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สารคณบดี

  รายงานประจำาปี พ.ศ.2564 ฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพ่ือรายงาน 

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่  

ผลการดำาเนินงานด้านจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ผลการดำาเนินงานด้านการ

ผลติและถา่ยทอดงานวจิยัดา้นนวตักรรมการสอนและองค์ความรู้

ในศาสตรท์างการศกึษา เพือ่ช่วยแก้ปญัหาการศกึษาของทอ้งถ่ิน

และประเทศ ผลการดำาเนนิงานดา้นการใหบ้รกิารวชิาการแกช่มุชน

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ให้กับสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและประเทศ  ผลการดำาเนิน

งานดา้นการทำานบุำารุง ศาสนา ศลิปวฒันธรรม ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นล้านนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู  ผลการดำาเนินงานด้าน

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เน้น

ความโปร่งใสและใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

ผลการดำาเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความเป็นเลิศเพ่ือสนับสนุน 

พนัธกิจของคณะฯ ไปพรอ้มกับการสง่เสรมินกัเรยีนใหมี้คณุภาพและ

เป็นพลเมืองโลกที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทยและเป็นผู้มีความรู้คู่

คุณธรรม ตลอดจนการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี

  ผลงานตลอดปีตามรายงานประจำาปี 2564 นี้ 

เป็นผลงานและความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารและบุคลากรทุก

ท่าน รวมถึงนักศึกษาทุกระดับ ที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท

อย่างเต็มความสามารถ ท่ามกลางภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโรคติดเช้ือโควิด Covid-19 ที่ยังคงต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง  

ในนามของคณบดคีณะศกึษาศาสตร์ ขอขอบคณุทกุทา่นมาดว้ยความจรงิใจ  

มา ณ โอกาสนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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ประวัติคณะศึกษาศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์
  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จัดต้ังข้ึนตามประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2511 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งครั้งแรก คือ

  ✎ เพ่ือผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการและวิธีการสอนที่จะออกไปเป็นครู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป

  ✎ เพื่อสร้างโรงเรียนสาธิตมัธยม สำาหรับเป็นสถานที่ฝึกหัดและทดลองการสอนตามแนวทางปรัชญาทางการ

ศึกษาใหม่ๆ และวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนในภาคเหนือ

  ✎ เพื่อทำาการวิจัยในภาคเหนือ

ลำ ดับเหตุการณ์สำ คัญที่เกี่ยวกับความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์ 
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
  มหาวทิยาลยัไดม้คีำาสัง่แตง่ตัง้อนกุรรมการดำาเนนิงานตามโครงการจัดต้ังคณะศกึษาศาสตร์ เพือ่พิจารณาโครงการ

จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ก่อนนำาเสนอสภาการศึกษาแห่งชาติ

  ❀ พ.ศ. 2510
  องค์การยูเนสโกได้ส่งผู้เช่ียวชาญมาช่วยเตรียมงานจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำาเนิน

การเสนอขออนุมัติหลักการในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2510 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลัก

การในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2510

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

สภามหาวทิยาลยัเชยีงใหมน่ำาเสนอโครงการจดัตัง้คณะศกึษาศาสตร์ต่อสภา การศกึษาแหง่ชาติ ทีป่ระชมุสภาการศกึษา 

แห่งชาติ ครั้งที่ 5/2511 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2511 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้มีภาควิชา 5 ภาค

วิชา ได้แก่

  ● ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา

  ● ภาควิชาระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตร

  ● ภาควิชาโสตทัศนศึกษา

  ● ภาควิชาวัดผลและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา

  ● ภาควิชาส่งเสริมการศึกษา

  คณะศกึษาศาสตร ์ไดเ้ริม่ดำาเนินการรบัสมคัรนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรรีุน่แรก และเปดิสอนเมือ่วนัที ่10 มถุินายน 

2511 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ, ภาษาฝรัง่เศส) สาขาวชิาการสอนสงัคมศึกษา สาขาวชิาการสอนธรุกิจศลิป ์สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร ์

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาการสอนเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นคณะได้เริ่มดำาเนินการเปิดรับนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมัธยม เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2511 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำาเนินการเสนอเรื่องการจัดตั้งคณะศึกษา

ศาสตร์ต่อสำานักนายกรัฐมนตรี เพื่อดำาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งสำานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศการจัด

ตั้งคณะศึกษาศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษา 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
  เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ สาขาวิชาคหกรรมศิลป์ สาขาวิชา

พลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
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  ❀ พ.ศ. 2520
  มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางวิชาการ ได้มีการขยายจำานวนภาควิชาจาก 5 ภาควิชาเป็น 9 ภาค

วิชา 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
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกจำานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชา

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
  เปดิสอนหลกัสตูรระดับปรญิญาโท สาขาวชิาอาชวีศกึษา เปดิสอนหลกัสตูรระดับปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิาร

การศึกษา (ภาคพิเศษ) ในโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสถาบันราชภัฏ

เชียงราย (ระยะเวลาดำาเนินการ 5 ปี) จำานวน 4 รุ่น (ปีการศึกษา 2538-2541) เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 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

ภมิูภาคศกึษา สาขาวชิารว่ม (ศกึษาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์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) เปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญา

โท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย) ในโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา สาขาวชิารว่ม (ศกึษาศาสตร ์มนษุยศาสตร ์แพทยศาสตร ์เทคนคิการแพทย)์ ในโครงการ

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ❀ พ.ศ. 2547
  เปดิสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการศกึษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) ซ่ึงเปน็ความร่วมมอืระหวา่งคณะฯ และ

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้องการให้พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเปิด

สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 22 ทีร่ะบวุา่ “การจัดการศกึษาต้องยดึหลักว่าผู้เรียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเองได ้และถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสำาคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ” และของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องการส่งเสริมการ

ดำาเนินการยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม 4 ปี เป็นหลักสูตร  

5 ปี ทั้ง 14 สาขาวิชา ได้แก่

  ● สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

  ● สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

  ● สาขาวิชาเกษตรกรรม

  ● สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

  ● สาขาวิชาพลศึกษา

  ● สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  ● สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  ● สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  ● สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  ● สาขาวิชาประถมศึกษา

  ● สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

  ● สาขาวิชาภาษาไทย

  ● สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

  ● สาขาวิชาสังคมศึกษา

  ❀ พ.ศ. 2549
  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปศึกษา

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

คือ แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบบุคลากรทางการ

ศึกษา และแขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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  ❀ พ.ศ. 2551
  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดเ้ปลีย่นระบบการบรหิารงาน เปน็มหาวทิยาลยัในกำากบัของรฐั เมือ่วันที ่7 มนีาคม 2551 

และมีนโยบายให้คณะฯ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ คณะฯ จึงได้มีการปรับ

โครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำานักงานคณะ สำานักวิชาการศึกษา (รวมภาค

วิชา 9 ภาควิชาเข้าด้วยกัน) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่ง

หน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นๆ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา

เอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติ)

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

แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบบุคลากรทางการศึกษา 

และแขนงวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  ❀ พ.ศ. 2553
  เปิดวิชาโทการศึกษาพหุวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคม ASEAN

  ❀ พ.ศ. 2555
  ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็น 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาหลักสูตร การสอน

และเทคโนโลยกีารเรยีนรู ้ดำาเนนิการเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่1/2555 ในแขนงวชิาประถมศกึษา แขนงวชิาหลกัสตูร

และการสอน และแขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
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 ❀ พ.ศ. 2556
  มีการเปิดสอนและปรับปรุงหลักสูตรดังนี้

  ● ระดบัปรญิญาตร ีปรบัปรงุหลกัสตูร 9 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวิชาประถมศกึษา การศกึษาปฐมวยัและการศึกษา

พิเศษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธุรกิจศึกษา ศิลปศึกษา ดำาเนินการเปิดสอนในภาคการ

ศึกษาที่ 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

ศึกษา แขนงวชิาวจิยัและสถติกิารศกึษา ดำาเนนิการเปดิสอนในภาคการศกึษาที ่1/2556ในแขนงวชิาการวดัและประเมิน

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) พหุวฒันธรรมศึกษา 

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
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  ● 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
  ปรับปรงุหลักสตูรระดบัปรญิญาตร ีจำานวน 11 สาขาวชิา ไดแ้ก ่สาขาวชิาประถมศึกษา สาขาวชิาภาษาไทย สาขา

วชิาภาษาอังกฤษ  สาขาวชิาสงัคมศกึษา  สาขาวชิาชวีวทิยา สาขาวชิาฟสิกิส ์สาขาวิชาเคม ี สาขาวชิาคณติศาสตร ์สาขา

วิชาพลศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ

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

ปี) หลักสูตรใหม่ ฉบับปี พ.ศ.2563 

  ระดับปริญญาโท มีการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

(หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ.2563)

   ระดับปริญญาเอก มกีารปรับปรงุหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน (หลกัสตูร

ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ.2563)
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   ❀ พ.ศ.2564
   ระดับปริญญาตร ีเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 

2562 จำานวน 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคม 

ศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ และสาขาอุตสาหกรรมศึกษา เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี (ที่มีนักศึกษาคงค้าง

อยู่ในหลักสูตร) อีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

   ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาการ

ศึกษา ประกอบด้วย วิชาเอกสังคมศึกษา (วิชาการ) วิชาเอกภาษาศึกษา (วิชาการ/วิชาชีพ) วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา   

2) สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา  และ 3) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรเปิดใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 

2564)

   ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาการ

ศึกษา ประกอบด้วย วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา และ 2) สาขาวิชา

หลักสูตร และการสอน (หลักสูตรเปิดใหม่ ฉบับปี พ.ศ.2564)
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ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ และค่านิยมองค์กร

  ☂ ปณิธาน
  

  ● คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตทางการศึกษาทุกระดับให้เป็นครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศทั้งทางศาสตร์และศิลป์

  ● คณะศกึษาศาสตร์มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาศาสตรท์างดา้นการศกึษา โดยใชก้ระบวนการศกึษาวจิยัในการ

ทำาความรู้ที่มีอยู่ให้กระจ่าง และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

  ● คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม โดยการ

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

  ☂ ปรัชญา
  

  การพฒันามนษุย ์สงัคม และสิง่แวดลอ้มอยา่งผสมกลมกลนืเพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุบนพืน้ฐานทาง

วัฒนธรรมและจริยธรรมของแต่ละสังคมจะเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้

ทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วยศาสตร์และศิลป์ทั้งที่มีอยู่แล้วและต้องแสวงหาใหม่นั้น คณะศึกษาศาสตร์จักต้องนำาไปใช้

ในการสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถนำาสังคมให้พัฒนาสู่สังคมแห่งปัญญา อันจะช่วย

พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
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  ☂ วิสัยทัศน์
 

  "สถาบันชั้นนำาในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์การสอน

แนวใหม่"

  ☂ พันธกิจ
  1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

  2) ผลติและถา่ยทอดงานวจิยัดา้นนวัตกรรมการสอนและองคค์วามรู้ในศาสตร์ทางการศกึษาเพือ่ชว่ยแกป้ญัหา

การศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ

  3) ใหบ้รกิารวชิาการแกช่มุชนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหกั้บสถาบัน

การศึกษาระดับท้องถิ่น และประเทศ 

  4) ทำานุบำารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินล้านนาและปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู

  5) บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใสและใช้แนวทางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

  6) ดำาเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ไปพร้อมกับการส่งเสริม

นักเรียนให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองโลกที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทยและเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม

  ☂ วัตถุประสงค์
 

  1. เพือ่สรา้งบณัฑติทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชพีคร ูมีความรูค้วามสามารถในการคิดวเิคราะห์

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

ED-CMU



17

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

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ประจำ 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.ณัฐพล แจ้งอักษร
ผู้ช่วยคณบดี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ปฏิบัติการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
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จำ นวนบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564

  ในปี พ.ศ.2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรทั้งสิ้น 251 คน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตาราง 1 แสดงโครงสร้างอัตรากำาลัง จำานวนบุคลากรแบ่งตามหน่วยงาน
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   ตาราง 3 แสดงจำานวนอาจารย์ประจำา จำาแนกตามวุฒิการศึกษา

  ตาราง 2 แสดงจำานวนบุคลากรจำาแนกตามสายงาน
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   ตาราง 4 แสดงจำานวนอาจารย์ประจำา จำาแนกตามตำาแหน่งวิชาการ

   ตาราง 5 แสดงจำานวนอาจารย์ประจำา ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
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  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำาเนินงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์ตาม

มาตรฐานระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

  การจัดการศึกษา
  ปีการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 21 สาขาวิชา ดังนี้

  • ระดับปริญญาตรี  เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี จำานวน 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชา 

การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา

ชวีวทิยา สาขาวชิาฟสิกิส ์สาขาวชิาเคมี สาขาวชิาคณติศาสตร์ สาขาวชิาศลิปศกึษา สาขาวชิาพลศกึษา และสาขา

วชิาอตุสาหกรรมศกึษา และแตล่ะสาขาวชิาไดก้ำาหนดใหม้กีารปฏบิติัการสอนในสถานศกึษาต่าง ๆ  ในเขตจังหวดัเชยีงใหม่

และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 

  • ระดับปริญญาโท เปิดสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา ประกอบด้วย 8 วิชาเอก คือ วิชาเอก 

การศึกษาปฐมวัย วิชาเอกการศึกษาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา วิชาเอก 

จติวทิยาการศกึษา วชิาเอกพหวุฒันธรรมศกึษา วชิาเอกสังคมศึกษา (วิชาการ) และวชิาเอกภาษาศึกษา (วชิาการ/วชิาชพี) 

สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ประกอบด้วย 1 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา สาขาวิชา

หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยกีารเรยีนรู้ ประกอบดว้ย 3 แขนงวชิา คอื แขนงวชิาประถมศกึษา แขนงวชิาหลกัสตูร

และการสอน และแขนงวชิาการสอนภาษาองักฤษ  สาขาวชิาการศกึษาพิเศษ  สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา และสาขา

วิชาหลักสูตรและการสอน

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

เฉพาะวิทยานิพนธ์ แบบ 2 ทำาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนกระบวนวิชาด้วย และแบบ 3 ทำาการ

ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  • ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา ประกอบด้วย 7 วิชาเอก คือ วิชาเอก 

การบรหิารการศกึษา วชิาเอกการศกึษาเพือ่การพฒันา วชิาเอกพหวุฒันธรรมศกึษา วชิาเอกวิทยาศาสตรศ์กึษา วชิาเอก

สังคมศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา และวิชาเอกภาษาศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีการ 

เรียนรู้ ประกอบด้วย 1 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตร 3 ปี (ภาคปกติ/ภาคปกติ (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)/ภาคพิเศษ)  

ซึ่งมีการเรียนการสอน 4 แบบ คือ แบบ 1.1 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย

กว่า 48 หน่วยกิต แบบ 1.2 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้อง 

ทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  แบบ 2.1 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำาวิทยานิพนธ ์

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจที่ 1
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ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนกระบวนวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และแบบ 2.2 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และเรียนกระบวน

วิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

  จำ นวนนักศึกษา
  ปกีารศกึษา 2564 คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่มนีกัศกึษารวมทัง้สิน้ 1,937 คน จำาแนกเปน็นกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี จำานวน 1,650 คน ระดับปริญญาโท จำานวน 216 คน และระดับปริญญาเอก จำานวน 71 คน

  • การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา ใช้ระบบ TCAS ซึ่งแบ่งเป็น 4 รอบ คือ

  รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

  รอบที่ 2 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

  รอบที่ 3 การรับแบบ Admission 1 และ Admission 2

  รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ

  • การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษา เป็นการรับโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
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จำานวนนักศึกษารับเข้าในคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 : ระดับปริญญาตรี (รหัส 64)

  หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
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จำานวนนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2564 : ระดับบัณฑิตศึกษา
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จำานวนนักศึกษาทั้งหมดคณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2564 จำาแนกตามระดับการศึกษา

  หมายเหตุ :  - ข้อมูลจำานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

   - ข้อมูลจำานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565



32

 

