา สาขาวชิาภาษาไทย  สาขา

วชิาภาษาองักฤษ  สาขาวิชาสงัคมศกึษา  สาขาวชิาชวีวทิยา สาขาวชิาฟิสกิส ์สาขาวชิาเคม ี สาขาวชิาคณติศาสตร ์ สาขา

วิชาพลศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ

  ❀ พ.ศ.2563
   ระดับปริญญาตรี มีการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (หลักสูตร 4 

ปี) หลักสูตรใหม่ ฉบับปี พ.ศ.2563 ในส่วนระดับปริญญาโท มีการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ.2563)  และระดับปริญญาเอก มีการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ.2563)
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ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และค่านิยมองค์กร

  ☀ ปณิธาน
  

  ● คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตทางการศึกษาทุกระดับให้เป็นครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศทั้งทางศาสตร์และศิลป์

  ● คณะศึกษาศาสตรม์คีวามมุง่มัน่ในการพฒันาศาสตรท์างดา้นการศกึษา โดยใชก้ระบวนการศกึษาวจิยัในการ

ทำาความรู้ที่มีอยู่ให้กระจ่าง และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

  ● คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม โดยการ

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

  ☀ ปรัชญา
  

  การพฒันามนษุย ์สงัคม และสิง่แวดลอ้มอยา่งผสมกลมกลนืเพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุบนพืน้ฐานทาง

วัฒนธรรมและจริยธรรมของแต่ละสังคมจะเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้

ทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วยศาสตร์และศิลป์ทั้งที่มีอยู่แล้วและต้องแสวงหาใหม่นั้น คณะศึกษาศาสตร์จักต้องนำาไปใช้

ในการสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถนำาสังคมให้พัฒนาสู่สังคมแห่งปัญญา อันจะช่วย

พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

  ☀ วิสัยทัศน์
 

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันช้ันนำาในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่
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  ☀ พันธกิจ
  1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

  2) ผลติและถา่ยทอดงานวจิยัดา้นนวตักรรมการสอนและองคค์วามรู้ในศาสตร์ทางการศกึษาเพือ่ชว่ยแก้ปญัหา

การศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ

  3) ใหบ้รกิารวชิาการแกช่มุชนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนั

การศึกษาระดับท้องถิ่น และประเทศ 

  4) ทำานุบำารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินล้านนาและปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู

  5) บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใสและใช้แนวทางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

  6) ดำาเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ไปพร้อมกับการส่งเสริม

นักเรียนให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองโลกที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทยและเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม

  ☀ วัตถุประสงค์
 

  1. เพือ่สร้างบณัฑติทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชพีคร ูมีความรูค้วามสามารถในการคิดวิเคราะห์

และแกปั้ญหา มคีวามคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีวามสามรถ ในการสือ่สาร มสีขุภาพด ีเปน็ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สามารถ

เป็นผู้นำาในการจัดการศึกษาเพื่อตอบความต้องการของสังคม และเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

  2. เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรให้ได้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือนำาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ

จัดการความรู้ การพัฒนางานและการพัฒนาทางสังคม

  3. เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและสังคม ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชน 

ระดบัชาต ิเพือ่เพิม่ขดีความสามารถและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติแกศ่ษิย์เกา่ คร ูบคุลากรทางการศกึษาและผูส้นใจ

ทั่วไป

  4. เพื่อทำานุบำารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  5. เพือ่ส่งเสรมิความเขม้แขง็และยกระดับคุณภาพทางวชิาการและงานวจิยัรว่มกับสถาบนัวชิาการต่างประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ

  6. เพื่อบริหารองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการทำางานตามหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใสมีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบได้ วางแผนและจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  7. เพื่อดำาเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้สนับสนุนวัตถุประสงค์ข้อ 1 – 6 และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้

ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
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  ☀ ค่านิยม : ED-CMU 
  คณะศึกษาศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนการบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

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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คณะกรรมการอำ นวยการประจำ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.อุษณีย์ คำาประกอบ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธานินทร์ สุภาแสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.เสริมศรี ไชยศร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำานวยการวารี ภัทราวณิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการอำ นวยการ
ประจำ คณะศึกษาศาสตร์

คณะกรรมการอำ นวยการ
คณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / เลขานุการฯ

ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
รองคณบดี / ผู้ช่วยเลขานุการฯ
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คณะกรรมการบริหารประจำ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
รองคณบดี

อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
รองคณบดี

รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
รองคณบดี

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางอภิรตี อภิชาตบุตร
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว
หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการ 

ส่งเสริมสุขภาวะ

ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
รองคณบดี

ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
รองคณบดี

ประธานคณะกรรมการบริหารประจำ คณะ

กรรมการบริหารประจำ คณะศึกษาศาสตร์

เลขานุการคณะกรรมการบริหารประจำ คณะศึกษาศาสตร์
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ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
รองคณบดี

ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
รองคณบดี

อาจารย์อำานาจ เลิศปัญญาธิกุล
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา
ปฏิบัติการแทนคณบด ี
ในงานวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
ปฏิบัติการแทนคณบด ี

ในงานวางแผนและงบประมาณ

อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
ปฏิบัติการแทนคณบด ี

ในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์
ปฏิบัติการแทนคณบด ี

ในงานประชาสัมพันธ์ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
และงานธนาคารหน่วยกิต

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
รองคณบดี

อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
รองคณบดี

รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
รองคณบดี

ผศ.ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี
ผู้ช่วยคณบดี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ปฏิบัติการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
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จำ นวนบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2563

  ในปี พ.ศ.2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรทั้งสิ้น 251 คน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตาราง 1 แสดงโครงสร้างอัตรากำาลัง จำานวนบุคลากรแบ่งตามหน่วยงาน
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   ตาราง 3 แสดงจำานวนอาจารย์ประจำา จำาแนกตามตำาแหน่งวิชาการ

  ตาราง 2 แสดงจำานวนบุคลากรจำาแนกตามวุฒิการศึกษา



22

   ตาราง 4 แสดงจำานวนอาจารย์ประจำา ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
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พันธกิจที่ 1
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำาเนินงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์

ตามมาตรฐานระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

☁ การจัดการศึกษา
  ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญตรี 

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 20 สาขาวิชา ดังนี้

  ● ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี จำานวน 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขา

วิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขา

วชิาชวีวทิยา  สาขาวชิาฟสิกิส ์สาขาวชิาเคม ีสาขาวชิาคณติศาสตร ์สาขาวชิาศลิปศกึษา สาขาวชิาพลศึกษา และ

สาขาวชิาอตุสาหกรรมศกึษา และแตล่ะสาขาวชิาไดก้ำาหนดใหม้กีารปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาตา่ง ๆ  ในเขตจังหวดั

เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 

  ● ระดบัปรญิญาโท เปดิสอน 6 สาขาวชิา ไดแ้ก ่สาขาวชิาการศกึษา ประกอบดว้ย 8 วชิาเอก คือ วชิาเอก

การศกึษาปฐมวยั วชิาเอกการศกึษาเพือ่การพฒันา วชิาเอกวทิยาศาสตรศ์กึษา วชิาเอกการบรหิารการศกึษา วชิาเอกจติ

วทิยาการศกึษา วชิาเอกพหวุฒันธรรมศกึษา วชิาเอกสงัคมศกึษา (วชิาการ) และวชิาเอกภาษาศกึษา (วชิาการ/วชิาชพี) 

สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ประกอบด้วย 1 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา สาขาวิชา

หลกัสตูร การสอน และเทคโนโลยกีารเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 3 แขนงวชิา คอื แขนงวชิาประถมศึกษา แขนงวชิาหลกัสตูร

และการสอน และแขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และสาขา

วิชาหลักสูตรและการสอน

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

1 ทำาเฉพาะวิทยานิพนธ์  แบบ 2 ทำาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และเรียนกระบวนวิชาด้วย และแบบ 3 

ทำาการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ● ระดับปริญญาเอก  เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศกึษา ประกอบด้วย 7 วิชาเอก คือ วิชาเอก

การบรหิารการศกึษา วชิาเอกการศกึษาเพือ่การพฒันา วชิาเอกพหวุฒันธรรมศกึษา วชิาเอกวทิยาศาสตรศ์กึษา วชิาเอก

สังคมศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา และวิชาเอกภาษาศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีการ

เรียนรู ้ประกอบด้วย 1 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
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  หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตร 3 ปี (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) ซึ่งมีการเรียนการสอน 4 แบบ คือ แบบ 1.1 

สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ 1.2 สำาหรับผู้สำาเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต แบบ 

2.1 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนกระบวนวิชา

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และแบบ 2.2  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก 

จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และเรียนกระบวนวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

จำ นวนนักศึกษา
  ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษารวมท้ังส้ิน 1,894 คน จำาแนกเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 1,592 คน ระดับปริญญาโท จำานวน 215 คน และระดับปริญญาเอก จำานวน 87 คน

  ● การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา 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

  ● การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษา เป็นการรับโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

●  จำานวนนักศึกษารับเข้า

ปีการศึกษา 2563 : ระดับปริญญาตรี
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●  จำานวนนักศึกษารับเข้า

ปีการศึกษา 2563 : ระดับบัณฑิตศึกษา
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●  จำานวนนักศึกษาทั้งหมด

ปีการศึกษา 2563 : จำาแนกตามระดับการศึกษา

หมายเหตุ : ข้อมูลจำานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
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การจัดการเรียนการสอน
  คณะศึกษาศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) 

เพื่อให้ก้าวสู่การศึกษาในยุค 4.0 ที่มุ่งให้นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อ

สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นศาสตร์การสอน

แนวใหม่ที่สามารถสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นได้ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนที่ยึดตามกรอบมาตรฐาน

คณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ (TQF)  โดยใหผู้เ้รียนเกดิการพฒันาผลการเรยีนรูอ้ยา่งนอ้ย 5 ดา้น คือ 1) ดา้นคณุธรรม 

จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ขณะเดียวกัน คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนที่ยึดกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู โดยนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจัดให้มีการทดลองสอนในสถานการณ์จริงในห้องเรียนของกระบวนวิชาการฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค 

(Microteaching Skills Practice) ตลอดจนมกีารปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา 1 (Teaching Profession Practicum 

in School 1) ในชัน้ปทีี ่1 เพือ่ใหน้กัศกึษาเกดิการวิเคราะห์สภาพงานครแูละภารกจิของโรงเรยีนตามสภาพจรงิโดยผา่น

การสังเกต สัมภาษณ์ บันทึก และเขียนสะท้อนผลได้ ส่วนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  (Teaching Profession 

Practicum in School 2) ชัน้ปีที ่2 นัน้ นกัศึกษาสามารถเป็นผู้ช่วยครไูด ้ภายใตก้ารแนะนำาดแูลจากอาจารยผู้์สอนและ

ครพูีเ่ลีย้ง สำาหรบัการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 3 (Teaching Profession Practicum in School 3) ของนกัศกึษา

ชัน้ปทีี ่3 โดยนกัศกึษาสามารถปฏบัิติการสอนในสถานศกึษาได ้รวมทัง้สามารถพฒันาหลกัสตูรรายวชิาในชัน้เรยีน วางแผน

และจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้จดัการชัน้เรยีน ผลติสือ่หรอืนวตักรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการ

จัดการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมและสร้าง บรรยากาศที่เอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี และ

วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ได้ ภายใต้การแนะนำา ดูแลจากสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน นอกจากน้ี การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 4 (Teaching Profession Practicum in School 4) ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่

ครูในสถานศึกษา รวมถึงพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ วัดผลและประเมิน

ผลการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำาวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้การแนะนำา ดูแลจาก

สถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

  ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบปกติและแบบ

ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต้องมีการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์

อย่างน้อย 1 เรื่อง ก่อนจะสำาเร็จการศึกษา
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●  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

❀ พิธีไหว้ครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2563
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❀ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จัดงานเทศน์มหาชาติ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2563 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
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●  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้านความรู้

❀ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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❀ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี

เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครู

เพื่อรองรับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
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❀ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจศึกษา 

ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ โดยจัดกิจกรรม “โครงการอาชีพอิสระ”

ณ ลานทางเดินอาคารคหกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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●  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา

❀ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย

รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563
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❀ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

เข้าร่วมโครงงานวรรณคดีมีชีวิต กับฐานคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิบัติ

และกระบวนการรื้อสร้างวรรณคดี

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

❀ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

นำาสื่อการสอนมาใช้สอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ “Scientific conceptions”
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●  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

❀ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “EDU Festival 2020”
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❀ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรม “ฮับขวัญน้องหล้าศึกษาฯ 63”

ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63
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❀ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์” ปี 2563

ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
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❀ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดกิจกรรม “สรวลเส ข่วงวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2021”

ณ ลานกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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●  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

❀ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

จัดกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 18 "Lifelong Learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด"
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❀ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรม “ค่าย STEM บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา”

ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
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❀ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) 

นำาเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์การสอนแนวใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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☁ ศาสตร์การสอนแนวใหม่
●  หนังสือเล่มเล็ก (Booklet) ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนแนวใหม่ ประจำาปี 2563
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 ☁ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นขั้นตอนสำาคัญของกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร                     

ศึกษาศาสตรบัณฑิตท่ีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกคนต้องฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูรวมเวลา 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 

เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาได้ใช้ความ รู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่เรียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ

งานในหนา้ทีค่รอูยา่งเตม็รปูแบบ ภาย ใตก้ารดแูล แนะนำาอยา่งใกลช้ดิของคณาจารยค์ณะศกึษาศาสตร ์กบัสถานศกึษา

ที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการสอน

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาครูคณะศึกษาศาสตร์ เป็น “บุคคลแห่งการ

เรียนรู้” เน้นการจัดการเรียน การสอนที่พัฒนานักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพจัดการศึกษาด้วยศาสตร์การสอนแนวใหม่ที่

สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ที่มุ่งให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ 

ทักษะชีวิต มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์ การสอนแนวใหม่ อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นครูมืออาชีพ ที่มีทั้งความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันยุคสมัย

●  ประมวลภาพกิจกรรม ประจำาปี 2563
วันที่ 4 มกราคม 2563 กิจกรรมสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100599

ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

❀ ภาพกิจกรรมการสัมมนา
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วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100599

ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

❀ ภาพกิจกรรมการสัมมนา
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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 การสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 กระบวนวิชา 100191

และการสัมมนากระบวนวิชา 100498 ภาคการศึกษา 2/2562

❀ ภาพกิจกรรมการสัมมนา นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 300 คน
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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 ร่วมสะท้อนแนวคิดวิชาชีพครู ในการสัมมนา

นักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562

 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 การปฐมนิเทศนักศึกษาแบบออนไลน์ กระบวนวิชา 100589 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563

❀ อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ผู้ช่วยคณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา ในพิธีเปิดการสัมมนานักศึกษา

❀ แบบออนไลน์ นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ จำานวน 257 คน
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วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การปฐมนิเทศนักศึกษา กระบวนวิชา100291, 

กระบวนวิชา100381 , กระบวนวิชา100498

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 การสัมมนาผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าหมวด ครูพี่เลี้ยง 

และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2563

❀ แบบออนไลน์ นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ จำานวน 400 คน

❀ มีครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมประมาณ จำานวน 100 คน
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การพบปะนักศึกษา กระบวนวิชา 100381, 100291, 100498, 100589 

❀ ภาพกิจกรรม ระหว่างการพบปะ แยกตามสาขาวิชาต่างๆ
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วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 การสัมมนานักศึกษา กระบวนวิชา 100589 ครั้งที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 การสัมมนานักศึกษา กระบวนวิชา 100381, 100291, 100498 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563

❀ ภาพกิจกรรม ระหว่างการสัมมนา นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 300 คน

❀ ภาพกิจกรรม ระหว่างการสัมมนา นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 400 คน
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 วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 การสัมมนานักศึกษา กระบวนวิชา 100589 ครั้งที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

กระบวนวิชา 100191 กระบวนวิชา 100291 และ กระบวนวิชา 100498

❀ ภาพกิจกรรม ระหว่างการสัมมนา นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 300 คน

❀ ภาพกิจกรรม ระหว่างการปฐมนิเทศ นักศึกษาเข้าร่วมรวมประมาณ 600 คน
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วันที่ 2 ธันวาคม 2563 การอบรมสัมมนา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

❀ ภาพกิจกรรม ระหว่างการสัมมนาครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงเข้าร่วม ประมาณ 200 คน
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☁ จำ นวนผู้สำ เร็จการศึกษาและสถานภาพการทำ งาน
  ใน ป ีพ.ศ. 2563 (ปกีารศกึษา 2562) มนีกัศกึษาสำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีจำานวน 278 คน 

หลักสูตรระดับปริญญาโท จำานวน 83 คน และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำานวน 22 คน รวมจำานวนทั้งสิ้น 383 คน

●  จำานวนนักศึกษาสำาเร็จการศึกษาและได้รับเกียรตินิยม : ระดับปริญญาตรี
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●  การสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูของนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา

  1. ข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 58 ที่สำาเร็จการศึกษาในปี 2563 (ปีการศึกษา 2562) ได้สอบบรรจุเป็น

ข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

หมายเหตุ : 
  - ผู้มีสิทธิ์สอบครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 (รหัส 58) ประจำาปี 2561 ทั้งประเทศ 9,722 คน (https://www.dailynews.co.th/edu-
cation/615737)

  - อัตราการสอบบรรจุครูโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 (รหัส 58) ประจำาปี 2561 ทั้งประเทศ จำานวน 11,480 คน (ประกาศสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

  - ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งประเทศ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 58) ประจำาปี 2561 ทั้งประเทศ 4,115 คน (ประกาศสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนัก 
ศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561)
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  2. ข้าราชการครูในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 57 ที่สำาเร็จการศึกษาในปี 2562 (ปีการศึกษา 2561) และนักศึกษารหัส 58 

ที่สำาเร็จการศึกษาในปี 2563 (ปีการศึกษา 2562) ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ดังนี้

  สรุปผลการสอบ ภาค ข และภาค ค ตำาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 นักศึกษา

รหัส 57 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563
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  สรุปผลการสอบ ภาค ข และภาค ค  ตำาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 นักศึกษา

รหัส 58 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563

  - การรบัสมคัรสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแต่งต้ังบคุลากรเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ตำาแหนง่ครผูู้ชว่ย สงักัดสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2563 (https://obec63.thaijobjob.com/)

  - จำานวนทีเ่ปดิสอบครผููช้ว่ยทัว่ประเทศ ประจำาป ี2563 รอบทัว่ไป สงักัด สพฐ. 10,438 อตัรา (https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.
php?prd_id=86)

  - จำานวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยทั่วประเทศ ประจำาปี 2563 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. 159,641 ราย (https://www.tcijthai.com/news/2020/13/cur-
rent/10791)
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●  สถานภาพการทำางานของผู้ที่สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 : ระดับปริญญาตรี

  สถานภาพการทำางาน จำาแนกตามสาขาวิชา
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  ประเภทงานที่ทำา 

  ระยะเวลาที่ได้งานทำาหลังจากสำาเร็จการศึกษา 
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  การทำางานตรงสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา  
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●  จำานวนนักศึกษาสำาเร็จการศึกษา : ระดับบัณฑิตศึกษา
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●  สถานภาพการทำางานของผู้ที่สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 : ระดับปริญญาโท

  สถานภาพการทำางาน จำาแนกตามสาขาวิชา

  ประเภทงานที่ทำา 



65

  การทำางานตรงสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา 

  ระยะเวลาที่ได้งานทำาหลังจากสำาเร็จการศึกษา 
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●  สถานภาพการทำางานของผู้ที่สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 : ระดับปริญญาเอก

  สถานภาพการทำางาน จำาแนกตามสาขาวิชา

  ประเภทงานที่ทำา 
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  ระยะเวลาที่ได้งานทำาหลังจากสำาเร็จการศึกษา 

  การทำางานตรงสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา 
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☁ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
  คณะศึกษาศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำาปีการศึกษา 2562 ระดับ

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จำานวน 19 หลักสูตร จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

  ● ช่วงที่ 1 ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ระบบ CMU-QA Curriculum ในเดือนเมษายน ณ ส่วนกลาง

ของมหาวิทยาลัย 

  ● ช่วงที่ 2 การประเมินตัวบ่งช้ี 2-10 ระบบ CMU-QA Curriculum ตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม ZOOM ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 

  ซึ่งจากผลการประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร
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☁ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  คณะศึกษาศาสตรไ์ดอ้อกแบบกจิกรรมใหส้อดคล้องกบักจิกรรมเสรมิความเปน็ครตูามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดบัปริญญาตรี สาขาครศุาสตรแ์ละศกึษาศาสตร ์(หลักสูตรส่ีป)ี พ.ศ.2562 สอดคลอ้งกบันโยบาย

การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Smart Student ประกอบด้วย Smart IT, Smart 

English, Smart Character, Smart Health, Smart Brain และ Smart Heart 

  ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะศึกษาศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม

พัฒนาคณุภาพนกัศกึษาในเชงิสรา้งสรรค ์เสรมิสร้าง พัฒนานักศกึษาใหเ้ปน็ไปตามประเพณทีีดี่งาม ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์

ท่ีดี อบอุ่นประทับใจ และสอดคล้องกับนโยบายของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมศาสนา กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสาและบำาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกีฬานันทนาการ และกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

ดังนี้
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●  กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

●  กิจกรรมวิชาการ

การฝึกซ้อมร้องเพลง

สำาหรับนักศึกษาใหม่

(รูปแบบออนไลน์)

เปิดกล่องชอล์กปีที่ 18

(รูปแบบออนไลน์)

EDU VIOCE

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะศึกษา
ศาสตร์

https://www.facebook.com/s.edu.cmu/

ค่ายพัฒนาศักยภาพการขับร้อง

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ

(พี่ติวน้อง)

การประกวดภาพถ่าย

ในหัวข้อ New Normal 

การเลือกตั้งผู้นำานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

(ปีงบประมาณ 2563)
สมาชิกสภานักศึกษา
ปีการศึกษา 2564

ได้รับรางวัลสูงที่สุดอันดับ 2
ของคณะและวิทยาลัยใน มช.
ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งออนไลน์

นายกสโมสรนักศึกษา
ปีการศึกษา 2564
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●  กิจกรรมศาสนา

●  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

พิธีทำาบุญสโมสรนักศึกษา

ฮับขวัญน้องหล้า 63

พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์

การทดสอบสภาวะจิตใจและการทำาสมาธิ 

(ขึ้นม่อนพุทธศิลป์)

เทศกาลดนตรีและศิลปวัฒนธรรม  

(EDU Festival 2020)

ทัศนธรรมสัญจร

การประกวดร้องเพลงและวงดนตรี
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●  กิจกรรมจิตอาสาและบำาเพ็ญประโยชน์

จิตอาสา

พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุ่นไอรักจากใจสู่ใจ

เตรียมความพร้อมสมาชิกใหม่

สู่การทำากิจกรรมชมรม 

(ค่ายก้าวใหม่)

สร้างฝันปันยิ้ม

ค่ายปลูกฝัน สานสัมพันธ์ สานศรัทธา

ลูกช้าง มช. 

ร่วมใจต่อชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อแม่

สี่สวนสัมพันธ์ 

●  กิจกรรมกีฬานันทนาการ
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●  กิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล (ระดับชาติ) จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

47 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ดังนี้

  ● นางสาวอังคณา ณรงค์อินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฮับกิโด ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 

60 กิโลกรัม 

  ● นางสาวอาทติยา อนิทะจกัร ไดรั้บรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 กฬีาฮบักโิด ประเภทตอ่สู ้รุน่นำ้หนกัไมเ่กนิ 65 

กิโลกรัม

  ● นางสาวรัตติยากร พรมรังกา ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ครอสเวิร์ด ประเภททีมหญิง และ 1 เหรียญทองแดง 

ประเภทคู่หญิง

  ● นายสืบสกุล คำตั�น ได้รบัรางวัล 2 เหรียญเงิน วา่ยน้ำ ประเภทฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย,ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 

เมตร ชาย และ 2 เหรียญทองแดง ประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตรชาย และฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย 

  ● นายอภิวิชญ์ ครัดทัพ ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน ว่ายน้ำ ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร ชาย และ 2 

เหรียญทองแดง ประเภทผลดัฟรสีไตล ์4x200 เมตร ชาย และผเีสือ้ 100 เมตร ชาย  1 เหรยีญเงนิ วา่ยนำ้ ประเภท ผลดั

ฟรีสไตล์ 4x100 เมตร ชาย และ 2 เหรียญทองแดง ประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตร ชาย และผีเสื้อ 100 เมตร ชาย

  ● นางสาวณฐัธดิา ใจใส ไดร้บัรางวลั 1 เหรยีญเงนิ ดาบไทย ประเภทดาบสองมอื ทมีหญงิ และ 2 เหรยีญทองแดง 

ประเภทกระบี่ บุคคลหญิง และกระบี่ ทีมหญิง 

  ● นางสาวนันท์ลักษณ์ เกศาพันธ์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน ดาบไทย ประเภทดาบสองมือ ทีมหญิง และ 1 

เหรียญทองแดง ประเภทกระบี่ ทีมหญิง 

  ● นางสาวภัณฑิลา นวลเมือง ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน ดาบไทย ประเภทดาบสองมือ ทีมหญิง และ 1 เหรียญ

ทองแดง ประเภทกระบี่ ทีมหญิง 

  ● นางสาวศรัลพร ปานฤทธิ ์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน ดาบไทย ประเภทดาบสองมือ ทีมหญิง และ 1 เหรียญ

ทองแดง ประเภทกระบี่ ทีมหญิง 

  ● นายสทิธพิฒัน ์ภู่สทีอง ไดร้บัรางวัล 1 เหรียญเงิน ดาบไทย ประเภทดาบสองมือ ทมีชาย และ 1 เหรียญทองแดง 

ประเภทกระบี่ ทีมชาย 

  ● นายชยพล วงัสนุทร ได้รบัรางวัล 1 เหรยีญเงนิ ดาบไทย ประเภทดาบสองมอื ทมีชาย และ 1 เหรยีญทองแดง 

ประเภทดาบสองมือ บุคคลชาย 
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  ● นางสาวพิชญพร จิณเสน ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน ดาบไทย ประเภทดาบสองมือ ทีมหญิง 

  ● นายชนาธิป อุดแก้ว ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน ดาบไทย ประเภทดาบสองมือ ทีมชาย 

  ● นายณัฐพงษ์ ศิริสิทธิ์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน ดาบไทย ประเภทดาบสองมือ ทีมชาย 

  ● นายพงศ์ปณต อิ่มเนย ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน ดาบไทย ประเภทดาบสองมือ ทีมชาย 

  ● นางสาวนิธิมา สังฆคุณ ได้รับรางวัล1 เหรียญเงิน ยูยิตสู ประเภท newaza รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 

57 กิโลกรัม 

  ● นายกษาปณ์ มัทยา ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง ดาบไทย ประเภทกระบี่ บุคคลชาย และกระบี่ทีมชาย 

  ● นายชัยรุ่งโรจน์ กิตติวิเศษกุล ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ดาบไทย ประเภทกระบี่ ทีมชาย 

  ● นายณัฐดนัย เศษรัตนา ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ดาบไทย ประเภทกระบี่ ทีมชาย 

  ● นายธนวัฒน์ จันทภาโส ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ดาบไทย ประเภทกระบี่ ทีมชาย 

  ● นางสาวธัญญาวรรณ มูลนำ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง เทนนิส ประเภททีมหญิง 

  ● นายทรงยศ ปานคำ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ยูยิตสู ประเภท newaza รุ่น น้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม 

  ● นางสาวขวัญข้าว ดวงลีดี ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ฮอกกี้ ประเภทกลางแจ้ง 11คน ทีมหญิง 

  ● นางสาวชนัฎดา นันทะเสน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ฮอกกี้ ประเภทกลางแจ้ง 11คน ทีมหญิง 

  ● นางสาวธัญชนก กันทะดวง ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ฮอกกี้ ประเภทกลางแจ้ง 11คน ทีมหญิง 

  ● นางสาวธัญญา ศรีอาวัชนาการ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ฮอกกี้ ประเภทกลางแจ้ง 11คน ทีมหญิง 

  ● นางสาวนารี วิลามาศ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ฮอกกี้ ประเภทกลางแจ้ง 11คน ทีมหญิง 

  ● นางสาวบุศยเรศ สวยสด ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ฮอกกี้ ประเภทกลางแจ้ง 11คน ทีมหญิง 

  ● นางสาวภณิดา ประเสริฐพงค ์ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ฮอกกี้ ประเภทกลางแจ้ง 11คน ทีมหญิง 

  ● นางสาวศตพรรณกช สูญโย ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ฮอกกี้ ประเภทกลางแจ้ง 11คน ทีมหญิง 

  ● นางสาวสิริวิมล พิมแสง ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ฮอกกี้ ประเภทกลางแจ้ง 11คน ทีมหญิง 

  ● นางสาวเสาวลักษณ์ แก่นจันทร์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดงฮอกกี้ ประเภทกลางแจ้ง 11คน ทีมหญิง 

  ● นางสาวอรุณี เนาว์ชมพู ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ฮอกกี้ ประเภทกลางแจ้ง 11คน ทีมหญิง 
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●  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลระดับชาติ

 

   ● นางสาวกมลฉัตร ปันจิต๊ะ นักศึกษายอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทนักศึกษาพิการ ได้รับรางวัล 

"นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทนักศึกษาพิการ" โดยได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อ

รบัพระราชทานรางวลัจากสมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร มหา

วัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

   ● นายณัฐพล คำวัง ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรี

วงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั หวัข้อ "วฒันธรรมไทยววิฒันจ์รสัทว ีดว้ยพระบารมแีหง่จกัรวีงศ"์ ณ หอประชมุจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

         ● นายณัฐพล คำวัง ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ 

เทพยสุวรรณ เนือ่งในโอกาสวันภาษาไทยแหง่ชาต ิปพีทุธศกัราช 2563 (ผา่นระบบออนไลน์) จดัโดย ภาควิชาภาษาไทย 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

2563 



76

●  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

  ทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  

  คณะศึกษาศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการ

ศึกษา 2563 ดังนี้

  รายรับ (1) งบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 105,000 บาท

   (2) เงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณ ศิษย์เก่าและนิติบุคคล ฯลฯ จำนวน 566,000 บาท

   (3) โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา กิจกรรมทุนปฏิบัติงานนักศึกษา จำนวน 69,840 บาท

             รวม 740,840 บาท

❀ ผู้มีอุปการคุณให้ทุนการศึกษา
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●  นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจากภายนอก

❀ ทุนการศึกษานักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ

❀ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

❀ ทุนการศึกษานักศึกษาชาวไทยภูเขา



78

☁ การพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
กับสถาบันวิชาการในประเทศและต่างประเทศ

●  ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในประเทศและต่างประเทศ

  1) ชื่อโครงการ/ กิจกรรม : U.S. Fulbright Scholar 2020

  วันที่จัดกิจกรรม : เดือนมกราคม – เมษายน 2563

  รายละเอียดกิจกรรม :

  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดใ้หค้วามรว่มมอืแก ่มลูนธิิการศกึษาไทย - อเมรกินั (ฟลุไบรท)์ ในการ

รับ Asst.Prof. Dr.Runchana Pam Barger, Director, Department of Intercultural Studies (Applied Linguis-

tics and Global Education), Wheaton College Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับทุนเพื่อมาสอน ทำวิจัย 

และให้คำปรึกษาในหัวข้อ “Access of Education Using Massive Open Online Courses (MOOCS) and 

Cross-Cultural English Training for Teachers in Thailand” ณ คณะศึกษาศาสตร์
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  2) ชื่อโครงการ/ กิจกรรม : Shiga University Practical Training Abroad in Chiang Mai

  วันที่จัดกิจกรรม : 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2563  

  รายละเอียดกิจกรรม :

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof.Kishimoto Minoru พร้อมด้วยคณาจารย์และ

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา จำนวน 12 คน จาก Graduate School of Education, Shiga University ประเทศญีปุ่ �น 

ในโอกาสมาเยือนคณะฯ เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Overview of Education in Thailand” โดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี และหัวข้อ “Design based learning in Thailand” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชริน

ทร์ ม่ังคั่ง พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ และพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาในสังกัดคณะฯ 

       ในการนี้ คณะอาคันตุกะยังมีโอกาสได้ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เชียงใหม่, โรงเรียนพระหฤทัย และโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 อีกด้วย
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  3) ชื่อโครงการ/ กิจกรรม : The Annual Meeting of Asia and ASEAN for Educational Re-

search 2020

  วันที่จัดกิจกรรม : 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563  

  รายละเอียดกิจกรรม :

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือแก่ Chiba University ประเทศญี่ปุ�น ในการส่งตัว

แทนคณาจารยใ์นสังกดัคณะฯ เพือ่เขา้รว่มการประชมุ “The Annual Meeting of Asia and ASEAN for Education-

al Research” หัวข้อ “The international collaboration of research and education for the achievement 

of SDGs : Examples and Proposals from Partner Universities” ร่วมกับตัวแทนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 

จำนวน 12 สถาบัน และได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมดังกล่าว ดังนี้

  1) รองศาสตราจารย ์ดร.เพช็ร ีรปูะวเิชตร ์ประธานสาขาวชิาธรุกจิศกึษา ภาควชิาอาชวีศกึษาและการสง่เสรมิสขุ

ภาวะ นำเสนองานวิจัย เรื่อง “The Result of Program Management on the International Students Forum 

between CMU and Chiba University”

  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ปฏิบัติการแทนคณบดี ในงานวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอผลงานวิชาการ 

เรื่อง “Improving Quality of Instruction in Rural Thailand by Promotion of 21st  Century Teaching Skills 

to Pre-Service Teachers”

  พรอ้มกนันี ้ยงัมโีอกาสไดใ้หข้อ้คดิเหน็ในกจิกรรมทางวทิยาศาสตร ์ตามโครงการ TWINCLE Program 2020 แก่

ตวัแทนนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  ในภมูภิาคอาเซยีน ซึง่ในปนีี ้นางสาวกลัยส์ดุา มาเยอะ นกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี ได้รับคัดเลือกให้รับทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 7 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ�น อีกด้วย



81

  4) ชื่อโครงการ/ กิจกรรม : EduTalk via Zoom meeting “On the Road to Success with 

Associate Professor Dr.Nongyao Nawarat”

  วันที่จัดกิจกรรม : 24 มิถุนายน 2563  

  รายละเอียดกิจกรรม :

  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ได้จดักิจกรรมสัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ EduTalk via Zoom 

meeting “On the Road to Success with Associate Professor Dr.Nongyao Nawarat” เพื่อเสวนาเกี่ยวกับผล

งานดา้นวชิาการของ รองศาสตราจารย ์ดร.นงเยาว ์เนาวรตัน ์อาจารยป์ระจำสาขาวชิาสงัคมศาสตรก์ารศกึษา ภาควชิา

พื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ในโอกาสในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ กิจกรรมประกอบ

ด้วย  

  • ZOOM Meeting ในหัวข้อ Talk Show : “On the Road to Success of Dr.Nongyao Nawarat’s Profes-

sorship” เพื่อให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ กล่าวถึงความเป็นมา ประสบการณ์ทำงาน พร้อมทั้งแบ่งปัน

ข้อคิดและหลักการทำงานสู่ความสำเร็จ 

  • ZOOM Webinar ในหัวข้อ “Road to Success is Paved with Friends” โดยคณะฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ เพือ่รว่มพดูคยุสะทอ้นคดิเก่ียวกบัผลงานทางวชิาการและการทำงานรว่มกบั รองศาสตราจารย์ 

ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ได้แก่

  1) รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

  2) รองศาสตราจารย์นิโลบล นิมกิ่งรัตน์ กรรมการอำนวยการประจำคณะศึกษาศาสตร์

  3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

  4) Prof. Ruth Pearson จาก University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร

  5) Prof. Dr.Gregg Alexander จาก Central University of Technology, Free State ประเทศแอฟริกาใต้

  6) Dr.Wendy Walker – Moffat จาก Walker Moffat Higher Education Consulting ประเทศสหรฐัอเมรกิา

  7) Dr.Helen Hanna จาก East China Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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  5) ชือ่โครงการ/ กจิกรรม : หลักสูตรออนไลน์ระยะสัน้ภาคภาษาอังกฤษ CMU MOOC Internation-

al (CMU MOOC I)  

  รายละเอียดกิจกรรม :

  คณาจารย์ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือแก่ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ในการจัดทำหลักสูตรออนไลน์

ระยะสั้นภาคภาษาอังกฤษ CMU MOOC International (CMU MOOC I) ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นภาคภาษา

องักฤษระบบเปดิ เพือ่ใหผู้ท้ี่สนใจศึกษาเนื้อหาตามหวัขอ้ตา่ง ๆ  จากวทิยากรผูท้รงคณุวุฒโิดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ย ทั้งนี้ โดย

มีคณาจารย์ในสังกัดคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการผลิตหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

  1) CMU0023 : STEM Education as Learning Transformations in Thailand towards well-being โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  จำรัส

  2) CMU0024 : The Science of Mindfulness: Meditation Practices in Chiang Mai's Ancient Temples 
โดย อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์  แสงสุวรรณ                

  3) CMU0028 : Studies in Thai Art  โดย อาจารย์วีณา  ธนาไชยสกุล

  4) CMU0029 : Lanna Art  โดย อาจารย์วีณา  ธนาไชยสกุล
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●  การแลกเปลี่ยนบุคลากร/ นักศึกษาอ

  1) นักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม/ ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

  2) นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์
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  3) ชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์
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  4) คณาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน/ การวิจัย/ เข้าร่วมกิจกรรม

หรือการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
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พันธกิจที่ 2
ผลิตและถ่ายทอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมการสอนและองค์ความรู้ในศาสตร์

ทางการศึกษาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประเทศ

  คณะศึกษาศาสตร์มีกลยุทธ์ในการดำาเนินงานด้านการวิจัยดังนี้คือ

  1) สนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการศึกษา

   1.1 กระบวนการทำางาน 

   คณะศึกษาศาสตร์ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยคือ “หน่วยบริหารงานวิจัย” มีเจ้าหน้าที่ทำางาน

ประจำา 2 คน และมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ประจำาคณะศึกษาศาสตร์ ทำาหน้าที่บริหารงานวิจัยของคณะให้เป็น

ไปตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ ฯ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา

เครือข่ายงานวิจัยกับองค์กรต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และระดมทุนสนับสนุนงานวิจัย และจัดกิจกรรมส่ง

เสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

   คณะ ฯ สนบัสนนุการเขยีนโครงการเพือ่ของบประมาณ จากแหลง่ทุนภายนอกและสนบัสนนุงบประมาณของ

คณะเพื่อดำาเนินการวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำาหรับผู้ที่ขอรับการสนับสนุนจาก

งบประมาณเงินรายได้คณะตลอดทั้งปี และสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ 25,000 – 100,000 บาท 

นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำาหรับผู้ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และ

อำานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมทั้งจัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานวิจัย ดังนี้คือ

   1. การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปี 2563  

  2. ผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้า  

  3. วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563
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   1.2 ผลลัพธ์

    1.2.1 รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณภายนอก ประจำาปี 2563
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    1.2.2 อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2563
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ภาพกิจกรรมวิจัย

❀ การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0: การศึกษานำร่องวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
โดย ผศ.ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์ , ผศ.ดร.บุญรอด โชติวชิรา และ ผศ.ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ์