  การจัดการเรียนการสอน

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2579) เพือ่กา้วสูก่ารศกึษาในยคุ 4.0 ทีมุ่ง่ใหน้กัศกึษาสามารถแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทุกรูปแบบ อีกทั้งยังจัดการเรียนการสอนตามวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่ว่า “สถาบันชั้นนำาในการ

ผลติและพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหม้คีวามเช่ียวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม”่ โดยได้นำานวตักรรม

การเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี 

STEM ศึกษาการสอนแบบ Active Learning การสอนแนวใหม่ของครูพลศึกษา การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  

Project-based Learning สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข นวัตกรรม

การบรหิารการศกึษา การสอนคณติศาสตรผ์า่นการแก้ปญัหา และการวจัิยชัน้เรียน เปน็ต้น ซ่ึงการจัดการเรียนการสอน

ดังกล่าวทำาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) อย่างน้อย 

5 ดา้น คือ 1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทกัษะทางปญัญา 4)ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล

และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

  ขณะเดียวกันคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนที่ยึดกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู โดยนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีจัดให้มีการทดลองสอนในสถานการณ์จริงในห้องเรียนของกระบวนวิชาการฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  

(Microteaching Skills Practice) ตลอดจนมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Teaching Profession Practicum 
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in School 1) ในชัน้ปีที ่1 เพือ่ใหน้กัศกึษาเกดิการวเิคราะหส์ภาพงานครแูละภารกจิของโรงเรยีนตามสภาพจริงโดยผา่น

การสังเกต สัมภาษณ์ บันทึก และเขียนสะท้อนผลได้ ส่วนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Teaching Profession 

Practicum in School 2) ชั้นปีที่ 2 นั้น นักศึกษาสามารถเป็นผู้ช่วยครูได้ ภายใต้การแนะนำาดูแลจากอาจารย์ผู้สอน

และครูพี่เลี้ยง สำาหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (Teaching Profession Practicum in School 3) ของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยนักศึกษาสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ รวมท้ังสามารถพัฒนาหลักสูตรรายวิชาใน 

ชั้นเรียน วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดการช้ันเรียน ผลิตส่ือหรือนวัตกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยดีจิทิลัในการจัดการเรยีนรู ้จดัสภาพแวดล้อมและสรา้ง บรรยากาศทีเ่อือ้อำานวยต่อการเรียนรู้อยา่งมคีวามสขุ

และมีสุขภาวะท่ีดี และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ได้ ภายใต้การแนะนำา ดูแลจากสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน  

นอกจากนี ้การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 4 (Teaching Profession Practicum in School 4) ในช้ันปทีี ่4 นกัศกึษา

สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา รวมถึงพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำาวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้การ

แนะนำา ดูแลจากสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

  ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบวิชาการและวิชาชีพ  

แบบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต้องมีการเผยแพร่ผลงานปริญญา

นิพนธ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก่อนจะสำาเร็จการศึกษา

  ในปกีารศกึษา 2564 คณะศึกษาศาสตรไ์ด้จดัการเรยีนการสอนและการสอบตามแนวทางของประกาศมหาวทิยาลยั

เชยีงใหมอ่นัเนือ่งมาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพรร่ะบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงได้จัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) 100% 

การจดัการเรยีนการสอนและการสอบในรปูแบบออนไซต์ (On-site) 100% การจัดการเรียนการสอนและการสอบในรปู

แบบไฮบริด (Hybrid) โดยจัดให้มีทั้งรูปแบบออนไซต์ (On-site) และ  ออนไลน์ (Online) ควบคู่กันไป
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ จัดกิจกรรม Webinar 

หัวข้อ "การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาครูด้วยเครื่องมือการสอนสมัยใหม่"

Cr. : อ.ดร.สุนันชัย  ออนตะไคร้
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การนำาเสนองานวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบโปสเตอร์

ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา รหัส 60

Cr. : ผศ.ดร.ลฎาภา  ลดาชาติ
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ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ทดลองใช้เครื่องมือแผนการจัดการเรียนรู้

ณ โรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่

โครงการวิจัยชุดที่ 3 การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Cr. : อ.ดร.ชญานิตย์  ยิ้มสวัสดิ์
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การจัดการเรียนการสอน

กระบวนวิชา 052310 : การวิเคราะห์สาระเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

Cr. : ผศ.ดร.ณัชชา  กมล
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การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา Micro-teaching : ทักษะ 5 การบูรณาการทักษะ

Cr. : ผศ.ดร.ณัชชา  กมล
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การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD)

ผ่านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และมุมมอง (Perspectives)

โดยเน้น Envisioning, Critical Thinking and Reflection, Systematic Thinking, 

Building Partnerships, participation in decision-making (perspectives)

การประมวลองค์ความรู้การจัดการป่าชุมชนโดยผสานวิธีการของระบบนิเวศกับแนวทางพระราชดำาริ

ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ร่วมกับการจัดการเกษตรแบบป่า 4 ชั้น 7 ชั้น และ 9 ชั้น

กระบวนวิชา 071416 : มนุษย์และสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Cr. : อ.ดร.ชญานิตย์  ยิ้มสวัสดิ์
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การวิพากษ์หัวข้อโครงร่างการวิจัย/การศึกษา 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 

Cr. : รศ.ดร.สมเกียรติ  อินทสิงห์
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การสอนภาษาสำาหรับห้องเรียนพหุวัฒนธรรม : สัมมนาทางการศึกษากระบวนวิชา 071788

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาศึกษา

Cr. : อ.ดร.ชญานิตย์  ยิ้มสวัสดิ์
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การสอบแนวทางการวิจัยระดับปริญญาเอก Pre-Proposal ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 

ส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 063841 การวิจัยขั้นสูงทางหลักสูตรและการสอน 

Cr. : รศ.ดร.สมเกียรติ  อินทสิงห์
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ชื่อหนังสือ: 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม่

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

จำานวนตำารา หรือ หนังสือเล่มเล็ก (Booklet) ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนแนวใหม่

ชื่อหนังสือ: 

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 1

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำารงพานิช

ชื่อหนังสือ: 

โปรแกรม Mplus กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทาง 

พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำารงพานิช

ชื่อหนังสือ: 

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน:

อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม
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ชื่อหนังสือ: 

การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี

Technology Integrated Learning

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำารัส

ชื่อหนังสือ: 

การบริหารสถานศึกษาแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง

ชื่อหนังสือ: 

การบริหารและกฎหมายการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

ชื่อหนังสือ: 

ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างสันติในการจัดการเรียนการสอน

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา
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ชื่อหนังสือ: 

การสอนภาษาในบริบทพหุวัฒนธรรม

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา

ชื่อหนังสือ: 

หลักการและวิธีการสอนวิทยาศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำารัส

ชื่อหนังสือ: 

การศึกษาพหุวัฒนธรรม

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน:

อาจารย์ ดร.พิสิษฎ์ นาสี

ชื่อหนังสือ: 

วิชาชีพครูและความเป็นครู

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน:

อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร
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  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นข้ันตอนสำาคัญของกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร  

ศึกษาศาสตรบัณฑิตท่ีนักศึกษาทุกคนต้องฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูรวมเวลา 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน เป็นช่วงเวลาที่

นักศกึษาได้ใช้ความรูค้วามสามารถและทกัษะทางวชิาชพีทีเ่รียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ไปสู่การปฏบิติังานในหน้าทีค่รู

อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้การดูแล แนะนำาอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ กับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึก

ปฏิบัติการสอน

  คณะศึกษาศาสตร์ได้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาครูคณะศึกษาศาสตร์ เป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้” เน้นการจัดการ

เรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพจัดการศึกษาด้วยศาสตร์การสอนแนวใหม่ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 

ในศตวรรษ ที ่21 ทีมุ่ง่ให้นักศกึษาได้รบัการพฒันาท้ังความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชพี ทักษะชวีติ มคีวามเชีย่วชาญ

ทางศาสตร์การสอนแนวใหม่ อกีทัง้ส่งเสริมให้นกัศกึษาเป็นครูมอือาชพี ทีม่ทีัง้ความรู้และประสบการณ์วชิาชพี มคีณุธรรม 

จริยธรรม ก้าวทันยุคสมัย

ประมวลภาพกิจกรรม

  วันที่ 16 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมประชุมผู้ประสานงาน กระบวนวิชา 100599 ภาคเรียนที่ 2/2563  

ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มีตัวแทนนักศึกษาผู้ประสานงานจากโรงเรียนเข้าร่วม 30 คน อาจารย์ 1 คน 

เจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาระหว่าง 

นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ
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  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จัดกิจกรรมประชุมผู้ประสานงาน กระบวนวิชา 100498, 100291 และ 100191  

ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มีตัวแทนนักศึกษาผู้ประสานงาน จากโรงเรียนเข้าร่วม  

30 คน อาจารย์ 1 คน เจ้าหน้าท่ี 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ในสถานศึกษาระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ

  วันที่ 6 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมสัมมนาและนำาเสนอนวัตกรรม กระบวนวิชา 100599 ครั้งที่ 2 ภาคเรียน 

ที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วม 400 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน  

มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ และนำาเสนอนวัตกรรมการจัด 

การเรียนรู้ตามศาสตร์การสอนแนวใหม่ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
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  วันที่ 10 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100191 ณ ห้องประชุม 

40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วม 300 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนา

แลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ หลังการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2/2563 ในการนี้ได้รับ 

ความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง บรรยายในหัวข้อ “การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน”

  วันที่ 10 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100498 และ 100291 

ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วม 380 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน โดย 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนาแลกเปล่ี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ หลังการปฏิบัติงาน ในภาคเรียน 

ที่ 2/2563
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  วันท่ี 30 เมษายน 2564 จัดกิจกรรมสัมมนาการปฐมนิเทศนักศึกษากระบวนวิชา 100589 ในรูปแบบออนไลน์ 

(zoom online) เพื่อปองกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีนักศึกษาเข้าร่วม  

318 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าท่ี 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฐมนิเทศให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ  

ก่อนเข้าไปปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

  วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากระบวนวิชา 100291 ในรูปแบบออนไลน์ (zoom

online) เพ่ือปองกันและลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีนักศึกษาเข้าร่วม 244 คน  

อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฐมนิเทศให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ก่อนเข้าไป

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
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  วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากระบวนวิชา 100481 ในรูปแบบออนไลน์ (zoom

online) เพ่ือปองกันและลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีนักศึกษาเข้าร่วม 211 คน  

อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฐมนิเทศให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ก่อนเข้าไป

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าหมวด ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ 

นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ในรูปแบบออนไลน์ (zoom online) เพื่อปองกันและลดการแพร่ระบาด 

ของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยหัวหน้าหมวด ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ 

จำานวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา

ของนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2564 ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ 

บรรยายในหัวข้อ “หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ยุค Next Normal” และ อาจารย ์ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี บรรยาย 

ในหัวข้อ “การฝึกปฏิบัติงาน วิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา”
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  วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100589 ครั้งที่ 1  

ในรูปแบบออนไลน์ (zoom online) เพื่อปองกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

มีนักศึกษาเข้าร่วม 318 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง 

นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ หลังการปฏิบัติงานในภาคเรียนท่ี 1/2564 ในการนี้ได ้ รับความอนุเคราะห์จาก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำารัส บรรยายในหัวข้อ “Tips Trick & Hack: Digital Live Hack By Aj.B ” และ 

อาจารย์วิชญา โมฬีชาติ บรรยายในหัวข้อ “ยาใจในวันที่ฉันเหนื่อย”

  วันที่ 27 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมประชุมผู้ประสานงาน กระบวนวิชา 100589 ภาคเรียนที่ 1/2564  

ในรูปแบบออนไลน์ (zoom online) เพื่อปองกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

มีตัวแทนนักศึกษาผู้ประสานงานจากโรงเรียนเข้าร่วม 30 คน อาจารย์ 1 คน เจ้าหน้าท่ี 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ
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  วันที่ 25 กันยายน 2564 จัดกิจกรมสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100589 ครั้งที่ 2  

ในรูปแบบออนไลน์ (zoom online) เพื่อปองกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

มีนักศึกษาเข้าร่วม 318 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้  

ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ หลังการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1/2564 ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในสภาวะไม่พร้อม” และ  

ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก บรรยายในหัวข้อ “ปังปุริเย่ไอเดียวิจัยเท่ ๆ ในยุคโควิด”

  วันที่  29 กันยายน 2564 จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100291  

ในรูปแบบออนไลน์ (zoom online) เพื่อปองกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 244 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู ้

ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ หลังการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1/2564
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  วันที่  29 กันยายน 2564 จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100481  

ในรูปแบบออนไลน์ (zoom online) เพื่อปองกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 211 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ 

ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ หลังการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1/2564 ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ บรรยายในหัวข้อ “ลีลาการสอน กับลีลาการเรียนรู้ในวิถีออนไลน์ :  

หลากหลายสไตล์เพื่อการเรียนรู้ไร้ขีดจำากัด”

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กระบวนวิชา 100191, 100291, 100391 และ  

100481 ภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ (zoom online) เพื่อปองกันและลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

โคโรน่า 2019 ( COVID-19) มีนักศึกษาเข้าร่วม 500 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อปฐมนิเทศให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ก่อนเข้าไปปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคเรียนที่  

1/2564
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  วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมสัมมนาผู ้บริหารการศึกษา หัวหน้าหมวด ครูพี่ เลี้ยง และ 

อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ในรูปแบบออนไลน์ (zoom online) เพ่ือปองกันและลด 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย หัวหน้าหมวดครูพี่เลี้ยงและอา

จารย์นิเทศก์จำานวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ในสถานศึกษาของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564 ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์  

ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การ Coaching & Mentoring” และ อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี 

บรรยายในหัวข้อ “การประเมินการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา”
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  วันท่ี 25 ธันวาคม 2564 จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100599 ครั้งที่ 1  

ในรูปแบบออนไลน์ (zoom online) เพื่อปองกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

มีนักศึกษาเข้าร่วม 318 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ 

ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ หลังการปฏิบัติงานในภาคเรียนท่ี 1/2564 ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการเขียนรายงานวิจัย: เครื่องมือ การวิเคราะห ์ 

และ นำาเสนอผลการวิจัย” และการแยกกลุ่มบรรยาย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เรื่อง “เส้นทางหลังเรียนจบ” โดย ดร.ปนัดดา  

ปัญฎีกา ครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยและคุณครูตระการ ทนานทอง ครูโรงเรียนสันกำาแพง กลุ่มที่ 2 เรื่อง “ไอเดียการสอน 

Online และ Onsite ในสถานการณ์โควดิ” โดย คณุฉัตรบดินทร์ อาจหาญ Content creator เพจ insKru พ้ืนทีแ่บ่งปัน

ไอเดียการสอน กลุ่มที่ 3 เรื่อง “เทคนิคการใช้บอร์ดเกมเพื่อจัดการเรียนการสอน” โดย คุณรัชกร เวชวรนันท์ นักพัฒนา

บอร์ดเกมการศึกษา เพจ Boss Lab Board Game โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 318 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน
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  จำ นวนผู้สำ เร็จการศึกษาและสถานภาพการทำ งาน
  ใน ปี พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) มีนักศึกษาสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำานวน 314 คน  

หลักสูตรระดับปริญญาโท จำานวน 80 คน และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำานวน 21 คน รวมจำานวนทั้งสิ้น 415 คน

• จำานวนนักศึกษาสำาเร็จการศึกษาและได้รับเกียรตินิยม : ระดับปริญญาตรี
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การสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูภายใน 1 ปีที่สำาเร็จการศึกษา

  1. ข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 59 ที่สำาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) ได้สอบบรรจุเป็น

ข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

  หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
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  2. ข้าราชการครูในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 59 ที่สำาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563)  ได้สอบบรรจุเป็น

ข้าราชการครูผู้ช่วยสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

สรุปผลการสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค  

ตำาแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

นักศึกษารหัส 59 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
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• จำานวนนักศึกษาสำาเร็จการศึกษา : ระดับบัณฑิตศึกษา
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  สถานภาพการทำ งานของผู้สำ เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

  บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่ตอบแบบสอบถามสถานภาพการทำางาน จำานวนทั้งหมด 342 คน แบ่งเป็น ระดับ

ปริญญาตรี จำานวน 239 คน ระดับปริญญาโท จำานวน 79 คน และระดับปริญญาเอก จำานวน 24 คน โดยร้อยละการได้

งานทำาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 86.13 ร้อยละการได้งานทำาของบัณฑิตระดับปริญญาโท คิดเป็น 

ร้อยละ 93.67 ร้อยละการได้ทำางานของบัณฑิตปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 95.83 รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ประเภทงานที่ทำา 
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ระยะเวลาที่ได้งานทำาหลังจากสำาเร็จการศึกษา 
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การทำางานตรงสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา 
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  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบริการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาครู สนับสนุนการ

พัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา และมีบริการแนะแนวให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาสำาหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่าง

มีคุณภาพ ดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริการให้คำาปรึกษานักศึกษา
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  คณะศึกษาศาสตร์ได้ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามประกาศ กระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 และ

สอดคลอ้งกบันโยบาย การพฒันาคณุลกัษณะของนกัศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่CMU Smart Student ประกอบดว้ย 

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

  สอดคลอ้งกบันโยบายของสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและ

นวัตกรรม ด้วยกระบวนการบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และกำากับดูแล เพื่อให้การดำาเนินการจัด กิจกรรมเสริม

ความเป็นครูเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด ตามกระบวนการ ดังนี้
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กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู
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ประมวลภาพกิจกรรม

จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

 

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

โครงการหนังสั้น EDU Short Film

โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำาปีการศึกษา 1/2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
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กิจกรรมวิชาการ

โครงการการแข่งขันตอบคำาถามวิชาการเชิง สร้างสรรค์ (EDU QUIZ 2021) ประจำาปีการศึกษา 1/2564

วันที่ 1 กันยายน 2564

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาค กระบวนวิชา 001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (พี่ติวน้อง)

ประจำาปีการศึกษา 1/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาค กระบวนวิชา 001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (พี่ติวน้อง)

ประจำาปีการศึกษา 2/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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กิจกรรมศาสนา

 

กิจกรรมทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชาสังคมศึกษาร่วมกับเครือข่าย สถาบันผลิตครูภาคเหนือจัดเทศน์ มหาชาติเวสสันดร-ชาดก

เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาท-สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

กิจกรรมสู่ขวัญน้องหล้า ศึกษาฯ 64 ในชื่องาน "ยกขันศรี สู่ขวัญ น้องหล้า ลูกช้างศึกษาฯ 64"

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom วันที่ 18 ธันวาคม 2564
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กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

โครงการ EDU E-sports ss2 กับการ แข่งขันเกม RoV : Arena of Valor วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต คณะ ศึกษาศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 1/2564 วันที่ 4-19 กันยายน 2564

โครงการสุขภาพดีที่บ้านเรา (Fit from Home with Homecourt) ประจำาปีการศึกษา 1/2564

วันที่ 6 กันยายน 2564

โครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ Grow up ประจำาปีการศึกษา 1/2564

วันที่ 28 สิงหาคม – 4 กันยายน 2564
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  ทุนการศึกษา
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รายชื่อนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล

นายเกียรติศักดิ์ คงทน

  รางวัล นักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษาพิการ  

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

นายณัฐ ต้องรักชาติ

  ได้รับการยกย่องชื่นชม ในฐานะ "เยาวชนสร้างสรรค์

พัฒนาสังคมดีเด่น" ประจำาปี 2564 เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 

2564 จัดโดย สภาองค์กรเยาวชน สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

ร่วมกับ สโมสรส่งเสริม ศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล

แห่งประเทศไทย

นายณัฐพล คำาวัง

  รางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น 

ประจำาปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
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นางสาวชนกานต์ บัวภาศรี

  รางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 2" จากการประกวด 

อ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ 

เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำาปี 2564 

เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดย กองทุนหม่อมหลวง

บุญ เหลือ เทพยสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร

รางวัลชมเชย 

  รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา จากการประกวด

เล่านิทานพื้นบ้านภาคกลาง เนื่อง ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 

ประจำาปี 2564 จัด โดยสำานักศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 

นางสาวจิราพัชร ฟักรักษา

  รางวัลรองชนะเลิศ เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน 

พ.ศ. 2564 พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท เมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2564 จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ 

กองทุน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

นางสาวสลิลทิพย์ งามเจริญ

  รางวัล เยาวชนคนต้นแบบ โครงการเชิดชูเกียรติ

เด็กและเยาวชน และผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรม เยาวชน 

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำาปี 2564 สาขาภาวะ

ผู้นำา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดย สโมสรโรตารี

จตุจักร ภาค 3350 โรตารีสากล
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นายวรพงษ์ นาคเมือง, นายชิตพล จอมงาม , นายชัยณรงค์ มณีวงค์ , นางสาวดาริณี ติ๊บหล้า

  รางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1" ในการประกวดกลอนระดับภาค ประจำาปี 2564  

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

นายณัฐพล พรมมา, นางสาวกาญจนาพร อินทะชัย, นางสาววิลาสินี บรรลุ, นายนันทพงศ์ นิลทิตย์

  รางวลั "ชนะเลิศ" ในการประกวดกลอนระดับ ภาค ประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  

จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

นายวรพงษ์ นาคเมือง

  รางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1" การประกวดกลอน

ระดับภาค ประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

จัดโดยสมาคมนักกลอน แห่งประเทศไทย
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นางสาวณัฐณา บุญยืน

  2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลนักกีฬา

ยอดเยี่ยม กีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

  1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสูกีฬา

แห่งชาติ ที่ 47

  2 เหรียญทอง กีฬายูยิตสูกีฬาแห่งชาติ (รอบคัดเลือก) 

จังหวัดลำาพูน

นางสาวมุกตาภา ช้างหิน

  1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน Laser-Run การแข่งขัน 

Namsai Invitational Thailand Championships 2021  

 2 เหรียญทอง กีฬากรีฑากีฬาแห่งชาติ (รอบคัดเลือก) 

จังหวัดลำาพูน

นางสาวกวินนา ระดม

  1 เหรียญทอง กีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์

ประเทศไทยครั้งที่ 11

  1 เหรียญทอง กีฬายูโดกีฬาแห่งชาติ (รอบคัดเลือก) 

จังหวัดลำาพูน

นายวีรชน กัลยาวุฒิ

  1 เหรียญทองแดง กีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

  1 เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ (รอบคัดเลือก) 

จังหวัดลำาพูน
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นางสาวปลายฝัน นาวีพัฒนา

  1 เหรียญทอง กีฬาบาสเกตบอลกีฬาแห่งชาติ  

ครั้งที่ 47

  1 เหรียญทองแดง กีฬาบาสเกตบอลกีฬาแห่งชาติ 

(รอบคัดเลือก) จังหวัดลำาพูน

นางสาวภณิดา ประเสริฐพงษ์

  1 เหรียญทอง กีฬาบาสเกตบอลกีฬาแห่งชาติ  

ครั้งที่ 47

  1 เหรียญทองแดง กีฬาบาสเกตบอลกีฬาแห่งชาติ 

(รอบคัดเลือก) จังหวัดลำาพูน

นางสาวปริญญา สาระธนะ

  1 เหรียญทอง กีฬาบาสเกตบอลกีฬาแห่งชาติ  

ครั้งที่ 47

  1 เหรียญทองแดง กีฬาบาสเกตบอลกีฬาแห่งชาติ 

(รอบคัดเลือก) จังหวัดลำาพูน

นายสืบสกุล คำตั�น

  3 เหรียญเงิน กีฬาว่ายน้ำกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

  2 เหรียญเงิน กีฬาว่ายน้ำกีฬาแห่งชาติ 

(รอบคัดเลือก) จังหวัดลำพูน

  1 เหรียญเงิน กีฬาว่ายน้ำ MJ Aquathlon 2022

  1 เหรียญทองแดง กีฬาโปโลน้ำชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทยประจำปี 2564

  รางวัลเยาวชนต้นแบบ สาขาการส่งเสริมกีฬา

และนันทนาการ ประจำปี 2564
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นางสาวเจนจิรา มาเยอะ

  1 เหรียญเงิน กีฬาคริกเก็ตกีฬาแห่งชาติ ที่ 47

  1 เหรียญทอง กีฬาคริกเก็ตกีฬาแห่งชาติ  

(รอบคัดเลือก) จังหวัดลำาพูน

นายอภิวิชญ์ ครัดทัพ

  1 เหรียญเงิน 2 ทองแดง กีฬาว่ายน้ำากีฬาแห่งชาติ 

ที่ 47

  2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน กีฬาว่ายน้ำากีฬาแห่ง

ชาติ (รอบคัดเลือก) จังหวัดลำาพูน

นายจักรกฤษ กมลทองดี

  1 เหรียญทองแดง กีฬาโปโลน้ำา ชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย

นายภูตะวัน เทสินทโชติล

  1 เหรียญทองแดง กีฬาโปโลน้ำาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย
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นายทรงยศ ปานคำา

  1 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 12

นางสาวกรกนก ลังกากาศ และนางสาวลดามณี นุ่นวาระ

  1 เหรียญทอง กีฬาฟุตซอลหญิงกีฬาแห่งชาติ (รอบคัดเลือก) จังหวัดลำาพูน

นางสาววรัญญา ไชยมูล

  1 เหรียญทอง กีฬาชักกะเย่อกีฬาแห่งชาติ (รอบคัดเลือก) จังหวัดลำาพูน

นางสาวฐาญมาศ หมอมนต์

  1 เหรียญเงิน กีฬาคาราเต้โดกีฬาแห่งชาติ (รอบคัดเลือก) จังหวัดลำาพูน

นายธีระพัทธ์ คนใหญ่

  1 เหรียญเงิน กีฬาฟุตบอลกีฬาแห่งชาติ (รอบคัดเลือก) จังหวัดลำาพูน

นางสาวกุณฑลี สมณะ นางสาวชนัฏดา นันทะเสน นางสาวเปรมพิชา ตาดำา และนางสาวอัจฉรา พรรณโลย์

  1 เหรียญทองแดง กีฬาวอลเลย์บอลกีฬาแห่งชาติ (รอบคัดเลือก) จังหวัดลำาพูน
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  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  คณะศึกษาศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำาปีการศึกษา 2563 ระดับ

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จำานวน 20 หลักสูตร จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

  - ชว่งที ่1 ประเมนิตวับง่ชีท้ี ่1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เร่ือง เกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ระบบ CMU-QA Curriculum ในเดือนมิถุนายน ณ ส่วนกลางของ

มหาวิทยาลัย 

  - ชว่งที ่2 การประเมนิตวับ่งชี ้2-10 ระบบ CMU-QA Curriculum ตรวจประเมนิผา่นระบบออนไลนผ์า่นโปรแกรม 

ZOOM ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม และ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 

ซึ่งจากผลการประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร
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การพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในประเทศและต่างประเทศ

  1. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk)

   วันที่จัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2563 – เดือนสิงหาคม 2564

   รายละเอียดกิจกรรม หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการภาค 

   ภาษาอังกฤษ (International Education Talk) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ 

   นักศึกษาและบุคลากรได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการรับฟังการสัมมนาทาง 

   วิชาการภาคภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ จากผู้ดำาเนินรายการที่เป็นคณาจารย์ใน 

   สังกัดคณะฯ ซึ่งมีประสบการณ์การศึกษา ณ ต่างประเทศ และจากวิทยากรรับเชิญ 

   ชาวต่างประเทศ ดังนี้ 

     1) หัวข้อ “Education and Travel” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

      วิทยากรรับเชิญ : Dr.Gina Ryan ผู้เชียวชาญด้านดนตรีจากโรงเรียน 

     นานาชาติเปรม สำาเร็จการศึกษาจาก McGill University ประเทศ 

     แคนาดา 

     2) หัวข้อ “European Studies” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 

      วิทยากรรับเชิญ : Assistant Professor Traci Morachnick 

      อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสำาเร็จการศึกษา

      จาก Bank Street College of Education ประเทศสหรัฐอเมริกา 

     3) หัวข้อ “Lifelong Learning” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 

      วิทยากรรับเชิญ : Dr.Bennett Lerner นักเปียโนชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียง

      ในระดับนานาชาติ

     4) หัวข้อ “Food, Health and Well-being” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

      วิทยากรรับเชิญ :  Ms. Inna Sydoriuk สำาเร็จการศึกษาจาก National  

     University of Cherkasy ประเทศยูเครน และ Mrs. Nina Khandagh  

     Abady สำาเร็จการศึกษาจาก Islamic Azad University ประเทศอิหร่าน

 

   ภาพประกอบ
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  2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม Euro-Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM)

   วันที่จัดกิจกรรม เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2564

   รายละเอียดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำารัส ได้เข้าร่วมโครงการ Euro-Asia  

   Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) ภายใต้โครงการ  

   Erasmus + (Key Action 2) โดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาจากกลุ่ม 

   ประเทศยุโรป เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย วัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมผ่านระบบ 

   ออนไลน์ (Zoom Application) ในหัวข้อต่าง ๆ มุ่งเน้นการสร้างเสริมสมรรถนะ 

   ด้านสะเต็มศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนา 

   ทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน 

   ให้แก่บัณฑิตในอนาคต 

   ภาพประกอบ

 

  3. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม Sociology of Education Research Project

   วันที่จัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2563 – เดือนกันยายน 2566

   รายละเอียดกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ได้รับเชิญจาก Professor Yukinori  

   Watanabe, Sagami Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ให้เข้าร่วม  

   Sociology of Education Research Project เพื่อร่วมทำาวิจัย เรื่อง  

   “Educational Belief of Families with Japanese Marriage Migrants :  

   Analysis of Life Stories in 5 Asian Countries” ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นการ 

   วิเคราะห์ข้อมูลจากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลี  

   ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก JSPS  

   Kakenhi 

   ภาพประกอบ
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  4. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม การประชุมผ่านระบบออนไลน์ “The annual meeting of the ASEAN and  

   Asia Center for Educational Research”

   วันที่จัดกิจกรรม 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564

   รายละเอียดกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือแก่ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในการ 

   เข้าร่วมการประชุม “The annual meeting of the ASEAN and Asia Center  

   for Educational Research”ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา 

   สังกัดคณะฯ เข้าร่วมนำาเสนองานวิจัย ดังนี้

    1) รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ และ ผศ.ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี 

     ร่วมนำาเสนองานวิจัย หัวข้อ “University Classes Taught on-line : New  

    Trial and Good Practices under the COVID-19 Pandemic, 

     A case of CMU, Thailand”

    2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำารัส นำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Learning  

    with STEM Box Set During Covid-19 pandemic”

    3) อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา นำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Lanna Women  

    and Education”

    4) อาจารยว์ณีา ธนาไชยสกลุ นำาเสนอผลงานวจัิย หวัขอ้ “Teaching Art during  

    lockdown : Challenge and Change” 

    5) อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ นำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Inclusive  

    Cities 2020 : Interdisciplinary Community Based Learning” 

    6) นางสาวสุภาภรณ์ อินต๊ะเขียว นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษา  

    นำาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Effects of using Science, Technology,  

    Society and Environment Learning with a Focus 

     on Forest Resources with Grade-Twelve Students for Meaningful  

    Learning in Biology

    7) นายธนกฤต สะดับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา นำาเสนอ 

    ผลงานวจิยั หวัขอ้ “Social Enterprise : Cultural Landscape of Hilltribe  

    Weaving Culture”

   ภาพประกอบ
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  5. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม International Faculty Exchange Program (IFEP)

   วันที่จัดกิจกรรม 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 10 เมษายน 2564

   รายละเอียดกิจกรรม อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา ได้รับคัดเลือกจาก Chandigarh University 

    ประเทศอินเดีย ให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร International Faculty  

   Exchange Program (IFEP) เพื่อสอนในรายวิชา Globalization and 

    Education for Smart Citizenship ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาระดับ 

   ปริญญาตรี ของ Chandigarh University ประเทศอินเดีย จำานวน 30 ชั่วโมง

   ภาพประกอบ

 

  6. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม Indian Talk Podcast 

   วันที่จัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564

   รายละเอียดกิจกรรม อาจารย์ ดร. ภักดีกุล รัตนา ได้รับเชิญจาก ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัย 

   เชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นผู้ดำาเนินรายการ

    ในกิจกรรม  Indian Talk Podcast หัวข้อ “Indian Talk : อัตลักษณ์และ 

   วัฒนธรรมที่หลากหลายในชุมชนอินเดียเชียงใหม่” โดยได้รับงบประมาณ

    สนับสนุนจาก Indian Council for Cultural Relation (ICCR) ประเทศอินเดีย

   ภาพประกอบ
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  7. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม Asian Collaboration of Teachers and Students (ACTS)