❀ พฤติกรรมผู้เรียนและรูปแบบ (model) การใช้การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (Thai MOOC) ร่วมกับ 
การสอนปกติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายภาคเหนือตอนบน  

โดย ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ , ผศ.ดร.น้ำผึ้ง  อินทะเนตร , อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ และคณะ

❀ การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยอิง 
สมรรถนะสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัย ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที ่

 โดย รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และคณะ  
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❀ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานำาร่องที่มีเป้าหมายเฉพาะ สำาหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ โดย อ.ดร.สุบัน พรเวียง และ ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์

❀ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ศูนย์เครือข่าย สมศ. 
โดย ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

❀ การพัฒนาและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของมาตรวัดการเสพติดซื้อสินค้าออนไลน์สำหรับวัยทำงาน  
โดย อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ และคณะ
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❀ กลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่                             
โดย รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และคณะ

❀ การศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริ ฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และการวัดและประเมินผล (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม)  

โดย อ.ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี และคณะ 

❀ การปรับตัวของเยาวชนไทใหญ่ผ่านการศึกษาในประเทศไทย  
โดย อ.ดร.พิสิษฏ์ นาสี
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❀ กลไกการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
จังหวัดเชียงใหม่ โดย อ.ดร.สุบัน พรเวียง

❀ ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐไทยสมัยใหม่  
โดย อ.ดร. ออมสิน จตุพร

❀ การพัฒนากลไกการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
ของโรงเรียนบ้านโป�งแยงใน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

โดย อ.ดร.สุบัน พรเวียง ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ และคณะ
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❀ การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย
สุขภาพ โดย อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ และคณะ

❀ รูปแบบการบูรณาการหลักสูตรโดยน้อมนำตามศาสตร์พระราชาร่วมกับการใช้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการรู้
เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ และ อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
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❀ การพัฒนาโปรแกรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัล  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

โดย ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม

❀ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อทดแทนห้องเรียนเดิม 
ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โดย ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก , อ.ดร.สุนันชัย ออนตะไคร้ และ อ.ประกรณ์ ตุ้ยศรี
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  2) ผลกัดนัใหม้กีารเผยแพรผ่ลงานวจิยัในวารสารวิชาการหรอืการประชุมวชิาการในระดบั

ชาติ/ระดับนานาชาติ

   2.1 กระบวนการทำางาน

   คณะศึกษาศาสตร์ มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะ ผ่านคณะกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองผลงาน โดยสนบัสนนุต้ังแตก่ารเผยแพรบ่ทความวจิยัฉบับยอ่ ท่ีเผยแพรใ่นการประชมุทางวชิาการ ไปจนถงึการ

เผยแพรข้่อมลูในฐานขอ้มูลระดบันานาชาตท่ีิเป็นทีย่อมรบั ทัง้นีเ้พือ่ใหข้วัญกำาลงัใจ และสรา้งแรงผลกัดนั ใหอ้าจารยร์ุน่

ใหมก่า้วไปสูก่ารเผยแพรผ่ลงานในระดบัทีส่งูขึน้เรือ่ย ๆ  นอกจากนัน้ยงัมกีลไกในการส่งเสรมิและสนับสนนุใหบ้คุลากรใน

คณะ ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้

มีโครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท

สำาหรับผู้ที่สามารถเผยแพร่ บทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

   2.2 ผลลัพธ์

    2.2.1 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ แก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 

2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 129,000 บาท จัดสรรแล้วจำานวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้คือ
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  2.2.2 จำานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS 
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  3) ผลกัดนัใหเ้กดิวารสารศกึษาศาสตรส์ารเพือ่เป็นแหล่งตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานของนกัศึกษา 

อาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก

  ได้จัดทำาวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 3 เผยแพร่ทาง online แล้ว ตีพิมพ์บทความ 10 เรื่องต่อฉบับ
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พันธกิจที่ 3
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่น และประเทศ

  ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันช้ันนำาในการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่ ซึ่งมีพันธกิจให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่น และประเทศ  โดย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำาเนินบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและสังคม ภายใต้เครือ

ข่ายความรว่มมือทัง้ในระดบัชมุชน ระดับชาต ิเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถและสง่เสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวติแก่ศิษยเ์กา่ คร ู

บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้

  1. จำานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการบริการวิชาการจากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2563 ดังนี้
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  2. การบรกิารวชิาการเพือ่ตอบสนองการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยจดัตัง้ศนูยก์ารศกึษาตลอดชวีติ
ของคณะศกึษาศาสตรเ์พือ่รองรบักลุ่มผูเ้รยีนอ่ืน โดยมวีชิาท่ีเปิดสอนของศนูยก์ารศกึษาตลอดชวีติ ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มีจำานวนที่เปิดสอนทั้งหมด 12 รายวิชา ประจำาปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

ชื่อรายวิชา 

1. วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

  (Research Methodology in Education) 

ชื่อรายวิชา 

2. การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
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ชื่อรายวิชา 

3. การพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบโครงร่างการวิจัย 

  เพื่อพัฒนางาน และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

ชื่อรายวิชา 

4. การพัฒนาสมรรถนะในการวิเคราะห์ข้อมูล

  และการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

ชื่อรายวิชา 

5. การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ในยุคดิจิทัล 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อรายวิชา 

6. การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ในยุคดิจิทัล 

  ระดับปฐมวัย

ชื่อรายวิชา 

7. การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

  ในศตวรรษที่ 21



112

ชื่อรายวิชา 

8. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี

ชื่อรายวิชา 

9. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับ

  จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ

ชื่อรายวิชา 

10. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

  และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม Mplus

ชื่อรายวิชา 

11. การให้การปรึกษาเด็กและวัยรุ่นเบื้องต้นในยุคดิจิทัล

ชื่อรายวิชา 

12. การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาในยุคดิจิทัล
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  3. หลักสูตรการบริการวิชาการเชิงรุก โดยใช้ศาสตร์การสอนแนวใหม่ในการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต ประจำาปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

  1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อยกระดับสมรรถนะและคุณลักษณ์เด็กไทย

  2. นวัตกรรมการยกระดับสมรรถนะและคุณลักษณ์เด็กไทยตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

  3. การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำาหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

  4. การพัฒนานวตักรรมการจดัการเรยีนรูต้ามสภาวการณก์ารเปลีย่นแปลงโดยบรบิทเชงิพืน้ทีเ่ป็นฐาน สำาหรบั

ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรุ่นที่ 3 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน (ระยะที่ 2 )

  5. หลกัสตูรการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพือ่พฒันาคณุลกัษณะทีพึ่งประสงคใ์หแ้กน่สิตินกัศกึษาครใูนโครงการ

ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

  6. การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำาหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

  7. การพัฒนาสมรรถนะดา้นดจิทัิล ( Digital Literacy ) ทีจ่ำาเปน็สำาหรบับคุลากรคณะศึกษาศาสตร ์ มหาวทิยาลัย

เชียงใหม่
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  การบริการวิชาการเชิงรุก โดยใช้ศาสตร์การสอนแนวใหม่ในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ประจำาปี พ.ศ. 2563
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  4. การบรกิารวชิาการภายใตก้ารหนนุเสรมิและสรา้งความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาเพือ่ยก

ระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

❀ โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

❀ โรงเรียนบ้านออน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

❀ นวัตกรรมการยกระดับสมรรถนะและคุณลักษณ์เด็กไทย ตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่  
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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  5. การบริการวิชาการภายใต้การเป็นแม่ข่ายของเครือข่ายสถาบันการผลิตครูภาคเหนือตอนบน

โครงการผลิตครเูพือ่พฒันาทอ้งถิน่ในป ีพ.ศ. 2563 ในการพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรูต้ามสภาวการณ์

การเปลีย่นแปลงโดยบรบิทเชงิพืน้ทีเ่ปน็ฐาน สำาหรับครูในโครงการผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่รุ่นที ่3 เครือขา่ย

ภาคเหนือตอนบน (ระยะที่ 2 )
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  6. การบริการวิชาการเพื่อมุ่งขับเคลื่อนโรงเรียนเอกชนนำาร่อง 11 แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่

สู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา 

  ประกอบด้วย 1) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2) โรงเรียนดาราวิทยาลัย 3) โรงเรียนสวนเด็กสันกำาแพง 

4) โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว 5) โรงเรียนเอื้อ    วิทยา 6) โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 7) โรงเรียนสหวิทย์พิมานเชียงใหม่ 8) 

โรงเรียนบ้านปลาดาว 9) โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 10) โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา และ11) โรงเรียนอนุบาลสุมาลี
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  7. การบริการวิชาการท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำาปี 2563  

มีจำานวน 2 โครงการ ดังนี้

   7.1 การพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning สำาหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

   7.2 โครงการพฒันาสมรรถนะดา้นดจิทิลั (Digital Literacy) ท่ีจำาเปน็สำาหรบับคุลากรคณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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พันธกิจที่ 4
ทำานุบำารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่นล้านนา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และ

จิตวิญญาณความเป็นครู

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำาคัญของการทำานุบำารุงศาสนา ศิลป

วฒันธรรมไทย ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ลา้นนา จงึไดพ้ยายามปลกูฝงัคณุธรรมจรยิธรรม อดุมการณ์

และจิตวิญญาณความเป็นครู โดยการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้มีส่วนร่วมใน

ทุกกิจกรรม ทำาให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อคณะฯ มีจิตสำานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความภูมิใจใน อัตลักษณ์ความ

เป็นล้านนา และความเป็นคนไทย นอกจากกิจกรรมภายในคณะฯ แล้วยังให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

 งานรำ ลึกพระคุณครูประจำ ปี 2563
  วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรำาลึกพระคุณครู ประจำาปี 2563 โดย

ภายในงานมีพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป หน้าอาคาร 3 เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์

และบุคลากรผู้ล่วงลับ หลังจากน้ันมีกิจกรรมรำาลึกพระคุณครู ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 โดยมีนักศึกษาตัวแทน

สาขาวิชาเล่าเรื่องราวรำาลึกพระคุณครู และภายในงานมีการจัดนิทรรศการครูในดวงใจ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน 

167 คน
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 กิจกรรมรดน้ำ ดำ หัว  
อดีตคณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส

  เมือ่วันพฤหัสบดีที ่30 เมษายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ไดจ้ดักิจกรรมรดน้ำดำหัวอดีตคณาจารย์ และบุคลากร

อาวุโส “ศึกษาศาสตร์ฮ่วมใจ๋ สุมาคารวะสระเกล้าดำหัว ม่วนงันสันเล้า ฮีตบ่าเก่าหมู่เฮาจุ้มใจ๋” เพ่ือสืบสานประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงามและแสดงความกตัญญููกตเวทิตาต่อคณาจารย์และบุคลากรอาวุโสซึ่งเป็น ปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการ

ต่อคณะศึกษาศาสตร์ แต่เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีจำเป็นต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์จึง

จัดกิจกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 121 คน
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หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
  เมื่อวันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ นำาเทียนพรรษาของคณะฯ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียน

พรรษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ประจำาป ี2563 กอ่นทีจ่ะนำามาต้ังไว ้ณ โถงบรเิวณหนา้อาคาร 2 เพือ่ใหอ้าจารย ์เจา้หนา้ที่

นักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมทำาบุญสมทบปัจจัยตามจิตศรัทธา และในวันที่พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันนำาเทียนพรรษาไปถวายยังวัด ในพิธีทำาบุญถวายเทียนพรรษา ประจำาปี 2563 ณ 

วัดป�าพุทธพจนาราม ตำาบลบ้านปง อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำานวน 89 คน เพื่อ

เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
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กิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 
ครบรอบ 52 ปี

  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะ 

ศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี เพื่อรำาลึกถึงคุณความดีและแสดงความกตัญญููกตเวทีต่อบูรพาจารย์ ผู้ร่วมก่อตั้งพัฒนา

และทำาคุณประโยชน์แก่คณะศึกษาศาสตร์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดย 

ช่วงเช้า มีพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 หลังจากนั้นมีรายการเสวนาศึกษาศาสตร์ 52 ปี We Can โดยมีผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมทั้งหมดรวม 227 คน
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กิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร 
ที่เกษียณอายุงาน/ราชการ

  เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรท่ีเกษียณอายุงาน/

ราชการ ประจำาปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาคารวะต่อบุคลากรผู้เกษียณซึ่งปฏิบัติงานด้วยความเพียรมาตลอดอายุ

งาน/ราชการ และเป็นโอกาสอันดี ท่ีจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ที่กำาลังปฏิบัติงานเพ่ือ

เป็นแนวทางพัฒนาคณะฯ ต่อไปในอนาคต ณ ห้องทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำาเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 116 คน
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การปรับปรุงภูมิทัศน์คณะศึกษาศาสตร์ ประจำ ปี 2563
  คณะศึกษาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

ในการเรียนการสอนทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนเพื่อให้คณะมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัย 

ไร้มลพิษ และมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมสำาหรับผู้เรียน ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 

ซึ่งได้ดำาเนินกิจกรรมดังนี้

  1. กิจกรรมปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เพื่อรองรับกิจกรรมของทางคณะ 

ศึกษาศาสตร์ เช่น งานรับปริญญาและงานรับขวัญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปี 2563 รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ
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  2. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ภายในอาคารต่างๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามและ

ความสบายตา

  3. กจิกรรมจดัพืน้ทีส่วนพชืผกัแบบปลอดสารพษิ  เพ่ือใหอ้าจารย ์บุคลากร นักศกึษา สามารถเก็บไป

บริโภคได้ด้วย พร้อมทั้งให้ความรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัวและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในคณะฯ และให้นักศึกษา

ได้ทดลองการเพาะปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษ



129

  4. กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ภายในคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและความปลอดภัย

  5. กิจกรรมจัดสวนปลูกดอกไม้ ต้นไม้ บริเวณซุ้มกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและเพ่ือ

ความสวยงาม
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  7. กิจกรรมทาสีช่องจอดรถจักรยานยนต์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

  6. กิจกรรมจัดเก็บวัสดุฯเหลือใช้นำาไปทิ้ง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม
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  8.กิจกรรมติดสติ้กเกอร์รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน  โดยการใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

  9.ติดตั้งหัวพ่นละอองน้ำบริเวณทางเดินอาคาร 2 และอาคาร 3 เพื่อลดค่าฝุ�นละออง PM 2.5 

ในอากาศ และปรับสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย
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  10. การจัดการด้านขยะภายในคณะศึกษาศาสตร์ 

   10.1 จุดทิ้งขยะแยกตามประเภทในคณะศึกษาศาสตร์

   10.2 จุดพักขยะเศษใบไม้และกิ่งไม้สำหรับใช้เป็นปุ�ยอินทรีย์ใช้งาน
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   10.3 จุดโรงพักขยะภายในคณะศึกษาศาสตร์

   10.4 จุดบ่อดักไขมันร้านค้าโรงอาหารและร้านกาแฟภายในคณะศึกษาศาสตร์
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   10.5 จุดแยกไขมันของคณะศึกษาศาสตร์ก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบน้ำเสียของมหาวิทยาลัยฯ                                                
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พันธกิจที่ 5
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใส

และใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปี พ.ศ.2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใสและใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุ 

พันธกิจ วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งสายวิชาการ 

และสายปฏิบัติการ โดยผู้บริหารของคณะ ได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็น

ไปตามหลักกฎหมายผ่านกลไกการบริหาร และสายการบังคับบัญชาไปยังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา  

ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนสาธติฯ และ เลขานกุารคณะ โดยยดึหลกัการมสีว่นรว่ม การทำางานเปน็ทมี ความโปรง่ใสและตรวจ

สอบได ้เปิดโอกาสใหท้มีบรหิารไดป้ฏบิตังิานอยา่งเตม็ศักยภาพ พรอ้มท้ังให้ขวญัและกำาลงัใจทัง้ในรปูแบบทีเ่ปน็ทางการ

และไม่เป็นทางการ ทำาให้บุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและเกิดสัมฤทธิ์ผลของงานเป็นไปตามเป้าหมาย  

อกีทัง้คณะยงัใหค้วามสำาคญักบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยการสานสมัพนัธแ์ละสรา้งเครอืข่ายกบัศิษยเ์กา่ และได้นำาขอ้เสนอ

แนะที่เป็นประโยชน์มาบริหารจัดการคณะให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
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1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา  
ประจำ ปีงบประมาณ 2563 : สนับสนุนต่อเนื่อง

  1.1 สายวิชาการ

  ☁ ด้านบุคลากร
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำาหนดนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทั้ง 

สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ โดยการสนับสนุนทุนเงินอุดหนุน เพื่อการศึกษา

ใหแ้กบ่คุลากร ซึง่ไดผ่้านกระบวนการพจิารณากล่ันกรองและความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หวัหนา้

ภาควิชา และคณะกรรมการบริหารประจำาคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน 
ทุนพัฒนาบุคลากร

  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดใ้หก้ารสนับสนนุทนุพฒันาบคุลากรคณะศกึษาศาสตร ์ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ

ในวิชาชีพ โดยให้ทุนสนับสนุน ดังนี้

  1. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำา สายวิชาการ คนละไม่เกิน 12,000 บาท

  2. พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน/เงินรายได้ส่วนงาน) สายวิชาการ 

  คนละไม่เกิน 8,000 บาท

  3. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำา/ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน/เงินรายได้ส่วนงาน)  

  สายปฏิบัติการ คนละไม่เกิน 4,000 บาท

  กรณีได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาบุคลากรจากคณะฯ

  1. สายวิชาการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย)

  2. สายปฏิบัติการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำา)
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  กรณี คณะศกึษาศาสตรส์ง่เสรมิใหบ้คุลากรไดร้บัการพฒันาความรู ้ทกัษะ วชิาชพี โดยไมข่อรบั

การสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากรจากคณะฯ

  1. สายวิชาการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย)

  2. สายปฏิบัติการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำา)
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3. กิจกรรมและโครงการที่ดำ เนินการ
  3.1 โครงการการบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการสู่องค์กร EDCMU

  โดยมีวัตถุประสงค์  

  1. เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานประจำาให้มีความถูกต้องเหมาะสม 

 2. บุคลากรนำาความรู้ทีได้รับไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

  โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

  ❀ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์โครงการฯ และขอความร่วม
มือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
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  ❀ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม ครั้งที่ 1 การเสนอหัวข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางในการจัดการความรู้

  ❀ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม ครั้งที่ 2 การจัดการความรู้เก่ียวกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ 
ปฏิบัติงาน
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  ❀ วนัที ่18 มนีาคม 2563 กจิกรรม ครัง้ที ่3 การจดัการความรูเ้กีย่วกบั -การรบั-สง่เอกสารดว้ยระบบ QR Code 
และระบบการจัดส่งเอกสารภายในคณะ -ระบบการออกเลขที่คำาสั่ง

  ❀ วันที่ 18 มีนาคม 2563 กิจกรรม ครั้งที่ 4 การจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบติดตามและการรายงานผลการ
ดำาเนินงานตามตัวชี้วัด
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  ❀ วนัที ่7 สงิหาคม 2563 กิจกรรม ครัง้ที ่5 การจดัการความรูเ้กีย่วกบัแผนผงัขัน้ตอนการทำางานของแตล่ะหนว่ย
งาน -แผนผังขั้นตอนการเบิกจ่าย

  ❀ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กิจกรรม ครั้งที่ 6 การจัดการความรู้เกี่ยวกับ Line notify เพื่อการจัดส่งเอกสาร
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  ❀ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กิจกรรม ครั้งที่ 7 Show and Share
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  3.2 โครงการออมอย่างไร ชวีเีปีย่มสุข ปลดทกุข ์ปลอดหนี ้สขุใจวยัเกษยีณ (Happy Money)

  โดยมีวัตถุประสงค์  

  1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และวางแผนการใช้เงิน 

 2. เสริมสร้างวินัยการออมเงินอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

  โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

  ❀ วันที่ 2 กันยายน 2563 รับฟังบรรยายเรื่อง ออมอย่างไร ชีวีเปี่ยมสุข ปลดทุข์ ปลอดหนี้ สุขใจวัยเกษียณ 
(Happy Money) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  3.3 โครงการการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการสู่องค์กรแห่งความ

เป็นเลิศทางศาสตร์การสอนแนวใหม่

  โดยมีวัตถุประสงค์  

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำาแหน่งทาวิชาการตามมาตรฐานทางวิชาการ 

 2. เพือ่พฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการใหเ้ขา้สู่ตำาแหนง่ทีส่งูขึน้โดยการพฒันางานประจำาสูง่านวิจยั (R2R)

  โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

  ❀ วนัที ่19 สงิหาคม 2563 กิจกรรม KM การพฒันาบคุลากรสายวิชาการ สงักดัภาควิชาฯ ทีด่ำารงตำาแหนง่อาจารย ์
เพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้นตามมาตรฐานทางวิชาการ
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  ❀ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรม คลินิคให้คำาปรึกษาด้านการทำาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1

  ❀ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรม KM พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในการพัฒนางานประจำาสู่งาน
วิจัย เพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น
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  ❀ วันที่ 2 กันยายน 2563 กิจกรรม คลินิคให้คำาปรึกษาด้านการทำาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2

  ❀ วันที่ 8 กันยายน 2563 กิจกรรม KM พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้นตามมาตรฐานทางวิชาการ
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 ☁ รางวัลและความภาคภูมิใจ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ประจำาสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำา" ประจำาปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลอาจารย ์
ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ได้รับ 
โล่เชิดชูเกียรติ "อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น" จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำาปี 2563  
จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
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  รองศาสตราจารย ์ดร.เกยีรตสิดุา ศรสีขุ คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์ไดร้บัโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ "ผูบ้รหิาร
ดีเด่น สาขาผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น" จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร ในการประชมุสมัมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบรหิารสมัพันธ์ ประจำาปี 2563 จดัโดย
สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2563

  อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Super 
Leader ระดบั 1 (รุน่ท่ี 4) และ อาจารยจ์ารี สขุบญุสงัข ์อาจารยป์ระจำากลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปศกึษา รบัรางวลั Super 
Teacher ระดับ 1 (รุ่นที่ 4) ได้รับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ จาก นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการ ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภาคี
เชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ : Chiang 
Mai Next 2020” ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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☁ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ : EdPEx 200

  ในป ีพ.ศ. 2563 คณะศกึษาศาสตร ์ไดเ้ข้ารว่มโครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาสูค่วามเปน็เลศิ : EdPEx200 

รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยคณะฯ ได้ผ่านการคัด

เลอืกเบือ้งตน้ (screening) และจัดทำารายงานการประเมนิตนเอง สง่ใหค้ณะอนกุรรมการพฒันาคณุภาพการศกึษาสูค่วาม

เป็นเลิศ สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตรวจประเมินในเดือน กรกฎาคม 

2563

  คณะผู้ประเมินฯ ได้พิจารณาประเมินการรายงานของคณะ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศโดย (EdPEx) โดยจัดทำารายงานส่วนบุคคล (independent review book) หลังจากนั้น ประชุมเพื่อหาข้อสรุป

รว่มกนั จดัทำาแผนการเขา้ตรวจเยีย่มพ้ืนที ่เพ่ือการยนืยนัข้อมลูจากรายงาน และทำารายงานสรุปผลการประเมนิและขอ้

เสนอแนะเพ่ือการพัฒนา นำาเสนอสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพิจารณา

ตัดสินต่อไป

  ระดับคะแนนประเมินในภาพรวมในหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) = 1 ระดับการประเมินในภาพรวมใน

หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) = 1 

  **หมายเหตุ : สป.อว. กำาหนดให้เป็นการรายงานข้อมูลประจำาปีการศึกษา 2561
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 ☁ ประมวลภาพกิจกรรม TQA/EdPEx ประจำ ปี 2563
  1. ผูบ้รหิาร คณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนบัสนนุ เขา้รว่มการอบรม เรือ่ง Introduction to TQA/EdPEx 
(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ TQA/EdPEx) ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมแก
รนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 
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  2. วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศึกษาศาสตร์ นำาทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  
อินทสิงห์ รองคณบดี อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี และอาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์ และบุคลากรสายสนับสนุน  
ไดจ้ดักจิกรรม Voice of Customer ระหวา่งคณะศกึษาศาสตร ์กบั โรงเรยีนคูค่วามรว่มมอื จำานวน 4 โรงเรยีน เพือ่
นำามาพัฒนาระบบงานของคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโสภณ โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

 ❀ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

 ❀ โรงเรียนพุทธิโสภณ

 ❀ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
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 ❀ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

  3. วนัที ่14 เมษายน 2563 คณะศกึษาศาสตร ์จดักจิกรรม EdPEx Morning Talk เสวนาออนไลน ์"Work 
from Home เยี๊ยะก๋านตี้บ้าน เบิกบานไปโตยกั�น" นำาโดยท่านคณบดีและหน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร มีบุคลากร
เข้าร่วมกว่า 75 คน ผ่านระบบ Zoom meeting
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  4. วันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี ได้เข้าร่วมอบรม
โครงการรางวลัคณุภาพแห่งชาต ิประจำาปี 2563 หลกัสตูร TQA Criteria จดัโดยสำานกังานรางวลัคณุภาพแหง่ชาติ 
ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
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 ☁ กิจกรรมศึกษาดูงาน
  1. วันที่ 8 – 21 มกราคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ นำาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ 
รองคณบดี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ คณะที่
ผา่นโครงการ EdPEx200 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จำานวน 4 คณะ ไดแ้ก ่คณะเภสชัศาสตร ์คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และ คณะเศรษฐศาสตร์ 

 ❀ คณะเภสัชศาสตร์ 

 ❀ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

 ❀ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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 ❀ คณะเศรษฐศาสตร์ 

  2. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศึกษาศาสตร์ นำาทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำาผึ้ง อินทเนตร รองคณบดื ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร  และแลกแปลีย่นเรยีนรูด้า้นการพฒันากระบวนการดำาเนินงานตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษา
เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุม 45 ปี ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์
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  3. วันที ่28 ตลุาคม 63  คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์ให้การตอ้นรบัคณะศกึษาดงูาน ทีมบรหิาร และบคุลากร
ฝ�ายสนับสนุน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “งาน EdPEx” 
ของคณะศกึษาศาสตร ์ณ หอ้งประชมุ 45 ป ีช้ัน 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร ์ท้ังน้ี คณะฯ ไดน้ำาเสนอ 7 นวตักรรม
การบริหารงาน จากส่วนงาน ซึ่งนวัตกรรมทั้ง 7 จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะนำาเสนอในงาน CMU KM day ใน