   วันที่จัดกิจกรรม 23 เมษายน 2564 และ 22 พฤษภาคม 2564

   รายละเอียดกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือแก่ University of Makati ประเทศ 

   ฟิลิปปินส์ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น SDGs (Sustainable  

   Development Goals) and Asian Collaboration of Teachers and  

   Students ตามโครงการ Asian Collaboration of Teachers and Students  

   (ACTS) ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา  

   คณะศกึษาศาสตร ์จำานวน 35 คน และนกัศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา Faculty of  

   Education University of Makati จำานวน 35 คน ผ่าน Zoom Application  

   โดยมีคณาจารย์สังกัดคณะฯ ได้แก่ อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ และ  

   อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว

   ภาพประกอบ

 

  8. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม CMU-SU Collaborative Online International Learning (COIL) Program

   วันที่จัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 – เดือนกรกฎาคม 2564

   รายละเอียดกิจกรรม อาจารย์ ดร.พิสิษฏ์ นาสี ได้รับเชิญจาก The Regional Center for Social  

   Science and Sustainable Development (RCSD) และ Department of  

   Education, Faculty of Human Sciences, Sophia University ประเทศญีปุ่น่  

   เพื่อเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา ในโครงการ CMU-SU Collaborative Online  

   International Learning (COIL) Program ซึ่งเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   ทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 

   มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และ Faculty of Human Sciences, Sophia University  

   ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

   (Covid-19) ในมิติด้านสังคมศาสตร์และการศึกษา ภายใต้การดูแลและให้

    คำาปรึกษาจากคณาจารย์ทั้งสองสถาบัน 

   ภาพประกอบ
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  9. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม Africa-Asia University Dialogue for Educational Development (A-A  

   Dialogue) COVID-19 Research Groups : Group A Equity under  

   COVID-19

   วันที่จัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2564 – เดือนมิถุนายน 2567

   รายละเอียดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง ร่วมทำาวิจัย หัวข้อ “COVID-19  

   Research Groups : Group A Equity in Learning under COVID-19” 

    ตามเครือข่ายความร่วมมือ Africa-Asia University Dialogue for Educational  

   Development (A-A Dialogue) ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย

    ในทวีปแอฟริกา 17 สถาบัน และทวีปเอเชีย 13 สถาบัน (A-A Dialogue 

    Network) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNESCO และ Japan  

   International Cooperation Agency (JICA)

   ภาพประกอบ

 

  10. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม Education for Multicultural Futures of Asia Research (EMFAR) 

    Dialogue Series

   วันที่จัดกิจกรรม 11 มิถุนายน 2564

   รายละเอียดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง ได้รับเชิญจาก Department of  

   Curriculum and Instruction, Faculty of Education and Human  

   Development, The Education University of Hong Kong ประเทศ 

   สาธารณรัฐประชาชนจีน (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง) เพื่อบรรยายพิเศษ หัวข้อ  

   “Reflection on the Integration of Multicultural Curriculum in a Thai  

   Teacher Preparation Program” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application)  

   การบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Education for Multicultural  

   Futures of Asia Research (EMFAR) Dialogue Series

   ภาพประกอบ
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  11. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม Promoting preservice chemistry teachers' meaningful learning

   วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2564 และวันที่ 6 สิงหาคม 2564

   รายละเอียดกิจกรรม สาขาวิชาเคมี ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

    ได้เชิญ Assistant Professor Chwee Beng Lee จาก Western Sydney  

   University ประเทศออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน 

   วิทยาศาสตร์ เพื่อบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “การเรียนรู้อย่าง

    มีความหมาย (Meaningful learning)" ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

    สาขาวิชาเคมี จำานวน 25 คน

   ภาพประกอบ

 

  12. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม Asian & ASEAN High School Students of Summer Institute of Asia &  

   ASEAN Center for Educational Research

   วันที่จัดกิจกรรม 8 – 29 สิงหาคม 2564

   รายละเอียดกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือแก่ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น 

    ในการส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดโรงเรียนสาธิต 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 8 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา

    ในสังคม โรงเรียน หรือชุมชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งร่วมแสวงหาแนวทางการแก้ไข 

   ปัญหาตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ 

   ตัวแทนนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในทวีปเอเชียและกลุ่มประเทศสมาชิก 

   อาเซียน จำานวน 18 สถาบัน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 

     1) SDGs Workshop เพื่อร่วมกลุ่มกับนักเรียนจากสถาบันต่างประเทศ

      ในการค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ SDGs 6 Clean Water and 

      Sanitation และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาของแต่ละชุมชนผ่าน Miro  

     Application พร้อมทั้งนำาเสนอข้อสรุปและแนวทางการแก้ปัญหา

      ในรูปแบบโปสเตอร์  
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     ผ่าน ZOOM Application ได้แก่

       - นางสาวสุดาลักษณ์ สุริยยศ

       - นายศิริณัช ติมัน

       - นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ

       - นางสาวปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล

     2) Research Presentation เพื่อนำาเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ  

     ผ่าน ZOOM Application ได้แก่

       - นายธรรศธาดา  ตันชัยสวัสดิ์ หัวข้อ “Soil Use and  

      Management in Chiang Mai City”

       - นายภูริณัฐ  กันทะโย หัวข้อ “Temperature and Rainfall  

      Change in Chiang Mai City”

       - นางสาวปริยากร  ชื่นสุวรรณกุล หัวข้อ “Concentration of PM  

      2.5 and Physical Characteristics in Chiang Mai City”

       - นางสาวสิตา  นรเศรษฐ์ธาดา หัวข้อ “Quality of Water in the  

      Ping River around Chiang Mai City”

    โดยมี อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิเทศสัมพันธ์  

   พร้อมด้วย อาจารย์ตติยา วงษ์รัตน์ และ อาจารย์บุษยมาลี  ธีรัทธานนท์ ร่วมให้

    คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานวิชาการและการเข้าร่วมนำาเสนอ

    ในหัวข้อต่าง ๆ พร้อมกันนี้ คณะฯ ยังได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์จันทร์นภา  

   ศูนย์จันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา และ นายญาลิบ  

   ศุภจินดากรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

    ในฐานะ Facilitator นับเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาได้ฝึกฝนตนเอง  

   พัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ และสนับสนุนให้ได้รับประสบการณ์ในการ

    เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติอีกด้วย

   ภาพประกอบ
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  13. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม หลักสูตรอบรมระยะสั้น “Thai Cultural Education for International  

   Students (USAC Programs)”

   วันที่จัดกิจกรรม 23 สิงหาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564

   รายละเอียดกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือแก่ University Studies Abroad  

   Consortium (USAC) ในการจัดโครงการอบรมระยะสั้นสำาหรับนักศึกษาต่างชาต ิ

   ของโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC) ภาคเรียน  

   Fall Semester 2021 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม  

   2564 จำานวน 3 รายวิชา ได้แก่

     1) Introduction to Thai Language I (15 ชั่วโมง)

     2) Reading and Writing Thai Language I (45 ชั่วโมง)

     3) Thai Language for Daily Communication I (45 ชั่วโมง)

   ภาพประกอบ

 

  14. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม Faculty Workshop “Thai Culture and Intercultural Communication” 

   วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 18 ตุลาคม 2564 และวันที่ 25 ตุลาคม 2564

   รายละเอียดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส  แสงฮอง ได้รับเชิญจาก Faculty of English  

   Linguistics and Literature (EF) University of Social Sciences and  

   Humanities (USSH) Viet Nam National University – Hi Chi Minh City  

   (VNU-HCM) ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Thai Culture  

   and Intercultural Communication” ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) 

    ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Cross Cultural  

   Communication 

   ภาพประกอบ
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  15. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม The Capacity Building Workshop on Advancing Inclusion in  

   International Higher Education in ASEAN

   วันที่จัดกิจกรรม 16 พฤศจิกายน 2564 – 14 ธันวาคม 2564

   รายละเอียดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง ได้รับคัดเลือกโดย The SHARE- 

   Programme และ Asia-Europe Foundation (ASEF) ประเทศสิงคโปร์ 

    ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “The Capacity Building 

    Workshop on Advancing Inclusion in International Higher Education 

    in ASEAN” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application)

   ภาพประกอบ

 

  16. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม International Conference on Philosophy of Education 2021 

   วันที่จัดกิจกรรม 12 – 14 พฤศจิกายน 2564

   รายละเอียดกิจกรรม อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา ร่วมนำาเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ “Generation  

   Diversity as Pedagogical Basis for Teachers and Students of Different  

   Generations” ในการประชุม International Conference on Philosophy of  

   Education 2021 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย The Philosophy of Education  

   and Values Education Program, College of Education, University of  

   the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับ School of Education, Indiana  

   University Southeast ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ภาพประกอบ
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  17. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม Online Collaborative Teaching with Yogyakarta State University

   วันที่จัดกิจกรรม 11 พฤศจิกายน 2564

   รายละเอียดกิจกรรม สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

    ด้านการศึกษาพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ สำาหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

   โดยมีคณาจารย์จาก Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย 

    ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

   ภาพประกอบ

 

  18. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม Monthly research meeting

   วันที่จัดกิจกรรม 13 พฤศจิกายน 2564 และ 11 ธันวาคม 2564

   รายละเอียดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

    ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 

   งานวจิยัรว่ม หวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร ์ 

   โดยใช้ Learning Progression ผู้ร่วมโครงการเป็นคณาจารย์จากสถาบัน

    การศึกษาในประเทศอังกฤษ ตุรกี อเมริกาและไทย

   ภาพประกอบ
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  19. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “PLEARN as Learn & Play Forum on  

   Global Citizenship Education”

   วันที่จัดกิจกรรม 4 – 5 ธันวาคม 2564

   รายละเอียดกิจกรรม สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา 

    คณะศกึษาศาสตร ์ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจาก The Asia-Pacific Centre  

   of Education for International Understanding under the Auspices of  

   UNESCO (APCEIU) เพื่อจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “PLEARN as  

   Learn & Play Forum on Global Citizenship Education” ณ โครงการ

    วันนิมมาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

    ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship  

   Education) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 

    จำานวน 50 คน 

   ภาพประกอบ
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การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน MOU/ MOA
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ชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์
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  ปี พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์มีกลยุทธ์ในการดำาเนินงานด้านการวิจัยดังนี้คือ

  1. สนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านการศึกษา
   1.1 กระบวนการทำางาน 
   คณะศกึษาศาสตร ์มหีนว่ยงานทีรั่บผิดชอบงานด้านการวจัิยคอื “หนว่ยบริหารงานวิจัย” มเีจ้าหนา้ทีท่ำางาน

ประจำา 2 คน และมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ประจำาคณะศึกษาศาสตร์ ทำาหน้าที่ บริหารงานวิจัยของคณะให้เป็น

ไปตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ ฯ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา

เครือข่ายงานวิจัยกับองค์กรต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และระดมทุนสนับสนุนงานวิจัย และจัดกิจกรรมส่ง

เสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

   คณะฯ สนับสนุนการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ จากแหล่งทุนภายนอกและสนับสนุนงบประมาณ

ของคณะเพื่อดำาเนินการวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำาหรับผู้ที่ขอรับการสนับสนุน

จากงบประมาณเงินรายได้คณะตลอดทั้งปี และสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ 25,000 – 75,000 บาท 

นอกจากน้ันยังได้ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำาหรับผู้ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และ

อำานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมทั้งจัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานวิจัย ดังนี้คือ

    1. การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปี 2564

    2. วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2564

   1.2 ผลลัพธ์
    1.2.1 รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณภายนอก ประจำาปี 2564

ผลิตและถ่ายทอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมการสอนและองค์ความรู้
ในศาสตร์ทางการศึกษา เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา

ของท้องถิ่นและประเทศ

พันธกิจที่ 2
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    1.2.2 อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2564
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    1.2.3 อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในคณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปี 2564
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กลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และคณะ

โครงการวิจัยเพื่อการขยายผลการพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการพัฒนาสมรรถนะสำาคัญของครูและผู้ดูแลเด็ก

ที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัย : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

โดย รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมด้านงานวิจัย
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การพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

สำาหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  โดย อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ และคณะ

The Effect of Paper Airplane STEM Activity on Students' 4Cs 

and Perceptions of STEM Entrepreneurship  โดย อ.ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
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การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพจิต

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ และคณะ

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น

สำาหรับนักเรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

โดย รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และคณะ
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โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปี 2564 โดย รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และคณะ

การพัฒนาการเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีสำาหรับครูวิทยาศาสตร์

ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.สุทธิดา จำารัส และคณะ
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การพัฒนาและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของมาตรวัดการติดพนันออนไลน์ 

โดย อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ และคณะ

โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน (ปีที่ 2) 

โดย อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ และคณะ
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การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้

ของครูที่จบการศึกษาไม่ตรงวุฒิทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โดย รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำา

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: พระนางมะลิกาแห่งเวียงมะลิกา ในล้านนา

โดย รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
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ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้ปกครองและครูตามแนวคิดโปรแกรมบ้านเป็นฐาน

เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลพิการซ้อนรุนแรง โดย รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี และคณะ

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้

ของครูที่จบการศึกษาไม่ตรงวุฒิทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
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  2. ผลักดันให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
หรือการประชุมวิชาการในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
   2.1 กระบวนการทำางาน 
   คณะ ฯ มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ผ่านคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองผลงาน โดยสนับสนุนตั้งแต่การเผยแพร่บทความวิจัยฉบับย่อ ที่เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ 

ไปจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้เพื่อให้ขวัญกำาลังใจ และสร้างแรงผลักดัน 

ใหอ้าจารยร์ุน่ใหมก้่าวไปสูก่ารเผยแพรผ่ลงานในระดบัทีส่งูขึน้เรือ่ย ๆ  นอกจากนัน้ยังมกีลไกในการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให้บุคลากรในคณะ ผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้อย่าง

ต่อเนื่อง จึงได้มีโครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเปาขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ 25,000 – 

50,000 บาทสำาหรับผู้ที่สามารถเผยแพร่ บทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

   2.2 ผลลัพธ์
    2.2.1 การสนบัสนนุการเผยแพรผ่ลงานวชิาการ แกบ่คุลากรคณะศกึษาศาสตร ์ ประจำาปงีบประมาณ  

2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 75,000 บาท จัดสรรแล้วจำานวน 9 ครั้ง รายละเอียดดังนี้คือ 
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    2.2.2 จำานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS 
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  3. ผลักดันให้เกิดวารสารศึกษาศาสตร์สาร
  เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา อาจารย์
  บุคลากรและบุคคลภายนอก

   ได้จัดทำาวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 3 เผยแพร่ทาง online แล้ว ตีพิมพ์บทความ 10 เรื่องต่อฉบับ
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  ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำาในการผลิตและพัฒนาครูและ

บคุลากรทางการศกึษา ใหม้คีวามเชีย่วชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่ ซ่ึงมพัีนธกจิใหบ้ริการวชิาการแก่ชมุชนเพือ่ตอบ

สนองความต้องการของสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่น และประเทศ  โดยคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ดำาเนนิบรกิารวชิาการและถา่ยทอดความรูสู้ช่มุชนและสงัคม ภายใตเ้ครอืข่ายความ

รว่มมอืทัง้ในระดบัชมุชน ระดบัชาต ิเพือ่เพิม่ขดีความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติแก่ศษิยเ์ก่า คร ูบุคลากร

ทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้

  1. จำานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการบริการวิชาการจากคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2564 ดังนี้

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษา

ระดับท้องถิ่นและประเทศ

พันธกิจที่ 3
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  2. การบรกิารวิชาการเพือ่ตอบสนองการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยจัดตัง้ศนูยก์ารศกึษาตลอดชวีติของคณะ

ศกึษาศาสตรเ์พือ่รองรบักลุม่ผูเ้รยีนอืน่ โดยมวีชิาทีเ่ปดิสอนของศนูยก์ารศกึษาตลอดชีวิต ของคณะศกึษาศาสตร ์มีจำานวน

ที่เปิดสอนทั้งหมด 5 รายวิชา ประจำาปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