ปีพ.ศ. 2564 ดังนี้

  1. นวัตกรรมการบริการวิชาการยุค New Normal 
 2. นวัตกรรมการบริการการศึกษาปริญญาตรี  
 3. นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4. นวัตกรรมสารบรรณดิจิทัล  
 5. นวัตกรรมการจัดการบัญชีและการเงิน 
 6. นวัตกรรมสื่อสารองค์กรเพื่อคุณภาพนักศึกษา  

 7. นวัตกรรมระบบบริการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
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 ☁ ด้านการเงิน
  รายงานการบริหารจัดการด้านการเงิน คณะศึกษาศาสตร์, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยม 

และโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระดบัอนุบาลและประถมศกึษา ประจำาปงีบประมาณ 2563 มรีายละเอยีด ดงันี้

  1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนงบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2562-2563
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  ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนงบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2562-2563 พบว่า ระหว่างปีมีเงินฝาก

ธนาคารกองคลังเพิ่มขึ้น จำานวน 24,774,759.67 บาท มีเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น จำานวน 1,406,070.65 บาท มีเงิน

ลงทุนระยะยาวลดลง จำานวน 250,000 บาท เนื่องจากหอพักในกำากับสวนดอกจ่ายเงินคืนทุน มีทุนบริจาคยอดเงินต้น

เพิ่มขึ้น จำานวน 622,009 บาท เนื่องจากได้รับเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ จำานวน 500,000 บาท, คืนเงินทุนการ

ศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2562 อาจารย์นันทกา  ฟูสีกุล จำานวน 309 บาท, รับเงินบริจาคจาก นางพิกุล  เลียวสิริพงศ์ 

จำานวน 75,000 บาท, รับเงินบริจาคจาก บริษัท ไปด้วยกนัมัย้ จำากดั จำานวน 30,000 บาท และไดร้บัเงนิบรจิาควนัคลา้ย

วันสถาปนาคณะฯ จำานวน 16,700 บาท มีทุนสะสมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำานวน 22,231,697.62 บาท

  2. เงินฝากธนาคารกองคลัง

  2.1 เงินฝากธนาคารกองคลัง – เงินงบประมาณรายได้ ของคณะศึกษาศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง

ปงีบประมาณ 2563 มีจำานวนเงนิลดลง 48,264,523.80 บาท คดิเปน็รอ้ยละ 54.99 ของปงีบประมาณ 2562 เนือ่งจาก

ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ยืมเงิน จำานวน 37,500,000.00 บาท

  2.2 เงินฝากธนาคารกองคลัง – เงินงบประมาณรายได้ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ

มัธยม มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณ 2563 มีจำานวนเงินลดลง 37,961,958.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.14 

ของปงีบประมาณ 2562 เน่ืองจากให้โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระดบัอนบุาลและประถมศึกษา ยมืเงนิ จำานวน 

37,500,000.00 บาท



162

  2.3 เงินฝากธนาคารกองคลัง – เงินงบประมาณรายได้ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ

อนุบาลและประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 มีจำานวนเงินลดลง เนื่องจากยืมเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาลงทุน 

จำานวน 50,000,000.00 บาท

  ยืมเงินคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาลงทุน จำานวน 37,500,000 บาท  

 ยืมเงินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยม มาลงทุน จำานวน 37,500,000 บาท
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  3. รายจ่ายตามแผนงาน งานและโครงการ

  3.1 งบประมาณเงนิแผน่ดนิ ประจำาปงีบประมาณ 2563 มีงบประมาณ จำานวน 117,759,707.00 

บาท มีผลการเบิกจ่าย และงบประมาณคงเหลือ ดังนี้
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  3.2 งบประมาณเงนิรายได ้ประจำาปงีบประมาณ 2563 มงีบประมาณ จำานวน 227,289,400.00 

บาท มีผลการเบิกจ่าย   และงบประมาณคงเหลือ ดังนี้
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  3.3 การขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2563 ได้ขออนุมัติกัน

เงินงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำาปี 2563 งบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

เพื่อใช้จ่ายชำาระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาหรือใช้จ่ายตามโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ตามราย

ละเอียดดังนี้
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  4. รายได้ที่จัดเก็บจริงสะสมประจำาปี
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  5. เปรียบเทียบประมาณการเงินรายได้/งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ/รายรับจริง/รายจ่ายจริง/

เงินเหลือจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2562, 2563 ดังนี้

  จากแผนภูมิแสดงรายรับจริง/รายจ่าย/เงินเหลือจ่าย พบว่า รายรับจริง ปีงบประมาณ 2563  

ตำ่กว่าปงีบประมาณ 2562  รอ้ยละ 7.06 สว่นรายจ่ายจรงิ ปงีบประมาณ 2563 สงูกวา่ปงีบประมาณ 2562 

ร้อยละ 16.29 แต่เมื่อพิจารณาเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2563 มีเงินเหลือจ่ายมากกว่าปีงบประมาณ 

2562 ร้อยละ 40.65
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☁ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานการบริหารงาน 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์

  หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานการบริหารงานศิษย์เก่าคณะ

ศกึษาศาสตร์ ประจำาป ี2563 โดยมวีตัถปุระสงค ์คอื (1) เพือ่ให้คณาจารย์ บคุลากรทางการศกึษา ศษิยเ์กา่ และนกัศกึษา

คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ และร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ขององคก์รคณะศกึษาศาสตร ์(2) เพือ่สง่เสรมิการสรา้งเครือขา่ย สร้างความสัมพนัธ์ ความสามคัค ีความร่วมมอืระหวา่ง

คณะศึกษาศาสตร์ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน หน่วยงานองค์กร สมาคมฯ มูลนิธิฯ ชมรมฯ และสถาบันการศึกษาให้

พัฒนาและเจริญยิ่งขึ้น  (3) เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผลงาน กิจกรรม ของศิษย์เก่าคณะศึกษา

ศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และองค์กรทางการศึกษาต่อไป  และ (4) เพื่อการระดมทุนการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกำาหนดแผนการดำาเนินกิจกรรม ไว้ดังนี้  

  1. กจิกรรมสายใยสายสมัพนัธศ์ษิย์เก่า เพือ่การพฒันาความรูแ้ละประสบการณเ์พือ่สานสมัพนัธ์ศษิยเ์กา่คณะ

ศึกษาศาสตร์ ในจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  ลำาพูน ลำาปาง  พะเยา แพร่  น่าน นครสวรรค์ และแม่ฮ่องสอน  

 2. กิจกรรมปลูกฝัง สร้างค่านิยม พุทธศาสนา และกิจกรรมครูในดวงใจ   

 3. กิจกรรมหาทุนสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อน้องศึกษาศาสตร์ (งานคืนสู่เหย้า งานปิ๊กบ้านเฮาจาวศึกษา) 

 4. กิจกรรมทำาบุญทางศาสนาผ่านกิจกรรมโครงการปล่อยปลา 

 5. กิจกรรมกองทุนการศึกษาและรางวัลพระธรรมเสนาบดี           

 6. จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำาปี 2563 

ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานการบริหารงานศิษย์เก่า 

คณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปี 2563

❀ ประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานกิจกรรมโครงการปล่อยปลา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ โรงเรียนโกวิธธำารง เชียงใหม่
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❀ ประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานกิจกรรมสายใยสายสัมพันธ์ศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563

❀ ประชุมคณะกรรมการกองทุนพระธรรมเสนาบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุมบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำากัด
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☁ สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2563

  หนว่ยศษิยเ์กา่สมัพนัธ ์ไดป้ระสานงานในกจิกรรมศษิยเ์กา่ สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งศษิยเ์กา่ กบันกัศกึษา

ปจัจุบนั และคณะศกึษาศาสตร ์เพ่ือสนบัสนนุทุนการศกึษาและกจิกรรมสาธารณะประโยชน ์ใหแ้กน่กัศกึษาคณะศกึษา

ศาสตร์ ประจำาปี 2563 ดังนี้



171





173



174

พันธกิจที่ 6
ดำาเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความเป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ

ของคณะศึกษาศาสตร์ ไปพร้อมกับการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพ 

และเป็นพลเมืองโลกที่ดี บนพื้นฐานความเป็นไทย 

และเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม

☁ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

 🔅 ข้อมูลบุคลากร

  ปกีารศกึษา 2563  โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่มจีำานวนบุคลากรทัง้ส้ิน 100 คน จำาแนกตามประเภท

และวุฒิการศึกษาได้ดังนี้

  ตารางที่ 1 แสดงจำานวนอาจารย์ – แยกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
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  ตารางที่ 2  แสดงจำานวนบุคลากรสายสนับสนุน – แยกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
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 🔅 ข้อมูลนักเรียน 

  ปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มนีักเรยีนจำานวนทัง้สิน้ 1,387 คน แยกเปน็ระดบัชัน้

ต่างๆ ได้ดังนี้

  ตารางแสดงจำานวนนกัเรยีน–แยกตามเพศ ระดบัช้ันการศกึษาและโครงการหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์
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 ☁ ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

🔅 การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข้อมูลจาก :  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

ของสำานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  หมายเหตุ : • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำานวนทั้งหมด 225 คน 

  • นักเรียนไม่เข้าสอบทุกวิชา จำานวน 1 คน 

  • นักเรียนไม่เข้าสอบเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ จำานวน 1 คน
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🔅 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564
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🔅 การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข้อมูลจาก :  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

ของสำานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  หมายเหตุ : • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  จำานวนทั้งหมด  226  คน 
  • นักเรียนไม่เข้าสอบทุกวิชา จำานวน 5 คน 
  • นักเรียนไม่เข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาไทย จำานวน 1 คน 
  • นักเรียนไม่เข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ จำานวน 1 คน 

  • นักเรียนไม่เข้าสอบเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ จำานวน 1 คน
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🔅 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
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  ☁ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในด้านวิชาการ, กีฬา, ดนตรี
และศิลปะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 🔅 นักเรียนรางวัลพระราชทาน

  นายธนวันต์  ชัชฎานรเสฏฐ ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัด

เลือกเปน็นกัเรยีน เพือ่รบัรางวลัพระราชทานระดบัพ้ืนทีก่ารศึกษา โรงเรยีนขนาดกลาง ประจำาปี 2562 ( สพม.34 ) โดย

เข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

 🔅 เยาวชนคนต้นแบบ ประจำาปี 2563

  นางสาวปราญชลี จันแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6/4 ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนคนต้นแบบ ประจำาปี 

2563 โดย สโมสรโรตารีจตุจักร และได้รับเกียรติบัตรความประพฤติดี ประจำาปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 

โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 🔅 เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

  นายเสฎฐดลล ์ กลุสมัฤทธิผ์ล นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6/1 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำาป ี2563 เนือ่ง

ในวันเยาวชนแห่งชาติ โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 

  นางสาวธัญชนก คำาแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่เนื่องใน

วันเยาวชนแหง่ชาต ิประจำาป ี2563 โครงการมหกรรมสง่เสรมิและพัฒนาศกัยภาพเยาวชนเชียงใหม่ประจำาปี 2563 โดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563

  นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 รับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่ง

ชาติ สาขา ศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563
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 🔅 ผู้ดำาเนินงานกิจกรรมจิตอาสาดีเด่นตลอดปี 2563

  นางสาวธัญชนก คำาแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดำาเนินกิจกรรมจิตอาสาดีเด่น 

ตลอดปี 2563 จากโครงการ รั้วจิตอาสาเพื่อน้อง Youth for Next Step และ Youth Plus Thailand ร่วมกับ กรม

กิจการเด็กและเยาวชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ณ Central Festival Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่ 

 🔅 นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ

  นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 

 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประจำาปี 2563 ระหว่างวันที่ 5- 10 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • ไดร้บัรางวัลเหรยีญเงนิ การแขง่ขนัฟสิกิสโ์อลมิปกิ ระดบัชาต ิสอวน. ครัง้ที ่19 ระหว่างวนัที ่11- 15 ธนัวาคม 

พ.ศ.2563 ณ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 

 • ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ประจำาปี 2563

  นายนภวิชญ์ นันทะน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 

 • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ประจำาปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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  นายสาริน ยองสุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

  • ไดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิ การแขง่ขนัคอมพวิเตอรโ์อลมิปกิระดบัชาต ิครัง้ที ่16 ระหว่างวนัที ่28 พฤศจกิายน 

- 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 • ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค ภาคเหนือ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 

16

  ผลการสอบวดัความฉลาดรูด้า้นวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย ประจำาปีการศกึษา 

2563  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

  นางสาวนฎกร ทิพละ ม.6/2 รางวัลเหรียญเงิน 

 นายวีรภัทร์ ปัญญา ม.6/2 รางวัลเหรียญทองแดง 

 นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์ ม.6/6 รางวัลเหรียญทองแดง 

 นายธนภัทร์ พรหมประสิทธิ์ ม.6/4 ได้รับเกียรติบัตร 

 นายกฤษกร บุญปั๋น ม.6/6 ได้รับเกียรติบัตร 

 นางสาวปรีณาพรรณ เสาร์เขียว ม.6/1 ได้รับเกียรติบัตร



185

  
  เด็กหญิงปิยธิดา อุ้ยฟูใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความ

สามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่ง

ชาติ วันพุธที่29 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

  เดก็ชายรวินกร ยัง่ยนื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3/4  ไดรั้บรางวลัเหรยีญเงนิ การแขง่ขนัคณติศาสตร ์รายการ 

Hongkong International Mathematic Olympiad (Heat Round) HKIMO 2020 ในระดับ Secondary 3 และ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ Kangaroo Math Thailand 2020 (KMT 2020) ในระดับ Cadet 

(Grade 8) และรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ Australian Mathematics Competition 

(AMC 2020) in Thailand ในระดับ Intermediate
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 🔅 นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา

  เด็กหญิงสิริน บุตรสำาราญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันหมากรุกสากล “ 

6th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020” รอบคัดเลือกสนามเชียงใหม่ รุ่นยุวชนอายุไม่

เกิน 12 ปี ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่ (รอบคัดเลือกสนามที่ 

2 คือสนามกรุงเทพฯ จัดแข่งวันที่ 12-13 กันยายน 2563) โดยแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละรุ่นจากทั้งสองสนาม จะ

ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 26-27 กันยายน 2563  ในระบบออนไลน์ต่อไป จัดโดยสมาคมกีฬาหมากรุกสากล

แห่งประเทศไทย

 🔅 นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านดนตรีและศิลปะ

  เดก็ชายรฐนนท ์คำารอ้ง นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2/4 ไดร้บัรางวลัเยาวชนคนตน้แบบ สาขา ดนตรแีละการ

แสดง เนือ่งในวนัเยาวชนแหง่ชาตปิระจำาปี 2563 โดยสโมสรโรตารจีตจุกัร ภาค 3350 โรตารสีากล เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม 

2563
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  นางสาวณัฐปภัสร์ พงษ์พิพัฒน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 

 นายพงษกร วงศ์วี   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

 นางสาวปรายฝน เหล็กสมบูรณ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

 นางสาวสิริรัตติกาล สถิตเมธากุล   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

 นางสาวปริยากร ชื่นสุวรรณกุล   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

  ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น teenage ทีม embrace teenage ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN 

DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชงิชนะเลิศระดับภาคเหนอื เมือ่วนัอาทติยท์ี1่3 ธนัวาคม 2563 

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
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☁ กิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ในรอบปี 2563

🔅 พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2563

  โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จดังานพธิไีหวค้รู ประจำาปกีารศึกษา 2563 เพือ่ให้นกัเรียนไดแ้สดงความ

เคารพ ความกตัญญููกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และ

ความปรารถนาดี ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อันดีงามอย่างหนึ่งของชาวไทย และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อ

กันมา ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

🔅 กิจกรรมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำาเร็จการศึกษา ปี 2562

  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดักจิกรรมงานแสดงความยนิดแีก่นกัเรยีนทีส่ำาเรจ็การศกึษา และช่ืนชม

นักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้คะแนนสอบ o-net สูงสุด ประจำาปีการศึกษา 2562 อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

ศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา พร้อมปลกูฝงัใหนั้กเรียนท่ีกำาลังจะสำาเรจ็การศึกษา มจิีตสำานกึและตระหนกัถงึภาระหนา้ทีข่อง

ตนเองทีม่ตีอ่สงัคม มคีวามรกั ความผกูพัน และความภาคภูมใิจในสถาบนัการศกึษาทีก่ำาลงัจะจบออกไป ในวนัพฤหสับดี

ที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 🔅 กิจกรรมต้อนรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้ทำาการสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาในโรงเรียน รวมทั้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ

สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เนื่องด้วย

โรงเรียนตระหนักเห็นความสำาคัญของการสู่ขวัญ ที่จะช่วยให้เกิดศิริมงคล ชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่น จิตใจเข้มแข็งและ

เป็นกำาลังใจในทั้งการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ยังสถานศึกษาแห่งนี้ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุม 50 ปี 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 🔅 กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563ให้แก่ผู้

ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ผ่านระบบออนไลน์ (zoom cloud meeting) เนื่องด้วยสถานการณ์โรค

ระบาดโควิด-19 เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้ทราบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อสัก

ถาม รวมถึงการนำาเสนอข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้องในแต่ละระดับชั้น เช่นการปรับตัวและการทำางานร่วมกับสภานักเรียน 

การศึกษาต่อระดับอดุมศึกษา การปรับตัวเมื่อกา้วเขา้สู่วัยรุ่น เป็นตน้ ระหว่าวนัที่4 สิงหาคม 2563 – วันที ่21 สิงหาคม 

2563 ณ หอประชุม จรูญ จันทร์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 🔅 กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ผู้

ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือเป็นการแจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ทราบ เช่นงาน

ระเบยีบวนิยั การอยู่รว่มกนัภายในโรงเรยีน การศกึษาและการทดสอบท่ีสำาคญั เปน็ตน้ รวมถงึการพบกนัระหวา่งอาจารย์

ท่ีปรึกษาและผูป้กครองหอ้ง ม.1/1 - ม.1/5 ทีจ่ะไดท้ำาความรูจั้ก แลกเปล่ียนเรยีนรู ้และสรา้งความสัมพนัธอ์นัด ีระหวา่ง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 – วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ หอประชุม จรูญ จันทร์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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☁ รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา  

ประจำปี พ.ศ. 2563

🔅 ประวัติความเป็นมา

  • คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จดัตั้งขึ้นโดยมวีัตถปุระสงคเ์พื่อขยายการจดัการศกึษาในระดบั

ปริญญาในสาขาวิชาทางการศึกษา ออกไปสู่ส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

เชยีงใหมแ่ละสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาภาคเหนอื โดยมุง่ผลติครสูำาหรบัสอนระดบัมธัยมศกึษาและรว่มมอืกบัโรงเรยีนใน

ชุมชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน รวมทั้งการฝึกอบรมครูประจำาการให้มีประสิทธิภาพ จากวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ดังกล่าว คณะฯ จึงได้ดำาเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยมีความมุ่ง

หมายเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ตลอดจนให้คณาจารย์ เป็นแหล่ง 

สำาหรับการค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาใหม่ ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับการ

จดัการศกึษาในภาคเหนอื ดว้ยเหตผุลทีก่ลา่วมา จงึไดม้กีารสรา้ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหมข่ึน้ ต้ังแตปี่พทุธศกัราช 

2511 แต่มีการจัดการเรียนการสอน เฉพาะในระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็น

ชอบให้มีการขยายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา และจากการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 22 มิถุนายน 2561 ทางสภาฯ ได้เห็นชอบในการโครงการขยาย

การจดัการศกึษาระดบัอนบุาลและประถมศกึษา ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่นอกจากน้ีแลว้ รฐัธรรมนญู

แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ฉบบัปจัจบุนั ไดใ้หค้วามสำาคญักบัการจดัการศกึษาโดยเฉพาะการพฒันาเดก็

เลก็และการศกึษาสำาหรบัเดก็ปฐมวยั โดยในมาตรา 54 ไดบ้ญัญตัวิา่รฐั ตอ้งดำาเนนิการใหเ้ดก็ทกุคนไดร้บัการศกึษาเปน็

เวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ และมาตรา 258 ด้านการศึกษา ได้สรุปว่า 

การปฏิรูปด้านการศึกษานั้นสามารถเริ่มดำาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ท้ังด้าน

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย ดังนั้น ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วย

งานท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งใหค้วามสำาคญักบัการดแูล เดก็เลก็หรอืเดก็ปฐมวยัอยา่งจรงิจงัเพือ่วางรากฐานสำาคญัในการพฒันา
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ทรพัยากรมนษุยใ์ห ้เขม้แขง็ย่ังยนืในอนาคต ผูมี้สว่นเกีย่วขอ้งในเรือ่งการจัดการศึกษาจึงตอ้งเรง่ดำาเนนิการใหเ้ป็นไปตาม 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และหลักวิชาทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ เป็น

ระบบ และมีมาตรฐาน ซึ่งย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม 

 • คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานทีน่อกจากทำาหน้าทีผ่ลิต บณัฑิตทางการ

ศึกษาเพื่อทำาหน้าที่ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับที่มีคุณภาพ แล้วยังมีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้า

วจัิย พฒันานวัตกรรมเพือ่การจัดการเรยีนการสอน ตลอดจนร่วมมือ กบัหน่วยงานทางการศึกษาในการฝึกอบรมครูประ

จำาการเพือ่ชว่ยขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิภายใตย้ทุธศาสตรท์ีม่จุีดเนน้การบรหิารปรบัเปลีย่นใหม้คีณุลกัษณะและกอ่ให้

เกิดภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่ว่า “ศึกษาศาสตร์ มช. จะเป็นสถาบันชั้นนำาในการผลิตครู 

และบคุลากรทางการศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญทางด้านศาสตรก์ารสอนแนวใหม่” โดยคณะฯ ไดท้ำการวเิคราะหส์ถานภาพ

ขององค์กร การวิเคราะห์ลูกคา้ การวิเคราะห์บริบทสถานการณ์ของประเทศ และได้จดัทำาแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ

ศกึษาศาสตร ์ระยะที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) เพือ่เปน็กรอบในการดำาเนนิงาน ซึง่ผลการวเิคราะหใ์นสว่นทีเ่กีย่วกบัแหลง่

การฝึกปฏิบัติการด้านการสอน สังคมมีความคาดหวังและความต้องการให้คณะ และโรงเรียนสาธิต ขยายการจัดการ

ศกึษาใหค้รอบคลุมทกุระดบั โดยเฉพาะในระดับช้ันอนบุาลและประถมศึกษา และประกอบกับทางคณะ ได้มสีาขาวิชาการ

ศกึษาปฐมวยัและสาขาวชิาประถมศกึษา ที่จะชว่ยผลติครใูนระดบัปฐมวยัและระดบัประถม จากความคาดหวงัดงักลา่ว 

ในระยะแรก คณะจึงได้กำาหนดให้ม ีโครงการจัดตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารวิชาชพีครทูีมี่ความเชีย่วชาญด้านศาสตร์การสอนแนว

ใหม่ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวจะทำาหน้าที่ เป็นแหล่ง

ฝกึปฏิบตังิานและสาธิตศาสตร์การสอนแนวใหม่ ซ่ึงชว่ยสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพให้ท้ังนักศกึษาครูและ

ครูประจำาการ และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

ตลอดจนพฒันาผูเ้รยีนซึง่จบการศกึษาระดบัอนุบาล และประถมศึกษาให้เปน็นกัเรยีนทีมี่คณุภาพในระดบัสากลเพือ่ชว่ย

เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศไทยในเวทีโลกอกีทางหนึง่ โดยต่อมาเมือ่ทางสภามหาวิทยาลยัไดเ้หน็ชอบใหด้ำเนนิ

การโครงการดังกล่าว จงึได้ใชช้ือ่ว่าโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา แทน ซึง่กำาหนด

ให้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับ อนุบาลและประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
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 • ในปี พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตฯ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน 119 คน โดยเป็น

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 43 คน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 76 คน มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน จำนวน 24 คน โดยมีรายละเอียดแต่ละตำแหน่งดังนี้ 

 • อาจารย์สาธิต ทำหน้าท่ี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม ่ปฏบิตังิานทางวชิาการ และการสนบัสนนุการฝกึสอนและปฏบิตังิานของนักศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีน การ

สอนและใหค้ำปรึกษาแนะนำนกัเรยีน ทัง้ในดา้นวชิาการและคณุธรรม จรยิธรรม ศกึษาคน้ควา้หรอืวจิยัเพ่ือพฒันานักเรยีน 

ให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้

เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น

ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 • นักกิจกรรมบำบัด ทำหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจกรรมบำบัด เช่น คัดกรอง ตรวจประเมิน จัด

กจิกรรมเสรมิการพฒันาเกีย่วกบัเดก็ ตามมาตรฐานวชิาชพีกจิกรรมบำบดั รวมถงึการปฏบัิตกิารศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห์ 

สำรวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบำบัด และตามที่ได้รับมอบหมาย 

 • พนักงานปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานในสำนักงานโรงเรียน งานบริหารงานทั่วไป งาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานโสตทัศนศึกษา 

งานทะเบียนโรงเรียน งานอาคารสถานที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 • นักโภชนาการ ทำหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ วางแผน ดูแลเรื่องการจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานโภชนาการของนักเรียน แต่ละวัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 • นักการเงินและบัญชี ทำหน้าที่ ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี งบประมาณ การบัญชีทั่วไป ของโรงเรียน 

ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 • พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลนักเรียน ในระดับชั้น

อนุบาล
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🔅 ศักยภาพความพร้อมของบุคลากรโรงเรียน

  จำนวนอาจารย์ – แยกตามประเภทและวุฒิการศึกษา

  จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน – แยกตามประเภทและวุฒิการศึกษา

  นอกจากนี้แล้วทางโรงเรียนได้จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อดูแลนักเรียนในระดับอนุบาลอีก 1 คน และ 

แม่บ้าน 2 คน
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🔅 ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะต่าง ๆ  

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🔅 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

  • ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ คณะ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 • ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน 

 • แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่  

  1. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  2. คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 21 คณะ 4 วิทยาลัย     