(Research Methodology in Education) 

2. การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการวิจัย 

เพื่อพัฒนางาน

3. การพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบโครงร่างการวิจัย 

เพื่อพัฒนางาน และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

4. การพัฒนาสมรรถนะในการวิเคราะห์ข้อมูลและ 

การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

5. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม Mplus

ชื่อรายวิชา
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  3. การบริการวิชาการเชงิรกุ โดยใชศ้าสตร์การสอนแนวใหมใ่นการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วง

ชีวิต ประจำาปี พ.ศ. 2564

การบริการวิชาการให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
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การบริการวิชาการภายใต้การหนุนเสริมและสร้างความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านออน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่



124

  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำาเภอฝาง จังหวัดชียงใหม่

  การบริการวิชาการให้กับโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนเฮียงไทยธำารงค์ 2) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า 3) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวง

อุปถัมภ์ 2 4) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิอนุสรณ์ และ5) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม 

ภายใต้โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564
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  การบริการวิชาการให้กับครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคเหนือตอนบนภายใต้

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Program) รุ่นท่ี 4 บรรจุปี 2562 เครือข่าย

สถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน  
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  การบริการวิชาการให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้าน 

อูดูม 2) โรงเรียนบ้านยางเปา 3) โรงเรียนบ้านนาเกียน 4) โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ และ 5) โรงเรียนบ้านแม่โขง ภายใต้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ณ โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่อำาเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่
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  การบริการวิชาการให้กับโรงเรียน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 2) โรงเรียนวีรยาเชียงใหม่  

3) โรงเรียนบ้านป่าตาล 4) โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน และ 5) โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ภายใต้โครงการ “วิจัยเพื่อการขยายผล

การพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการพัฒนาสมรรถนะสำาคัญของครูและผู้ดูแลเด็กท่ีส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรม

ทางความคิดของเด็กปฐมวัย : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”
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  การบรกิารวชิาการให้กบันสิตินกัศกึษาครใูนโครงการผลติครเูพ่ือพฒันาท้องถิน่ภาคเหนอืตอนบน ผา่นกจิกรรม

เสรมิหลักสตูรเพือ่พฒันานสิตินกัศกึษาครใูนโครงการผลติครเูพือ่พฒันาทอ้งถิน่ ปกีารศกึษา พ.ศ 2564 เครอืขา่ยสถาบนั

ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน

  การบรกิารวชิาการใหก้บัผูบ้รหิารและคร ูจำานวน 16 โรงเรียน ได้แก ่1) โรงเรียนบา้นแมอ่อ้ใน 2) โรงเรียนบา้นนา

หวาย 3) โรงเรียนบ้านปางมะเยา 4) โรงเรียนบ้านออน 5) โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 6) โรงเรียนบ้านพระนอน 7) โรงเรียน

บ้านวังทอง 8) โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 9) โรงเรียนบ้านขอบด้ง 10) โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 11) โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 

12) โรงเรียนบา้นรนิหลวง 13) โรงเรยีนบ้านนาฟอ่น 14) โรงเรยีนแม่ลายเหนอื 15) โรงเรยีนบา้นปา่ตาล และ 16) โรงเรียน

บ้านตาลเหนือ  ผ่านการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของผู้เรียนภาย

ใตพ้ืน้ทีน่ำารอ่งนวตักรรมการศกึษา จงัหวดัเชยีงใหมภ่ายใต้โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพัฒนาท้องถ่ิน โดย

มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำาปี 2564
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  การบริการวิชาการภายใต้โครงการวิจัยกลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู 

ในพืน้ท่ีนวัตกรรมการศกึษา จังหวดัเชยีงใหม ่โดยพฒันาสมรรถนะครูในการออกแบบนวตักรรมการจดัการเรยีนรูแ้ละ

ระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา

จังหวัดเชียงใหม่ 
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  การบริการวิชาการที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผ่านโครงการการบริการวิชาการที่เกี่ยวกับ

การจดัการศกึษาในระดบัอดุมศึกษา มจีำานวน 2 โครงการ ดังนี ้1) โครงการ Coaching สำาหรบัอาจารยผ์ูร้บัทนุสนบัสนนุ

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และ  2) โครงการ Microteaching การเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่

ในด้านการจัดเรียนรู้ Active learning สู่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำาคัญของการทำานุบำารุงศาสนา ศิลป

วัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินล้านนา จึงได้พยายามปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู โดยการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้มี

ส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ทำาให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อคณะฯ มีจิตสำานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความภูมิใจใน  

อัตลักษณ์ความเป็นล้านนา และความเป็นคนไทย นอกจากกิจกรรมภายในคณะฯ แล้วยังให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์ เพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา 

และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

  เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธี 

ทอดผ้าปา่สามัคคอีอนไลนเ์พือ่การศกึษาเพือ่สนบัสนนุเปน็ทนุการศกึษาและกจิกรรมสาธารณประโยชน ์ประจำาปี 2564 

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวัฒก์ นิยมค้า รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายธนู ขวัญเดช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่าย

ฆราวาส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นประธานดำาเนินงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์สนับสนุนทุน

การศึกษาแก่นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีผลการ

เรียนดี 

ทำ นุบำ รุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นล้านนา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู

พันธกิจที่ 4
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 พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี นางอภิรตี อภิชาตบุตร เลขานุการ 

คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาถวายเทียนจำานำาพรรษา จำานวน 1 ต้น 

เงนิทำาบญุ 14,000 บาท ชดุสงัฆทานและจตปุจัจยัถวายแดพ่ระภกิษ ุวดัปา่จำาปาลาว ต.บา้นกลาง อ.สนัปา่ตอง จ.เชยีงใหม ่

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำาปี 2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามสืบไป 

  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ ณ อาคารวันครู การแต่งดาองค์ผ้าป่าของแต่ละกลุ่ม

สะพานบุญ การแห่กองบุญองค์ผ้าป่าแต่ละคณะเข้าสู่บริเวณจัดงานการแสดงดนตรีไทยจาก “วงพวงคราม” และ การ

ฟอนฮอมบุญ จากศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. การแสดงวงกลองยาว และฟอนคำามาลาไหว้สาพระเจ้า จากนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การฟอนชุด “โรสรินศรีเวียงพิงค์” การแสดงจากผู้นำาเชียร์คณะศึกษาศาสตร์ และ 

เตน้เพลงลกูทุง่ “คิดถงึรำาวงศกึษา”จากนกัศกึษาปัจจบุนัคณะศกึษาศาสตร ์ พิธถีวายองคผ์า้ปา่สามคัคีออนไลนเ์พือ่การ

ศกึษาฯ และการรับประทานอาหารรว่มกัน โดยไดร้บัการสนบัสนนุโรงทานจากนกัศกึษาเกา่ฯ และผูม้จีติศรทัธา จำานวน

กว่า 30 โรงทาน

  ทั้งนี้จากการสรุปยอดเงินบริจาคตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ถึง 6 มี.นาคม 2564 เวลา 13.10 น. ทั้งที่โอนผ่าน

บัญชีและเงินสด เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 653,360.62 บาท 
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 กิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี

  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "คณะศึกษาศาสตร์ 53 ปี: 

ก้าวสู่นวัตวิถีสร้างฐานรากการศึกษาที่ยั่งยืน" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบรอบ 53 ปี โดย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ พิธีทางศาสนาพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ การ

บรรยายพิเศษ "ผลการพฒันาคณะศึกษาศาสตรใ์นปทีี ่53" และ "53 ป ีสูก่ารผลติบคุลากรทางการศกึษาเพือ่ความยัง่ยนื" 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ การนำาเสนอร้อยเรื่องราวก้าวสู่นวัตวิถีสร้าง

ฐานรากการศึกษาที่ยั่งยืนผ่านวีดิทัศน์ หัวข้อ "ปีที่ 2 สาธิตอนุบาล-ประถมศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ" "ปฏิรูปการเรียน

รู้ Lifelong Learning  กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต มช. และหลักสูตร Lifelong Learning 

คณะศกึษาศาสตร"์ "คณะศึกษาศาสตรก์บับทบาทการจดัการศกึษาเพือ่ความยัง่ยนื ของพืน้ทีน่วตักรรมการจดัการศกึษา

จังหวัดเชียงใหม่" "พลิกสถานการณ์สู่การเป็นผู้นำาศาสตร์การสอนแนวใหม่:  Technology Integrated Learning"  

"บทเรียนนอกชั้นเรียนสู่อาชีพครูอย่างเต็มภาคภูมิ" และ "ศึกษาศาสตร์พัฒนาครูมืออาชีพสู่สังคมอย่างยั่งยืน" โดยมี

คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าท่ีคณะฯ เข้าร่วมพิธี ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings และ 

Facebook Live
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 กิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำาปี 2564

  เมือ่วันที ่23 กนัยายน 2564 ผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำาปี 2564 "มุทิตาศึกษา กษิณาลัย" ผ่านช่องทางออนไลน์ 

เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีทำาคุณประโยชน์แก่คณะศึกษาศาสตร์มาโดยตลอด ด้วยความระลึกถึง

คุณูปการที่ท่านได้อุทิศ ทุ่มเท และเสียสละต่อหน้าท่ีระหว่างการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ซ่ึงในปีนี้มีผู้เกษียณอายุงาน/

ราชการ จำานวน 4 ท่าน ได้แก่ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย 

  2. นางจันทรา ทันดร 

  3. นายสุข ศิริสุภา 

  4. นางศิรินันท์ โอสถ 

  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมมอบของที่

ระลึก ให้แด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำาปี 2564 ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

คณะฯ เข้าร่วมพิธีผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
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 พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำา ปี 2564

  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย  

อาจารย ์ดร.ศกัดา สวาทะนนัทน ์ ผูอ้ำานวยการโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ รว่มพธิทีอดถวายผา้กฐนิมหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ ประจำา ปี 2564 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่าย

สถาบันผลิตครูภาคเหนือ 12 สถาบันจัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดต้ังกองทุนสมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีมีผลการ

เรียนดีมีจิตสาธารณะ

  ในการนีไ้ดร้บัเกยีรตจิากทา่นรฐัพล นราดิศร รองผู้วา่ราชการจังหวดัเชียงใหม ่เปน็ประธานในพิธ ีและไดร้บัเมตตา

ธรรมจาก พระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน นอกจาก

นั้นได้รับเมตตาธรรมจากพระเถรานุเถระ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการและสาธุชนคนดีที่มีกัลยาณจิตร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์

เทศน์และร่วมบำาเพ็ญพระราชกุศลร่วมกัน

  โดยทางสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดร

ชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในช่วงเดือน

ธันวาคมของทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานบวรพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
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  นอกจากนี ้คณะศกึษาศาสตรไ์ดด้ำาเนนิการปรับปรงุพัฒนา และอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มภายในคณะฯ ใหเ้ปน็สิง่แวดลอ้ม

ทีดี่ สะอาด และมคีวามสวยงาม เพือ่เสรมิสรา้งบรรยากาศทีด่ ีสง่เสรมิการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน กจิกรรมบรกิาร

วชิาการ และใช้ประโยชนจ์ากการปรบัปรงุภมูทิศันใ์หเ้กดิประโยชน ์ ในการเปน็แหลง่การศกึษาเรยีนรู ้ของนกัศกึษาและ

นกัเรยีนโรงเรียนสาธติ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่และสามารถประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนัได ้โดยมีกจิกรรมทีไ่ดด้ำาเนนิงาน

ประจำาปี 2564 ดังนี้ 

  1. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ภายในอาคารต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสวยงามและความ

สบายตา   
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  2. กิจกรรมจัดพื้นที่สวนพืชผักแบบปลอดสารพิษ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สามารถเก็บไปบริโภคได้

ดว้ย พรอ้มทัง้ใหค้วามรูใ้นการปลกูพชืผกัสวนครวั และเปน็การเพิม่พืน้ทีสี่เขยีวภายในคณะฯ และให้นกัศกึษาไดท้ดลอง

การเพาะปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษ 
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  3. กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ภายในคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

ความปลอดภัย    

 

  4. คณะศกึษาศาสตร ์ดำาเนนิการจดัพืน้ทีส่เีขยีวและสนามเดก็เลน่ ใหก้บันกัเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งสขุภาพรา่งกาย

ที่แข็งแรงสมบูรณ์ และให้เกิดการเรียนรู้
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  5. ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก เพ่ือความสะอาดของอาคารและปองกันเสียงรบกวน ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน

 

  6. ปรบัปรงุตกแตง่ภมูทิศันบ์รเิวณพืน้ทีภ่ายในคณะ ใหม้คีวามเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด สบายตา เพือ่เสรมิ

สร้างบรรยากาศที่ดี
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  ปี พ.ศ.2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใสและใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุพันธกิจ 

วตัถปุระสงค์และวสิยัทัศนข์ององคก์ร โดยอาศยัความรว่มมอืจากบคุลากร ท้ังสายวชิาการและสายปฏบิติัการ ซึง่ผูบ้รหิาร

คณะฯ ได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามหลักกฎหมายผ่านกลไก 

การบริหาร และสายการบังคับบัญชาไปยังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำานวยการ เลขานุการคณะ  

โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การทำางานเป็นทีม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ทีมบริหารได้ปฏิบัติงาน 

อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งให้ขวัญและกำาลังใจในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทำาให้บุคลากรทุกคน 

ไดป้ฏบิตังิานอยา่งมคีวามสขุและเกดิสมัฤทธิผ์ลของงานเปน็ไปตามเปาหมาย อกีทัง้คณะยงัใหค้วามสำาคญักบัผูมี้สว่นได้

สว่นเสยี โดยการสานสมัพนัธแ์ละสรา้งเครอืข่ายกบัศษิยเ์กา่ และได้นำาขอ้มลูเสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนม์าบริหารจดัการ

คณะให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

  ด้านบุคลากร
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำาหนดนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสาย

วชิาการและสายปฏบัิตกิาร ไดร้บัการพัฒนาความรู ้ทกัษะวชิาชพี โดยการสนบัสนนุทนุเงนิอดุหนนุ เพือ่การศกึษาใหแ้ก่

บุคลากร ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองและความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน้า 

ภาควิชา และคณะกรรมการบริหารประจำาคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 2564 
   1.1 สายวิชาการ

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่เน้นความโปร่งใส และใช้แนวทางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 5
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  2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร 
  คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุทนุพฒันาบคุลากรคณะศกึษาศาสตร ์ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ

ในวิชาชีพ โดยให้ทุนสนับสนุน ดังนี้

   1. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำา สายวิชาการ คนละไม่เกิน 7,500 บาท

   2. พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน/เงินรายได้ส่วนงาน) สายวิชาการ คนละ 

ไม่เกิน 5,000 บาท

   3. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำา/ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน/เงินรายได้ส่วนงาน)  

สายปฏิบัติการ คนละไม่เกิน 2,500 บาท

   กรณีได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาบุคลากรจากคณะฯ

   1. สายวิชาการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย)

 

   2. สายปฏิบัติการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำา) 

    -ไม่มี
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   กรณี คณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ วิชาชีพ โดยไม่ขอรับการ

สนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากรจากคณะฯ

   1. สายวิชาการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย)

   2. สายปฏิบัติการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำา)
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  3. กิจกรรมและโครงการที่ดำาเนินการ
   3.1 โครงการสัมมนาคณาจารย์ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะโดยมีวัติประสงค์ ดังนี้

    1. เพื่อเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของคณาจารย์และเจ้าหน้าภาควิชาฯ

    2. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯมีส่วนร่วมในการกำาหนดเปาหมาย วางแผนการดำาเนิน

งานและร่วมจัดการเรียนการสอนในภาควิชา

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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   3.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสร้างสมรรถนะคณาจารย์ภาควิชาพื้นฐาน

และการพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

    1. เพือ่ใหค้ณาจารยแ์ละบคุลากรมสีว่นรว่มในการกำาหนดเปาหมาย วางแผนการดำาเนนิงานรว่มกัน

ของภาควิชาฯ ให้มีคุณภาพสามารถตอบสนอง วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    2. เพ่ือใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรมโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรูร้ว่มกนัเพือ่พฒันาให้มคีณุลกัษณะเกือ้กูล

โปร่งใส และเป็นธรรม”