  3. สถาบันวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

  4. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  5. หอศิลปวัฒนธรรม 

  6. อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว 

  7. สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์ 

  8. อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ
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🔅 การบริหารงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

  ในการบริหารงานของโรงเรียน มีคณบดี รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ระดับมธัยมศึกษา และผูช่้วยผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษา เป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียน ในส่วนของวิชาการ มีหัวหน้าระดับอนุบาล และหัวหน้าระดับประถม

ศกึษา ดแูลอาจารย์สาธิตทัง้ชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในส่วนของสำนักงานโรงเรยีน มผีูช่้วยผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาเป็นผู้ดูแลงานต่างๆ 
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🔅 โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

  เพือ่ให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จดุมุง่หมายทีก่ำหนดไวใ้หส้ถานศึกษา และผูเ้กีย่วข้องกับการเลีย้ง

ดูเด็ก ทางโรงเรียนได้จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง

เหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพ ดังนั้นในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจึงกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวยัของโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระดบัอนบุาลและประถมศกึษา ซึง่มีกจิกรรมทีส่ำคญัตามหลกัสูตรการ

ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดังนี้

โครงสร้าง การวิเคราะห์และจัดหน่วยการเรียนจากสาระที่ควรเรียนรู ้

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 - 4 ปี
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🔅 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

  สำหรับโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรยีน เน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) จงึ

ไดจ้ดัวิชาต่างๆ เป็นกลุ่มวิชา (Domain) ซึง่กลุม่วิชาเหล่านี ้มเีป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ทีจ่ะให้เกิดขึน้

กับผู้เรียน โดยเนื้อหาวิชาที่เรียนจะสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

ซึ่งกลุ่มวิชาและจำนวนชั่วโมงในการเรียนมีดังนี้ 
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 หมายเหตุ : Integration Unit (SMART Unit) เป็นวิชาบูรณาการ จำนวน 5 กลุ่มวิชา 
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🔅 การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 

 ปีการศึกษา 2563 แต่ละ Units

  การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แต่ละ Units ตามมาตรฐาน

และตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 ❀ Unit Smart School

 ❀ Unit Smart Community
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 ❀ Unit Smart Innovator

❀ การจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 3 Units  

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
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🔅 การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2563 แต่ละ Units

  การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แต่ละ Units ตามมาตรฐาน

และตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 ❀ Unit CMU Art and Culture

 ❀ Unit Healthy Students
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 ❀ Unit อ่างแก้ว

❀ การจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 3 Units  

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
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🔅 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

  ❀ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระดบัอนบุาลและประถมศกึษา รว่มกบั ศนูยศ์รพีฒัน ์คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ณ ชั้น 10 อาคารสวนดอก
ปาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ❀ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมฮับขวัญน้อง
หลา้ อำลาปี�ใหญ ่ซ่ึงจดัขึน้เปน็ประจำทกุป ีเพือ่ตอ้นรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 และ มธัยมศกึษาปทีี ่4 (วมว.) ทัง้นีน้กัเรยีน
ได้เข้าร่วมรับฟังการกล่าวต้อนรับจากรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ และชมการแสดงหน้า
เสาธง ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยชียงใหม่
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  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 
2563 เพือ่แสดงความเคารพ ความกตญัญูกูตเวที และระลกึถงึพระคณุของครผููป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้อกีทัง้เปน็การสบืสาน
ประเพณอีนัดงีามท่ีปฏบิตัสิบืกนัมา โดยมคีณะผูบ้รหิาร คณาจารยแ์ละนกัเรยีน เขา้ร่วมกจิกรรม ณ อาคารสาธติ 1 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ❀ บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพร
ชยัมงคล เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้
อยู่หัว ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม หนูน้อยปลอดภัยจาก
สาธารณภัย ภายใตโ้ครงการ กา้วทันการเปลีย่นแปลงและพรอ้มปรบัตวั โดยไดร้บัความรว่มมอืจาก วทิยาลยัปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ในการจัดทำฐานกิจกรรม และบรรยายพิเศษ เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกัน และรับมือกับ
สาธารณภัย ทั้งภัยทางธรรมชาติ และภัยต่าง ๆ รอบตัว นอกจากนี้ นักเรียนจะได้เชื่อมโยงความรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป ณ ลานเสมา และสนามฟุตบอล คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีฐานกิจกรรม ทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ 

  • ครัวคุณแม่ (การป้องกันอัคคีภัย) 
 • สาวน้อยตกน้ำ (การป้องกันภัยทางน้ำ) 
 • หนีให้ไว ปลอดภัยไว้ก่อน (การรับมือเมื่อเกิดภัยแผ่นดินไหว)
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  ❀ คณาจารย ์และนักเรยีน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา รว่มถวายพระพร
ชยัมงคล แดส่มเดจ็พระนางเจา้สริกิิต์ิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปหีลวง เน่ืองโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา และ
ได้รับชมพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงฯ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และถ่ายทอดผ่านทางออนไลน์ ร่วมกับการถวายพระพรของคณะศึกษาศาสตร์

  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “โลกของแมลง” สำหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ผ่านการสังเกต สำรวจ สอบถาม และ
รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ กิจกรรมยังได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ในการดำเนิน
กิจกรรมดังกล่าว และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่  - รุ่นน้อง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่



211

  ❀ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระดบัอนบุาลและประถมศกึษา จดักจิกรรม “ทศันศกึษาอทุยานดาราศาสตร์
สิรินธร” จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในโรงเรียนกับแหล่ง
การเรยีนรู ้อกีทัง้เปน็การเสรมิสรา้งประสบการณก์ารเรยีนรู้ใหม ่ท้ังนี ้นกัเรยีนไดร้ว่มชมทอ้งฟา้จำลอง และนทิรรศการดาราศาสตร์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ เช่น การสำรวจระบบสุริยะ อุกกาบาต ลูกตุ้มเพนดูลัมกับ การพิสูจน์การหมุนของโลก ภารกิจพิชิตดวงจันทร์ 
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้รับเกียรติจาก ทพญ.ธนาฒย์     ธีร
วตัรวาทนิ ผูป้กครองของนกัเรยีน และ ทพญ.นรศิรา บญุรอด เปน็วทิยากรบรรยาย เรือ่ง การดแูลรกัษาฟนั รวมถงึการแปรงฟนั
ให้ถูกวิธี ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 ในคาบเรียนวิชาการงานอาชีพ โดยการสอนในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือจากผู้ปกครองตาม
นโยบายของโรงเรียน ที่จะร่วมกันนำความรู้จากการประกอบอาชีพหรือความถนัดมาร่วมสอนในช้ันเรียน อันจะเป็นประโยชน์
กับการเรียนรู้ ที่ถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ณ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



212

  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
กิจกรรม CMU Day สันทนาการเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมสันทนาการ โดยนำวิชาพื้น
ฐานทัง้ 4 วชิา คอื คณติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และพละศกึษา มาบรูณาการในกจิกรรม ณ อาคารสาธติ 1 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดฐานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ เนื่องใน
วนัวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูเ้กีย่วกับวทิยาศาสตร์ โดยยึดหลักการทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 
การตัง้ปญัหา การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การสรา้งสมมตฐิาน การทดลอง และสรปผุลทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูจ้ากประสบการณท์ีไ่ดป้ฏบิตัิ
จรงิ อกีทัง้ เปน็กระตุน้ใหนั้กเรยีนไดค้ดิวเิคราะห ์รเิริม่ความคดิใหม ่ๆ  ใหเ้ปน็รปูธรรม เพือ่นำไปตอ่ยอด และปรบัใชใ้นชวีติประจำ
วันต่อไป ณ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  ❀ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระดบัอนบุาลและประถมศกึษา จดักจิกรรม การบรรยายในหวัข้อ “เล้ียง
ลูกยุคใหม่อย่างไร ให้เก่ง? ให้สุข?” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ แพทย์หญิง 
กรองพร องค์ประเสริฐ กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม และอาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร พร้อมทั้งร่วมพูดคุย และตอบคำถามกับผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมแจ่มจิตต์ 
อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์

  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "Fantasy Day & Hallow-
een" ประจำปี 2563 ภายในงานมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ของนักเรียนทุกระดับชั้น และฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ณ 
อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "วันลอยกระทง" ประจำปี 
2563  โดยมกีารจดับรรยายประวตัคิวามเปน็มาของวนัลอยกระทง สอนประดษิฐก์ระทง สอนรำวง และฐานกจิกรรมใหน้กัเรยีน
ได้ร่วมสนุก เช่น ลอยกระทง Bingo โยนห่วงหรรษา มัจฉาปริศนา และพรานป�าล่าสัตว์ ทั้งนี้ยังมีการจัด "กาดม่วน จวนมากอย" 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยให้นักเรียนเตรียมของมาขายคนละ 4 ชิ้น โดยให้นักเรียนได้สลับทบาทเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้
ขาย ณ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้  “Food & 
Nutrition” ภายใต้หนว่ยการเรยีนรู ้"Healthy Student" ของกลุม่วิชา Smart Unit เพือ่ให้นกัเรยีนชัน้อนบุาลและประถมศึกษา
ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัอาหารหลกั 5 หมู ่ทีจ่ำเปน็ตอ่รา่งกาย โดยการคดิ วเิคราะห ์วางแผน และลงมอืปฏบิตัจิรงิผา่นกจิกรรมสรา้งสรรค์
ในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  Master Chef ตัวน้อย  นักโภชนาการตัวจิ�ว  อาหารจานโปรดของหนู ณ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “Body & Brain” ภายใต้
หน่วยการเรียนรู้ "Healthy Student" ของกลุ่มวิชา Smart Unit สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
การทำงานของร่างกาย และสมองส่วนต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรม ณ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ทนัตแพทยห์ญงิ ดร.พชัราวรรณ ศลีธรรมพทิกัษ ์อาจารยป์ระจำภาควชิา   ทนัตกรรมประดษิฐ ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ และคุณรัฐ ตันชุลีพร ผู้ปกครองของนักเรียน เป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร บรรยาย เรื่อง การดูแลรักษาฟัน รวม
ถึงการแปรงฟันให้ถูกวิธี ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยการสอนในครั้งน้ีถือเป็นความร่วมมือจากผู้ปกครองตามนโยบายของ
โรงเรียน ที่จะร่วมกันนำความรู้จากการประกอบอาชีพหรือความถนัดมาร่วมสอนในชั้นเรียน อันจะเป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ 
ที่ถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ณ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “CMU Stadium” ภายใต้
หน่วยการเรียนรู้ "Healthy Student" ของกลุ่มวิชา Smart Unit สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
สถานที่สำหรับเล่นกีฬา และออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการ
เรียนรู้ และเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ อีกด้วย  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “CMU Stadium” สำหรับ
นกัเรยีนช้ันอนุบาล 1 เพือ่ให้นกัเรยีนไดรู้จั้กสถานทีส่ำหรบัเลน่กฬีา และออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ทัง้นีเ้ปน็การ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ และได้ร่วม เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ อีกด้วย ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
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  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “การละเล่นไทย” ภายใต้
หน่วยการเรียนรู้ "Healthy Student" ของกลุ่มวิชา Smart Unit สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
การละเล่นไทย เช่น ม้าก้านกล้วย เตย และเสือกินวัว นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้การประดิษฐ์ว่าวและได้เล่นว่าวอย่างเพลิน
เพลนิอกีดว้ย ณ อาคารสาธิต1 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และสนามซอฟบอล คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

  ❀ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “การละเล่นไทย” สำหรับ
นกัเรยีนชัน้อนบุาล 1 เพ่ือใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัการละเลน่ไทย เชน่ รรีขีา้วสาร มอญซอ่นผา้ และชกัเยอ่ ณ อาคารสาธติ 1 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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🔅 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สอน

  ❀ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา รับการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะ
ศกึษาศาสตร ์และ ดร.สรุะศกัดิ ์ เมาเทือก เพือ่เตรยีมความพรอ้มสำหรบัการเรยีนการสอนในระดับอนบุาลและประถมศกึษา ใน
ปีการศึกษา 2563

  ❀ คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรือ่ง Ipad for Education โดย บรษัิท ชชิางคอมพวิเตอร ์(ประเทศไทย) ณ ชชิาง มลัตมิเีดยี เอก็ซพเีรยีนซ์ สโตร ์ศนูยก์ารคา้
พรอมเมนาดา เชียงใหม่
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  ❀ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรม EZ Studio การสร้างสื่อวิดีทัศน์ออนไลน์ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย โดย ศูนย์นวัตกรรมการ
สอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ❀ คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง เทคนิคการใช้  Flipboard กับการเรียนการสอนยุคดิจิทัล โดย บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) ณ อาคาร
สาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  ❀ คณาจารย์ โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เขา้ร่วมการอบรม เรือ่ง DynEd 
สอนภาษาองักฤษอยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสำหรบัเดก็เลก็ โดย บรษิทั DynEd (ประเทศไทย) ณ อาคารสาธติ 1 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ❀ นอกจากนี้แล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้จัดประชุมสัมมนา
รบัฟงัการบรรยายทัง้ในดา้นการจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล เกีย่วกบัสรรถนะ โดยวทิยากรจากคณะศกึษาศาสตร์ 
แก่อาจารย์สาธิต สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ได้มีการบรรยายเก่ียวกับหน้าท่ี วิธีการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ ให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดในปี 2563 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่