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง 45 ปี ชั้น 3 อาคาร 2

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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   3.3 โครงการสมัมนาคณาจารยแ์ละบคุลากรภาควชิาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ โดยมวีตัถปุระสงค์ 

ดังนี้

    1. เพือ่ใหอ้าจารยภ์าควชิาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

    2. เพือ่ใหอ้าจารยภ์าควชิาหลักสตูร การสอนและการเรยีนรู ้ไดน้ำาความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ

    3. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในยุทธศาสตร์และภารกิจของภาควิชา

หลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง 45 ปี ชั้น 3 อาคาร 2

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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   3.4 โครงการสัมมนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาโดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้

    1. เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้รับทราบและเข้าใจนโยบาย

ในการบรหิารงานของโรงเรยีนเพือ่ดำาเนนิงานใหส้อดคลอ้งและสามารถตอบยทุธศาสตรท์ีส่ำาคญัของทางคณะศึกษาศาสตร์

ได้

    2. เพือ่ปรับปรงุระบบการบรหิารงานและเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรใหด้ำาเนนิงานท่ีสอดคลอ้ง

กับยุทธศาสตร์ที่สำาคัญของทางคณะศึกษาศาสตร์ได้

    3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมคิดและสะท้อนการทำางานของตนเอง สร้างความคุ้นเคยและ

ให้เกิดความรักในองค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กร ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง และทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข

วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
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   3.5 โครงการสมัมนาอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบวชิาภาษาต่างประเทศ สังกดัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

    1. เพือ่ใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบวิชาภาษาต่างประเทศได้ทราบถงึเปาหมายในการพฒันานกัเรยีนของ

โรงเรียน

    2. เพือ่ใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบวชิาภาษาตา่งประเทศรว่มกันจัดทำาแผนการสอน (Lesson plan) ให้

เป็นไปตามแบบการจัดการเรียนการสอน (Theme Based) ของโรงเรียน

    3. เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาภาษาต่างประเทศได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
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   3.6 โครงการ EDU KM DAY : การจัดการความรู้ 1 หน่วยงาน  1 องค์ความรู้ สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ โดย

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

    1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมจากกระบวนการเรียนรู

    2. เพือ่ใหบ้คุลากรไดมี้การถา่ยทอดองคค์วามรู้ของหน่วยงานสู่หนว่ยงานอืน่ภายในคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  4. บุคลากรที่ได้รับรางวัล
   4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรการสอน

และการเรียนรู้ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำา" ประจำาปี พ.ศ. 2563 ประเภทรางวัลอาจารย์ผู้มีผลงาน

ดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564

   4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา เข้ารับ

มอบโล่เชิดชูเกียรติ "ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น" จากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ 

รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ ในพิธีมอบโล่รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำาปี 2564 จัดโดย สมาคมพัฒนา

วิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมคุรุสภา สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อ

วันที่ 18 มีนาคม 2564

   4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารณ์ ทองงอก อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้ารับมอบโล่

เชิดชูเกียรติ "อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น" จากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษา

ราชการแทน รมว.ศกึษาธกิาร ในพธิมีอบโลร่างวลัผูบ้รหิารการศกึษาดเีดน่ ประจำาปี 2564 จดัโดย สมาคมพฒันาวชิาชีพ

การบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมคุรุสภา สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 

มีนาคม 2564
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  งานด้านระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำ เนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)

  รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำาปีการศึกษา 2563

  คณะศึกษาศาสตร ์รบัการตรวจประเมนิคณุภาพองคก์ร ตามแนวทางของเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การดำาเนนิ

การที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำาปีการศึกษา 2563 โดย Consensus review วันที่ 14 

ตุลาคม 2564 ณ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และ Site visit ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564  ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
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  การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200

  ในปี พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้จัดทำาโครงร่างองค์กร 

(OP) ผลลัพธ์ ส่งไปยังสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วจัิยและนวตักรรม (สป.อว.) และจะประกาศผลการคดัเลอืกเบือ้งตน้ (screen-

ing) ภายในเดือนมกราคม 2565

  1. จัดกิจกรรม Voice of Customer : การรับฟังเสียงลูกค้า

  ในปี พ.ศ. 2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยพัฒนาฝึกปฏิบัติงาน

วชิาชพีครู ไดจั้ดกจิกรรม Voice of Customer : การรบัฟังเสยีงลกูค้า จากคูค่วามรว่มมอืในฐานะโรงเรยีนฝกึประสบการณ์

วิชาชีพครู สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต โดยได้เข้าพบปะผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง พูดคุย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์-อุปถัมภ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เชียงใหม่

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
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 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 
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โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
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  ด้านการเงิน
  รายงานการเงินของคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำาปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

  1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนงบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2563 - 2564
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  ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนงบแสดงฐานะทางการเงิน พบว่า ปีงบประมาณ 2564 มีเงินฝากธนาคารกองคลังเพิ่ม

ขึ้น จำานวน 159,943,815.33 บาท มีเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น จำานวน 1,750,915.92 บาท มีเงินลงทุนระยะยาวลดลง 

จำานวน 250,000 บาท เนื่องจากหอพักในกำากับสวนดอกจ่ายเงินคืนทุน มีทุนบริจาคยอดเงินต้นเพิ่มขึ้น จำานวน 

1,037,950.00 บาท เนื่องจากได้รับเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ จำานวน 1,000,000 บาท และได้รับเงินบริจาค 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ จำานวน 37,950 บาท  มีทุนสะสมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำานวน 19,383,357.85 บาท

  2. เงินฝากธนาคารกองคลัง

   2.1 เงินฝากธนาคารกองคลัง – เงินงบประมาณรายได้ ของคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 

2564 มีจำานวนเงินเพิ่มขึ้น 15,842,944.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.11 ของปีงบประมาณ 2563 

   ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ยืมเงิน จำานวน 37,500,000 บาท

   2.2 เงินฝากธนาคารกองคลัง – เงินงบประมาณรายได้ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ระดับมัธยมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณ 2564 มีจำานวนเงินเพิ่มขึ้น 8,619,575.69 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 21.94 ของปีงบประมาณ 2563

   ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ยืมเงิน จำานวน 37,500,000 บาท
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   2.3 เงนิฝากธนาคารกองคลงั – เงนิงบประมาณรายได ้ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ระดับ

อนุบาลและประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 มีจำานวนเงินลดลง เนื่องจากยืมเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาลงทุน 

จำานวน 200,000,000.00 บาท

   ยืมเงินคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาลงทุน จำานวน 37,500,000 บาท 

   ยืมเงินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยม มาลงทุน จำานวน 37,500,000 บาท

  3. รายจ่ายตามแผนงาน งานและโครงการ

   3.1 งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ 2564 มีงบประมาณ จำานวน 115,133,818.58 บาท  

มีผลการเบิกจ่าย และงบประมาณคงเหลือ ดังนี้
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   3.2 งบประมาณเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ 2564 มีงบประมาณ จำานวน 237,244,750.00 บาท  

มีผลการเบิกจ่าย   และงบประมาณคงเหลือ ดังนี้

   3.3 การขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2563 - 2564 งบประมาณเงิน 

รายได้มหาวิทยาลัย เพื่อใช้จ่ายชำาระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาหรือใช้จ่ายตามโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  

ตามรายละเอียดดังนี้
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  4. รายได้ที่จัดเก็บจริงสะสมประจำาปี

  5. เปรียบเทียบประมาณการเงินรายได้/งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ/รายรับจริง/รายจ่ายจริง/เงินเหลือจ่าย 

ประจำาปีงบประมาณ 2563, 2564 ดังนี้
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  จากแผนภูมิแสดงรายรับจริง/รายจ่าย พบว่า รายรับจริง ปีงบประมาณ 2564 สูงกว่าปีงบประมาณ 2563  

ร้อยละ 16.19 ส่วนรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2564 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 8.60 และเงินเหลือจ่าย 

ปีงบประมาณ 2564 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 4.63
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การส่งเสริมและพัฒนางานการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการสัญจรจังหวัดลำาพูน

  วันพุธท่ี 29 ธันวาคม 2564 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม ่ไดจ้ดักจิกรรมสมาคมนกัศกึษาเกา่ศกึษาศาสตร์สัญจร ณ จังหวัดลำาพูน โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สานสัมพันธ ์รบั

ฟังกิจกรรมดำาเนินงาน และเตรียมการจัดงานฉลองครบรอบ 55 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของชมรม

นกัศึกษาเก่าศกึษาศาสตร์จังหวดัลำาพนู กิจกรรมสมาคมนกัศกึษาเกา่ ศึกษาศาสตรส์ญัจรครัง้นีด้ำาเนินการโดยท่านอาจารย์

สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ได้แก่ อาจารย์จันทร์ศรี 

เมอืงแก้ว อาจารยจิ์นตนา สทุธสาสน์ ตำาแหนง่ ผูช้ว่ยเลขานกุารสมาคม คณุอนงค ์ปนัทะโชต ิตำาแหนง่เลขานกุารสมาคม 

และตัวแทนคณาจารย์ในฐานะศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร. สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม การดำาเนินกิจกรรมโครงการครั้งนี้ได้รับความ

อนุเคราะห์ในการประสานงานและ การเตรียมงานประชุมสัญจรจาก ดร.ศิริราวรรณ นิลวรณ์ อดีตผู้อำานวยการโรงเรียน

บ้านห้วยไซ จังหวัดลำาพูน ตำาแหน่งกรรมการสมาคม ศิษย์เก่าสาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  การประชมุสมาคมนกัศกึษาเกา่ศกึษาศาสตรส์ญัจรครัง้นีไ้ด้รับความอนเุคราะหจ์ากทา่นสมคิด ปญัญาแกว้ ประธาน

สหกรณอ์อมทรพัยค์ร ูลำาพนู จำากดั ให้ใช้สถานทีห่อ้งประชมุสหกรณอ์อมทรัพยค์รู ลำาพนู ในการดำาเนนิการประชมุสญัจร 

โดยมี ดร.เจตนา เมืองมูล อดีตนายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศ ศิษย์เก่าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานที่ประชุม ร่วมด้วยอาจารย์ จรัส คำาอ้าย ผู้อำานวยการโรงเรียน

จกัรคำาคณาทร จงัหวดัลำาพนู ศษิยเ์ก่าสาขาวชิาการวดัและประเมนิผลการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

พร้อมทั้งศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ลำาพูน 

ได้แก่ นายปริญญา สุวรรณชีพ นางสายสุนีย์ ชวพงศ์ นางสายตา ปาลี นางสาวเอมอร จันทร์แจ่ม นายวีรชน จิรัชยากร 

นางจิตตานันท์ คุณชมภู นายภัทรพงศ์ เจียระนันท์ นางสาว ดวงสมร สมวถา นางสาววิลาวัลย์ เกิดพงษ์ นางสาวจาริยา 

ยะคำาปอ นางโชติกา กิจเนตร และนางสาวศิลาทิพย์ คำาใจ

 

  กจิกรรมการพบปะครัง้นี ้นายกสมาคมนกัศกึษาเก่าศกึษาศาสตร์ ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์าคม ตันตระกลู และคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ได้กล่าวทักทายนักศึกษาเก่าจังหวัดลำาพูน ผ่านคลิปวีดิทัศน์

และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าและคณะศึกษาศาสตร์ ในงานเฉลิมฉลอง คณะศึกษาศาสตร์ครบ

รอบ 55 ปี ในปี พ.ศ. 2566 ต่อจากนั้น อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปนายกสมาคม ได้ สรุปความเป็นมาของสมาคม 

กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม ชมรม การสรุปโครงการกองทุนพระธรรมเสนาบดี การเชิญชวนชมรมนักศึกษาเก่าทุก

จังหวัดร่วมจัดทำาทำาเนียบนักศึกษาเก่า และการเตรียมการจัดงานครบรอบ 55 ปี ศึกษาศาสตร์ ดร.ศิริราวรรณ นิลวรณ์ 
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ได้แนะนำาความเป็นมาของการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ ลำาพูน และแนะนำาคณะกรรมการชมรม ตลอดจน

แนวนโยบายและกิจกรรมการดำาเนินงานของชมรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร ได้กล่าวถึงบทบาท

ความสำาคัญและผลสำาเร็จของความร่วมมือของสมาคมกับสโมสร นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และความคิดเห็นที่มีต่อ

สมาคมในฐานะศิษยเ์กา่และอาจารยข์องคณะทีท่ำางานร่วมกบั สมาคม อาจารยจ์นิตนา สทุธสาสน์ ไดก้ลา่วสรปุเรือ่งการ

รณรงค์เพื่อระดมทุนในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และความรู้สึกเกี่ยวกับการทำางาน 

ในฐานะกรรมการสมาคม อาจารย์จันทร์ศรี เมือง แก้ว ได้สรุปกิจกรรมทำาบุญการทอดผ้าป่าและยอดเงินการบริจาค  

ป ี2559-2564 และความรูส้กึเกีย่วกบัการ ทำางานในฐานะกรรมการสมาคม และคณุอนงค ์ปนัทะโชต ิเลขานกุารสมาคม 

ได้สรุปความเป็นมาและวิธีการ ประสานงานการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่าแต่ละจังหวัด ตลอดจนความคาดหวังในความ

ร่วมมือการจัดงานครบรอบ 55 ปี ศึกษาศาสตร์ โดยการดำาเนินการประชุมสัญจรคร้ังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ  

สมนาม ในฐานะศิษย์เก่า และตัวแทนคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ เป็นพิธีกรการประชุม

  ผลการดำาเนินการประชุมสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์สัญจร ณ จังหวัดลำาพูน ได้รับความร่วมมือจาก 

กรรมการชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ลำาพูน ในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงานของสมาคม และ

ชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ลำาพูน ตลอดจนกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ในโอกาสวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 โดยเฉพาะ ท่านผู้อำานวยการจรัส คำาอ้าย 

ผู้อำานวยการโรงเรียนจักรคำาคณาทร จังหวัดลำาพูน ที่จะดำาเนินการเชิญชวนศิษย์เก่า ศึกษาศาสตร์ในโรงเรียนจักรคำา 

คณาทร จังหวัดลำาพูน ให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ ลำาพูน และผลการดำาเนินการประชุม

สัญจรครั้งนี้มีประเด็นสำาคัญซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากท่านประธานที่ประชุม ดร.เจตนา เมืองมูล ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ลำาพูน ที่ให้ข้อเสนอแนะ ว่าคณะศึกษาศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่า

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ควรเรง่ดำาเนนิการ จัดเตรียมข้อมลูการประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 55 

ป ีคณะศกึษาศาสตร์ ในรปูแบบของเอกสาร ประชาสมัพนัธ ์ทัง้ลักษณะของเอกสารจดัพมิพแ์ละไฟลเ์อกสารอเิลก็ทรอนกิส์ 

ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการดำาเนินการ จัดประชุมสัญจรในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของกิจกรรมการฉลองครบรอบ 55 ปี คณะศกึษาศาสตร ์ซ่ึงจะเปน็ข้อมลูสำาคญัในการประสานงานจัดกจิกรรมของชมรม

นักศกึษาเก่าศกึษาศาสตรแ์ตล่ะจังหวัด อนัจะชว่ยสานสัมพันธแ์ละเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจระหวา่งนอ้งพ่ีศกึษาศาสตร ์

ตลอดจน เปน็แนวทางในการจดักจิกรรมรปูแบบตา่ง ๆ  เพือ่ระดมทนุการศกึษาสำาหรับนอ้งนกัศกึษารุ่นปจัจุบนัและเปน็ 

งบประมาณในการดำาเนนิกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาคณุภาพนกัศกึษาของคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวน้ี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์จะได้นำาเรียนปรึกษา ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และ

คณะกรรมการสมาคมเพ่ือเร่งดำาเนินการให้ทันการประชุมสัญจรในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ในการประชาสัมพันธ์

เพื่อการเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2566 ต่อไป
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  การประชุมสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์สัญจร ณ จังหวัดลำาพูนครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ง

สะทอ้นไดจ้ากความรว่มมอืและข้อคดิเหน็อนันำาไปสู่การปฏบิติัได้จริง โดยเฉพาะการเตรียมดำาเนนิการจัดงานเฉลมิฉลอง

ครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสานสัมพันธ์และส่งเสริมขวัญและกำาลังใจศิษย์เก่า ตลอด

จนการระดมทนุเพือ่สนบัสนนุการศกึษาและกิจกรรมของนกัศกึษารุน่ปจัจบุนั ซ่ึงเปน็ความรว่มมอืระหว่างชมรมนกัศกึษา

เก่าศึกษาศาสตร์จังหวัดลำาพูนกับสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ อันจะนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสมดังปณิธานของการเป็นสถาบันผลิตครูท่ีมุ่งเน้น

การหล่อหลอมยุวชนคุณภาพพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกัน สร้างสังคมแห่งความสงบสุขสืบไป
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  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

คติพจน์ของโรงเรียน : "วิชาเป็นครูของมวลชน" (วิชฺชา นรานำ ครุ)

คำขวัญ : "การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์ : สร้างสรรค์กิจกรรม สร้างผู้นำที่สง่า เห็นคุณค่าวิชาการ

อัตลักษณ์ : นักคิด นักกิจกรรม เป็นผู้นำสังคม

อัตลักษณ์คุณธรรม : ซื่อสัตย์ดี มีวินัย ใส่ใจมารยาท

คำขวัญคุณธรรม : สาธิตต้องทำคือความดี สาธิตต้องมีคือคุณธรรม

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : สมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม

คติพจน์ของโรงเรียน : สีน้ำเงิน

ต้นไม้ประจำาโรงเรียน : ต้นพะยอม

  • วิสัยทัศน์ (Vision)
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งสาธิต วิจัยและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการผลิตและ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ รองรับการศึกษาดูงานกับบุคคลท่ัวไปในด้านศึกษาศาสตร์ ยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลและการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใส่ใจการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กุลบุตร 

กุลธิดา มีความรู้คู่คุณธรรมสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

มีจิตสำานึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ

ดำเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ของคณะศึกษาศาสตร์ ไปพร้อมกับการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพ

และเป็นพลเมืองโลกที่ดี บนพื้นฐานความเป็นไทย 
และเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม

พันธกิจที่ 6

สมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม ต้นพะยอม
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  • ปณิธาน (Determination)
  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มคีวามมุง่มัน่ในการใหก้ารศกึษาขัน้พืน้ฐานแกเ่ยาวชน โดยผา่นกระบวนการ 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมโดยใช้ความรู้ที่มีอยู่ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่าง 

เหมาะสม และเป็นที่ปฏิบัติการทดลอง ค้นคว้าทางด้านศึกษาศาสตร์

  • ปรัชญา (Philosophy)
  การพฒันาบคุคลใหเ้จรญิงอกงามทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสตปิญัญา สามารถอยูร่ว่มกนัในสงัคม อยา่ง

มีความสุข จะเกิดข้ึนได้โดยจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง

เต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเบื้องต้น ในการประกอบอาชีพ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนมีจิตสำานึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลก

  • วัตถุประสงค์ (Objective)
  1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน 

  2. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตแก่บุคคลทั่วไปในด้านศึกษาศาสตร์

  3. เพื่อเป็นแหล่งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ และเป็นที่ปฏิบัติการทางด้านศึกษาศาสตร์ 

  4. เพื่อส่งเสริมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อมของสังคมโดยรวม

  5. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา

  6. เพื่อพัฒนาระบบบริหารและจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างมี 

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ได้จดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พทุธศกัราช 

2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้การจัดการศึกษาของ โรงเรียนสอดคล้อง

กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของยุคโลกาภิวัตน์ โดยโรงเรียนได้ 

ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น

  1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดำาเนินการจัดทำาและใช้หลักสูตรโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  2. หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำากับของ 

มหาวทิยาลยั ดำาเนนิการพฒันาใชห้ลกัสตูรโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ซ่ึงมอีาจารยจ์ากโรงเรยีนสาธติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตร

  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้ 

   1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย

   4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำางาน

    7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
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  • การกำหนดภาคเรียน
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำาหนดการเรียนในหนึ่งปีการศึกษาเป็น 2 ภาค คือ ภาคเรียนที่ 1 และ  

ภาคเรียนที่ 2 ใช้เวลาเรียนภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ สำาหรับภาคเรียนฤดูร้อนถือเป็นภาคพิเศษ โรงเรียนจะใช้เวลา  

ดังกล่าวสำาหรับการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการสอนเสริมสำาหรับ 

นักเรียนชั้นเรียนอื่น

  • การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนเป็นกิจกรรมสำาคัญทีห่ลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พทุธศักราช 

2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำาหนดให้จัดทำาขึ้นให้ผู้เรียนทุกคน ทุกระดับชั้น 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของตนเองตาม ความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวม 

ของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม 

 มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำานึกของการทำาประโยชน์เพ่ือสังคมและสามารถบริหารการจัดการตนเอง โดย 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้

  1. กิจกรรมแนะแนว จัดให้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  2. กิจกรรมนักเรียน

      2.1 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี จัดให้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

         2.2 กิจกรรมเลือกอิสระ จัดให้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  กิจกรรมเลือกอิสระที่จัดให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนได้เปิดให้เลือกหลายกิจกรรม โดยคำานึง 

ถึงความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ดังเช่น

  * กิจกรรมวงเครื่องสายไทย 1  * กิจกรรมจิตวิทยาหรรษา

  * กิจกรรม Lab Library  * กิจกรรมวงเครื่องสายสากล 1

  * กิจกรรมวาดรูปสีน้ำามัน 1  * กิจกรรมเกษตร 3

  * กิจกรรมการจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพและเทคนิค * กิจกรรม Science Trick

  * กิจกรรมรักษาดินแดน  * กิจกรรม SUDOKU

  * กิจกรรมเกมมหาสนุกปลุกความคิด * กิจกรรมหมอน้อยอาสา 

  * กิจกรรมพิชิตโจทย์คณิตศาสตร์  * กิจกรรม Exotic World

  * กิจกรรม Costume 1  * กิจกรรม Paper Mache

  * กิจกรรมภาษาจีนแสนสนุก 

       2.3 กิจกรรมชุมนุม จัดให้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ จัดให้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย
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  ข้อมูลบุคลากร

   ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา มีบุคลากรทั้งสิ้น 101 คน 

จำาแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษาได้ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำานวนอาจารย์ – แยกตามประเภทและวุฒิการศึกษา

ตารางที่ 2 แสดงจำานวนบุคลากรสายสนับสนุน – แยกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
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  ข้อมูลนักเรียน

   ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนจำานวน 1,411 คน 

แยกเป็นระดับชั้นต่าง ๆ ได้ดังนี้

ตารางแสดงจำานวนนักเรียน – แยกตามเพศ ระดับชั้นการศึกษาและโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
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  ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

  หมายเหตุ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จำานวนทั้งหมด 210 คน

  ข้อมูลจาก : รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของสำานัก

ทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา
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สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

  หมายเหตุ :  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำานวนทั้งหมด 246 คน

    • นักเรียนที่ไม่นำามาคิดค่าสถิติ กรณีเข้าสอบรอบพิเศษ จำานวน 2 คน

  ข้อมูลจาก :  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

    ของสำานักทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา
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  นักเรียนที่ได้รับรางวัลในด้านวิชาการ, กีฬา, ดนตรีและศิลปะ

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 นักเรียนรางวัลพระราชทาน

  นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4/2 โรงเรยีน สาธติมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ได้รบัคดัเลอืกเป็น

นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับพ้ืนที่การศึกษา 

โรงเรียนขนาดกลาง ประจำาปี 2563 (สพม.34) โดยเข้ารับ

รางวัลเมื่อวันพุธที่  29 ธันวาคม 2564 ณ กระทรวง

ศึกษาธิการ

 รางวัลเยาวชนดีเด่น

  นางสาวปิยะธิดา บุญมาถา ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัล

เพชรรัตนโกสินทร์ (สาขาเพชรผู้เรียนรู้เกียรติคุณนักกีฬา

ดเีด่น) ประจำาปีพทุธศกัราช 2565 และรางวลัเพชรรตันชาต ิ

(สาขา ต้นแบบเยาวชนดีเด่น) ประจำาปี 2565 โดยมีท่าน 

สุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

มอบในพิธี ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ
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รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลเกียรติคุณเยาวชนต้นกล้าตัวอย่างแห่งแผ่นดิน และบุคคลตัวอย่างแห่งแผ่นดิน

รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ

รางวัลเยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม
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รางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ได้รับการยกย่องเป็นเยาวชนผู้ใผ่รู้ คู่คุณธรรม

รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม

รางวัลเยาวชนคนต้นแบบสาขาสิ่งแวดล้อม
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รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติประจำาปี 2654 สาขาผู้เป็นแบบอย่างความประพฤติดีเด่น

รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่น ประจำาปี 2564
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  นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ

  นายเจตนิพัทธ์ เหมันต์วิเชียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลดังนี้

   1. เหรียญทองแดง Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) 2021 Heat 

Round Secondary 3

   2. เหรียญเงิน Phillipine International Mathematical Olympiad (PHIMO) 2021 Heat Round 

Secondary 3

  นายปองณภูมิ ปรศินานนัทกลุ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/5 ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาตอน

ปลาย Hong Kong International Mathematical Olympiad (PhIMO) 2021 Heat Round Senior Secondary
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  นางสาวปัณณธร หนูรอด นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการนำาเสนอ โครงงาน 

ทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ ในหัวข้อ "The study of Allicin in garlic and efficacy in inhibiting breast 

cancer cells in cotreatme rubicin" การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร และนวัตกรรมสำาหรับ

นักเรียน ครั้งที่ 2 และ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำาหรับ นักเรียนทุน พสวท. ระดับ

มัธยมศึกษา ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex

  นางสาวเจนนิเฟอร์ ลี นักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีท่ี 6/2 รางวัลเหรียญทอง และ รางวัล

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนรวม สูงสุด อันดับที่ 3 

การแข่งขนัชวีวทิยาโอลมิปิกระดบัชาต ิครัง้ที ่18 

(รปูแบบออนไลน์) ระหว่างวนัที ่8 - 11 มถินุายน 

พ.ศ. 2564

  นายศุภวิชญ์ เงินเนตร นักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีท่ี 5/2 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน

ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (รูปแบบ 

ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 

2564
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  นางสาววศศรตน์ บูรณพิร นักเรียนชั้น มัธยม

ศึกษาปีที่ 5/4 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (รางวัล

เหรียญทอง) การแข่งขันรอบสุดท้ายของหลักสูตร

อบรม เข้มข้น ระยะสั้นแพทย์ – วิศวกรรมและ 

วิทยาการข้อมูล

  รางวัลชนะเลิศ ทีม Start Industry จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  

ที่ปรึกษาทีม 5,000 บาท โครงการประกวดแผนธุรกิจ YOUNG BUSINESS PLANNER 2021 จัดโดย วิทยาลัยศิลปะ 

สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบ Pitching 23 ทีม สุดท้าย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

  1. นางสาวข้าว มฤคพิทักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

  2. น.ส.สิริรัตติกาล สถิตเมธากุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

  3. น.ส.ทอฝัน โยธามาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

  4. อาจารย์ปุญชรัสมิ์ มูลคำา ที่ปรึกษาทีม
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  นายกวินข์นเรศ การสุทธิวัฒน์ นักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ห้องเรยีน วมว.-มช. โรงเรียนสาธติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

ในการแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

  นางสาวปิยธดิา อุย้ฟใูจ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 4/2 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จ  

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีรางวลัรอง ชนะเลิศอันดบั 

1 ระดับประเทศ ในการประกวด บรรยายธรรมรอบ

ชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำาปี 2564 ณ ศาลา

พระราชศรัทธา วัดปทุมวณาราม กรุงเทพมหานคร

  นายรชต เยน็กล่ำา นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 5/6 และนายพงศกร พรมมิง่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 5/7 ได้รบัรางวลั 

RISING STAR CHEMISTRYจากการนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบบรรยายในหัวข้อ “Citrus Group  

Antioxidant Efficacy and Vital Substance Analysis” การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลย ี

ในระดับนานาชาติ งาน KVIS International Science Fair (KVIS-ISF) ครั้งท่ี 5 (ในรูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันท่ี  

24 - 28 มกราคม 2565
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  เด็กหญิงณัฐนรีย์ พันธ์เขียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เข้ารับพระราชทานรางวัลการประกวดบรรยายธรรม  

ระดับประถมศึกษาตอนปลายของประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำาป ี 

พ.ศ. 2563 – 2564

  นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา

  นายธนนท์ ธนยิผล นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5/2 ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 ประเภทชายคู ่รุ่นอายไุม่เกนิ 

17 ปี รายการโตโยต้าแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 4-10 ธันวาคม พ.ศ.2564

  นางสาวปุณิกา จงไกรจักร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน ประเภท Open ธนู  

Recurve หญิง ระยะ 70 เมตร และ 1 เหรียญทอง ประเภท ธนู Recurve หญิง มัธยมปลาย ระยะ 18 เมตร จากการ

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2564 วันที่ 12-15 ธันวาคม 2564 ณ สนามยิงธนู การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (หัวหมาก)
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  นางสาวพณัณ์ชติา โรจน์วฒันดษิกลุ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/5 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ รุน่ท่ัวไปหญิง Women 

ชมรมกีฬาทางน้ำามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (A) การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2564  

ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

  นางเด็กหญิงสิริน บุตรสำาราญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ ประเภท  

ทีมหญิง เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asian Games 2022 ในเดือนกันยายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จากการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกสากลทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Asian Games 2022 รอบ 

สุดท้าย ระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร
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  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 พ.ศ. 2565 “ศรีสะเกษเกมส์”  

 ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

   นางสาวปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

   นางสาวกัญญพัชร ตรีวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

   นางสาวภัทรณิกา ศรีภัทรพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
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  กิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ระดับมัธยมศึกษา ในรอบปี 2564  

  พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2564

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้แสดง 

ความเคารพ ความกตัญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา 

และความปรารถนาด ีและเพือ่สบืสานประเพณีอันดีงามท่ีปฏบิติัสืบต่อกนัมา ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชมุ 

จรญู จนัทร์เครอื โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ผ่านส่ือออนไลน์ Facebook live และ Zoom Cloud Meetings 

ตามาตรการณ์ปองกันโควิด-19

  กิจกรรมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำาเร็จการศึกษา ปี 2563

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานแสดงความยินดีแก่นักเรียนท่ีสำาเร็จการศึกษา นักเรียน 

ชั้น ม.6 ประจำาปีการศึกษา 2563 อีกท้ังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา พร้อม 

ปลูกฝังให้นักเรียนที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษา มีจิตสำานึกและตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม  

มีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ลานหน้า 

เสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  กิจกรรมต้อนรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับสมาคม ผู้ปกครองและครู และชมรมศิษย์เก่า ร่วมกันจัดงาน 

ฮับขวัญน้องหล้า ประจำาปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็น การต้อนรับและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 

1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ วมว.มช.) ภายในงานมีการเรียกฮ้องขวัญ ผูกข้อมือ การแสดงเชียร์ และ

การแสดงต่างๆของสถา นักเรียน ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 15.45 - 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 

(ลานช้าง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กนยายน (Thai National Flag Day) 

ประจำาปี 2564

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai  

National Flag Day) ประจำาปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำาลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงพระราชทางธงชาติธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารสาธิต 1 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  

ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถม และระดับมัธยม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรม 

ดำาเนินการภายใต้มาตรการการปองกัน การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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  กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำาและการเตรียมความพร้อมสำาหรับการเป็นสภานักเรียน 

ปีการศึกษา 2564

  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จัดกจิกรรมพฒันาความเป็นผูน้ำาและการเตรียมความพร้อมสำาหรบั การเป็น

สภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำางานตาม ระบบของสภา

นกัเรยีน ทีมุ่่งฝึกให้นกัเรยีนได้มโีอกาสทำางานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ ยดึตามหลกัการของระบอบ ประชาธปิไตย ระหว่าง

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม สนามกีฬา และลานกิจกรรมของโรงเรียนสาธิต มหาวิยาลัยเชียงใหม่

  การรับวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงอายุระหว่าง

 12-18 ปี

  ตามที่ ศบค. อนุมัติแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12-18 ปี เพื่อเปิดภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันวางแนวทางฉีดวัคซีนให้กับเด็ก  

ทางโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการให้นักเรียนเข้าร่วมการฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 

ระหว่างศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันที่ศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
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  กิจกรรมผู ้บริหารพบผู ้ปกครอง

นักเรียน ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จัดกิจกรรมผู ้บริหารและอาจารย ์ที่ปรึกษา 

พบผู ้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 

ช่วงเวลา 17.00-18.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

(zoom meeting) เพื่อแจ้งการดำาเนินงานของ

โรงเรยีน แนะนำาอาจารย์ทีป่รกึษา รวมถงึแนวทาง

การพัฒนานักเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน

ให้ผู้ปกครองทราบ ณ หอประชมุ จรญู จนัทร์เครอื 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การสนับสนุนชั่วโมงอินเทอร์เน็ต 

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำาหรับ

นักเรียน

  ตามที่โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการจัดหา

ชั่วโมงอินเตอร ์ เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียน 

การสอนสำาหรับนักเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระ 

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู ้ปกครอง โดย 

โรงเรียนได ้ประสานงานไปยังบริษัทเอกชน 

ผู ้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดำาเนินการ

จัดสรรสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านซิมโทรศัพท์  

มือถือประเภทสมาร์ทโฟน แพ็กเกจ 4Mbps 

ไม่ลดสปีดระยะเวลา 60 วัน
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  "โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบการสะสมหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

(ธนาคารหน่วยกิต: Credit bank) "

  โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการ

พัฒนาการเรียนการสอนที่สามารถรองรับระบบการสะสมหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ธนาคารหน่วยกิต: 

Credit bank) สำาหรบัการเข้าศึกษาต่อในระดบัอดุมศกึษา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นกัเรยีนมปีระสบการณ์ ในการเรยีน

ระดบัอดุมศกึษา เป็นส่วนหนึง่ในการเลอืกตดัสินใจในการศกึษาต่อ เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนใน หลากหลายวชิาตามความ

สนใจ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียน (CMU Lifelong Education)
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

  ในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำาปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

  1. บทนำา
      1.1 ประวัติความเป็นมา

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายการจัดการศึกษาระดับ

ปรญิญาในสาขาวิชาทางการศกึษาออกไปสูส่่วนภมูภิาค เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลในการจดัตัง้มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือ โดยมุ่งผลิตครูสำาหรับสอนระดับมัธยมศึกษาและร่วมมือกับโรงเรียน

ในชุมชนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน รวมทั้งการฝึกอบรมครูประจำาการให้มีประสิทธิภาพ จากวัตถุประสงค์ของการ

จดัตัง้คณะศึกษาศาสตรด์งักลา่ว คณะฯ ไดด้ำาเนนิการจดัตัง้โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหมข่ึน้ โดยมคีวามมุง่หมาย 

เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ตลอดจนให้คณาจารย์ใช้เป็นแหล่งสำาหรับการ

ค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับการจัดการศึกษาใน

ภาคเหนอื ดว้ยเหตผุลทีก่ลา่วมา จงึไดม้กีารสรา้งโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหมข้ึ่นในปี พ.ศ. 2511 แต่มกีารจัดการ

เรียนการสอนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้มีการ

ขยายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 

22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทางสภาฯ ได้เห็นชอบโครงการขยายการจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน ที่ได้

ให้ความสำาคัญกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กเล็กและการศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งในมาตรา 54 ได้

บญัญตัวิา่ รฐัตอ้งดำาเนนิการให้เดก็ทุกคนไดร้บัการศกึษาเปน็เวลาสบิสองป ีตัง้แตก่อ่นวยัเรยีนจนจบการศกึษาภาคบงัคบั

อย่างมีคุณภาพ และมาตรา 258 ด้านการศึกษา ได้สรุปว่า การปฏิรูปด้านการศึกษานั้น สามารถเริ่มดำาเนินการให้เด็ก

เล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

ดงัน้ัน ทกุภาคสว่น ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ตลอดจนหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จะต้องใหค้วามสำาคญักบัการดูแลเด็กเล็กหรอื

เดก็ปฐมวยัอยา่งจรงิจงั เพือ่วางรากฐานสำาคญัในการพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หเ้ขม้แขง็ยัง่ยนืในอนาคต ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

ในเรือ่งการจดัการศกึษาจงึตอ้งเรง่ดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 

และหลกัวิชาทางการศกึษาใหม้คีณุภาพ เปน็ระบบ และมีมาตรฐาน ซึง่ยอ่มสง่ผลใหเ้ดก็และเยาวชนเตบิโตขึน้เปน็บคุคล

ที่มีคุณภาพของสังคม

ดำเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ของคณะศึกษาศาสตร์ ไปพร้อมกับการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพ

และเป็นพลเมืองโลกที่ดี บนพื้นฐานความเป็นไทย 
และเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม
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   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ในฐานะทีเ่ปน็หนว่ยงานทีน่อกจากทำาหนา้ท่ีผลติบณัฑติทางการ

ศึกษาเพื่อทำาหน้าที่ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับท่ีมีคุณภาพแล้ว ยังมีหน้าท่ีในการศึกษาค้นคว้า

วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในการฝึกอบรมครูประ

จำาการเพือ่ชว่ยขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต ิภายใต้ยทุธศาสตร์ทีม่จุีดเนน้การบริหารทีป่รับเปล่ียนใหม้คีณุลักษณะและก่อ

ให้เกิดภาพลกัษณใ์หม ่ภายใตว้สิยัทศันข์องคณะศกึษาศาสตรท์ีว่า่ “สถาบันชัน้นำาในการผลติและพฒันาครแูละบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่”

 

   จากแผนพฒันาการศกึษาของคณะศึกษาศาสตร ์ระยะที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึง่ได้มาจากการวิเคราะห์

บรบิทสถานการณ์ของประเทศ ยทุธศาสตรช์าติ 20 ป ีความคาดหวงัและความต้องการใหโ้รงเรยีนสาธติขยายการจดัการ

ศึกษาให้ครอบคลุมทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และความพร้อมของคณะฯ ที่มีสาขา

วิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาประถมศึกษาด้วย ในระยะแรก คณะฯ จึงได้กำาหนดให้มีโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติ

การวชิาชพีครทูีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นศาสตร์การสอนแนวใหม ่เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอนบุาลและ

ประถมศึกษา (ITPC : Innovative Teaching Professional Center for Kindergarten and Primary Levels)  

โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว ทำาหน้าที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและวิชาชีพครู ซ่ึงช่วยสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ

ใหท้ัง้นกัศกึษาคร ูครปูระจำาการ และเปน็แหลง่ศกึษาคน้ควา้วิจัยเพ่ือพัฒนานวตักรรมทางการศกึษาในระดับอนบุาลและ

ประถมศึกษา ตลอดจนพัฒนาผูเ้รยีนซึง่จบการศกึษาระดับอนบุาลและประถมศกึษาให้เปน็นกัเรยีนทีม่คีณุภาพในระดบั

สากล เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกอีกทางหนึ่ง ซ่ึงต่อมา เม่ือสภามหาวิทยาลัยได้เห็น

ชอบใหด้ำาเนนิการโครงการดงักล่าวแลว้ จงึไดด้ำาเนนิการภายใต้ชือ่ “โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระดบัอนบุาล

และประถมศึกษา” โดยกำาหนดให้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2563 

เป็นต้นมา
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

   1.2 โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

   ในการบริหารงานของโรงเรียน มีคณบดี รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา  

ฅเป็นผู้บริหารที่ดูแลการบริหารจัดการ การตัดสินใจในการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน สำาหรับส่วนของวิชาการ

จะมีหัวหน้าระดับอนุบาล และหัวหน้าระดับประถมศึกษา เป็นผู้ดูแลงานในด้านของวิชาการการจัดทำาหลักสูตรทั้ง  

Smart Unit และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในส่วนของสำานักงานโรงเรียน มีผู้ช่วยผู้อำานวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาเป็นผู้ดูแลงาน ในด้านการบริหารบุคคล  

านการเงิน งานงบประมาณและแผน เป็นต้น
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   1.3 บุคลากรของโรงเรียน

   ในปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา มีบุคลากร 

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งสิ้น จำานวน 46 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 จำานวนอาจารย์ – แยกตามประเภทและวุฒิการศึกษา

 

   นอกจากนี้ โรงเรียนได้จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อดูแลนักเรียนในระดับอนุบาล จำานวน 6 คน ได้แก่ 

แม่บ้าน 4 คน และคนสวน 2 คน

 จำานวนบุคลากรสายสนับสนุน – แยกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
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   1.4 ข้อมูลจำานวนนักเรียน

   ในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนสาธิตฯ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 248 คน โดยเป็น

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำานวน 92 คน ระดับช้ันประถมศึกษา จำานวน 156 คน ซึ่งระดับชั้นอนุบาล 1 จำานวน 2 

หอ้งเรยีน ระดบัช้ันอนบุาล 2 จำานวน 2 หอ้งเรยีน ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 จำานวน 2 หอ้งเรยีน และระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 2 จำานวน 2 ห้องเรียน

  2. หลักสูตรของโรงเรียน
   2.1 โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

   เพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาเป็นไปตามเปาหมายทีก่ำาหนดไวใ้หแ้ก่สถานศกึษาและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการเลีย้งดูเดก็ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม 

และสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยบูรณาการ

หลักสูตรประถมวัยปี 2560 เข้ากับสมรรถนะนักเรียนที่ต้องการพัฒนานักเรียนในรูปแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการ

เรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนเปลีย่นบทบาทจากผูร้บัความรูไ้ปสูก่ารมสีว่นร่วมในการสรา้งความรู ้นักเรยีนจะได้ฝกึการคดิขัน้สงู การ

หาคำาตอบด้วยตนเอง และลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าไปทำากิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้สัมพันธ์กับความรู้เดิม และเกิดประสบการณ์จริง

ในการเรียนรู้อีกด้วย

    2.1.1 โครงสร้างหลักสูตรสำาหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 
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    2.1.2 โครงสร้างหลักสูตรสำาหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 
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   2.2 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564

   สำาหรับระดับชั้นประถมศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นเป็นกลุ่มวิชา จำานวน 5 กลุ่มวิชา 

ได้แก่ กลุ่มวิชาทางภาษา กลุ่มวิชาท่ีพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสุนทรียทางอารมณ์ กลุ่มวิชาสมรรถนะ

ทางร่างกายและ และกลุ่มวิชาที่เน้นการเป็นพลเมืองที่ตื่นตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ผู้อื่นและสิ่งรอบตัว 

   นอกจากนี้แล้ว จะมีหน่วยการเรียนรู้ที่เรียกว่า Smart Unit ซึ่งเป็นหน่วยการบูรณาการที่สร้างขึ้นเพื่อให้

นักเรียนสามารถนำาความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ)

หมายเหตุ : SMART Unit เป็นวิชาบูรณาการ จำานวน 5 กลุ่มวิชา
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   2.3 Smart Units ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

   ในแต่ละภาคเรียนจะมี Smart Unit จำานวน 3 Unit ของแต่ละระดับชั้น รวมท้ังส้ิน ท้ังปีจะมีจำานวน 6 

หน่วยการเรียนรู้

    2.3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

    ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 มีจำานวน 3 Units ได้แก่ Healthy Students ,Smart 

Innovator และ Smart School
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    2.3.2 การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

    ในระดับชั้นประถมศึกษาท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 มีจำานวน 3 Units ได้แก่ CMU Art and Culture, 

smart Community และ อ่างแก้ว
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    2.3.3 การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

    ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 มีจำานวน 3 Units ได้แก่ Healthy Life Balance, 

ITPC Family และ ดินบ้านเฮา
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    2.3.4 การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 มีจำานวน 3 Units ได้แก่ Artficial Rain (ฝนหลวง), CMU Culture และ 

โรคติดต่อและภัยใกล้ตัว
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   2.4 ความร่วมมอืในการจัดการเรยีนการสอนรว่มกับคณะและหนว่ยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

    ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

    ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน 

    แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้แก่ 

     1. สำานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

     2. คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 21 คณะ 4 วิทยาลัย          

     3. สถาบันวิจัย 

     4. สำานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     

     5. หอศิลปวัฒนธรรม

     6. สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  3. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาธิต
   โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระดบัอนบุาลและประถมศกึษา จดัโครงการเตรยีมความพรอ้มบคุลากร

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำานวยการ

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และอาจารยไ์ชยรตัน ์นติกิาญจนโภคนิ ผูช่้วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรก่อนเปิด 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมแจ่มจิตต์ คณะศึกษาศาสตร์

   คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เข้าร่วมการอบรม 

เชิงปฏบัิตกิาร เรือ่ง เทคนคิการใช ้ Flipboard กบัการเรยีนการสอนยคุดจิทิลั โดย บรษิทั ชชิางคอมพิวเตอร ์(ประเทศไทย) 

ณ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้จัดอบรม “การใช้โปรแกรม  

Canva เพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน”  ในวนัที ่7  มถินุายน 2564 สำาหรบัอาจารยส์าธติ ทกุระดบั โดยไดร้บัเกยีรติ

จาก วา่ทีร่อ้ยตร ีสริุยนั หมอยา จากสำานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่เปน็วทิยากร ผ่าน Zoom 

Meeting

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้จัดอบรมเรื่อง 

“ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมช่ัน: เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ในยคุนวินอรม์อล (Digital Transformation: Tech-

nology for Education in New Normal)”  ในวัน

ที่ 3, 10 และ17 กรกฎาคม 2564 สำาหรับอาจารย์

สาธติทกุระดบั โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร. สทุธศิกัด ิ

จันทวงษโส จาก มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์ 

นายแพทย์อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ อาจารย์จากคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

บรรยายผ่าน Zoom Meeting
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กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ

“ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น: เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล

(Digital Transformation: Technology for Education in New Normal)”

วันที่ 3 กรกฏาคม 2564

กิจกรรมการอภิปรายในหัวข้อ

การกลั่นแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyber Bullying)

“Cyber Bullying ภัยออนไลน์อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว”

วันที่ 17 กรกฏาคม 2564
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   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้จัดอบรมสัมมนาสำาหรับอาจารย์

ชาวต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2564 และ โดยได้รับเกียรติจาก 

อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันท์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา และ 

รองศาสราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล จากศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นวทิยากรบรรยายเก่ียวกบั การรูจ้กัธรรมชาตขิองสมองของเด็กแตล่ะชว่งวยัเพือ่การจดัการเรยีน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน Zoom Meeting



220

  4. การประชุมผู้ปกครองและการเสริมองค์ความรู้สำาหรับผู้ปกครอง
   โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระดับอนบุาลและประถมศกึษา ได้มกีารจัดกจิกรรมประชมุผู้ปกครอง

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ไชย

รัตน์ นิติกาญจนโภคิน ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา พร้อม

ด้วยคณาจารย์จากทางโรงเรียนฯ เข้าร่วมพบปะและพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียน

  นอกจากนี้แล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมสัมมนา พูดคุย แลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง ในหัวข้อ "เปิดเทอม 

ครั้งใหม่ เตรียมตัวเด็ก ๆ ให้พร้อมอย่างไร เพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อ Covid-19" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดย 

นายแพทยส์รุสทิธิ ์สากระแสร ์กมุารแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เร่ืองระบบทางเดินหายใจเด็กและภาวะวกิฤตในเด็ก โรงพยาบาล

เชียงใหม่ราม และเจ้าของเฟสบุ๊คแฟนเพจ "เลี้ยงลูกแบบหัวหมอ โดย หมอเป๊ก" ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings

   โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ระดบัอนบุาลและประถมศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมสมัมนาออนไลน ์สำาหรบั

ผู้ปกครองในระดับอนุบาล ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ "เรียนออนไลน์อย่างไรให้มีความสุข เมื่อบ้านเปลี่ยนเป็น

ห้องเรียน และพ่อแม่เป็นครู ในยุค New Normal" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ พญ.จิตรลดา  

ศรีปัญญา และ พญ.ผกามาศ พสกภัคดี เป็นวิทยากร ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings
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  5. ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะครูและบุคลากรจาก

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย เขา้ศกึษาดงูานเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตร

ระดับปฐมวัย ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดี อาจารย์ 

ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา  

และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับและพบปะและพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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