
 
 

                        สิงหาคม  ๒๕๖2 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมหาแนวทางความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา CMU - SMILE เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
สําหรับการศึกษาตลอดชีวิต โดยเพ่ิมรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น การเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตไว้ในธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเทียบโอนสําหรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในอนาคต เป็นต้น  

ในการนี้สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดเปิดหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) Bachelor of Education 
(Industrial Education) ในปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน 1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมศึกษาหรือประกอบอาชีพอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 2. สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และ
บูรณาการศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมศึกษากับศาสตร์อ่ืน เพ่ือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 3. มีโลกทัศน์
กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสามารถทํางานร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน 4. มีสมรรถนะและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ 5. มีความคิดสร้างสรรค์และร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งอนาคตใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท่ีสนใจจะประกอบอาชีพครูและเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) ผ่านระบบ 
Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่าน หรือรองผู้อํานวยการ เข้าร่วมประชุม หารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาผ่านระบบ Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
วันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี รองศาสตราจารย์มานูนณย์ สุตีคา โทร 08 1764 9036 ท้ังนี้สามารถตอบรับเข้า
ร่วมงานฯ ด้วยการ Scan QR Code ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้ ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข) 
             คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

ท่ี อว 83๙๓(๑5)/  

ฝ่ายประสานงานหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา 
โทร 0 5394 4204 , 0 5394 4289  

QR Code สําหรับตอบรับเข้าร่วม 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข) 
             คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

ท่ี อว 83๙๓(๑5)/  

ฝ่ายประสานงานหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา 
โทร 0 5394 4204 , 0 5394 4289  

QR Code สําหรับตอบรับเข้าร่วม 



 
 

                        สิงหาคม  ๒๕๖2 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมหาแนวทางความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา CMU - SMILE เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
สําหรับการศึกษาตลอดชีวิต โดยเพ่ิมรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น การเรียนเพื่อสะสมหน่วยกติไว้ในธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเทียบโอนสําหรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในอนาคต เป็นต้น  

ในการนี้สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดเปิดหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) Bachelor of Education 
(Industrial Education) ในปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน 1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมศึกษาหรือประกอบอาชีพอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 2. สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และ
บูรณาการศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมศึกษากับศาสตร์อ่ืน เพ่ือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 3. มีโลกทัศน์
กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสามารถทํางานร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน 4. มีสมรรถนะและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ 5. มีความคิดสร้างสรรค์และร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งอนาคตใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท่ีสนใจจะประกอบอาชีพครูและเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) ผ่านระบบ 
Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่าน หรือรองผู้อํานวยการ เข้าร่วมประชุม หารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาผ่านระบบ Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
วันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี รองศาสตราจารย์มานูนณย์ สุตีคา โทร 08 1764 9036 ท้ังนี้สามารถตอบรับเข้า
ร่วมงานฯ ด้วยการ Scan QR Code ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้ ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข) 
             คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

ท่ี อว 83๙๓(๑5)/  

ฝ่ายประสานงานหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา 
โทร 0 5394 4204 , 0 5394 4289  

QR Code สําหรับตอบรับเข้าร่วม 



 
 

                        สิงหาคม  ๒๕๖2 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมหาแนวทางความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา CMU - SMILE เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
สําหรับการศึกษาตลอดชีวิต โดยเพ่ิมรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น การเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตไว้ในธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเทียบโอนสําหรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในอนาคต เป็นต้น  

ในการนี้สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดเปิดหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) Bachelor of Education 
(Industrial Education) ในปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน 1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมศึกษาหรือประกอบอาชีพอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 2. สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และ
บูรณาการศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมศึกษากับศาสตร์อ่ืน เพ่ือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 3. มีโลกทัศน์
กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสามารถทํางานร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน 4. มีสมรรถนะและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ 5. มีความคิดสร้างสรรค์และร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งอนาคตใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท่ีสนใจจะประกอบอาชีพครูและเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) ผ่านระบบ 
Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่าน หรือรองผู้อํานวยการ เข้าร่วมประชุม หารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาผ่านระบบ Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
วันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี รองศาสตราจารย์มานูนณย์ สุตีคา โทร 08 1764 9036 ท้ังนี้สามารถตอบรับเข้า
ร่วมงานฯ ด้วยการ Scan QR Code ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้ ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข) 
             คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

ท่ี อว 83๙๓(๑5)/  

ฝ่ายประสานงานหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา 
โทร 0 5394 4204 , 0 5394 4289  

QR Code สําหรับตอบรับเข้าร่วม 



 
 

                        สิงหาคม  ๒๕๖2 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมหาแนวทางความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา CMU - SMILE เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
สําหรับการศึกษาตลอดชีวิต โดยเพ่ิมรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น การเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตไว้ในธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเทียบโอนสําหรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในอนาคต เป็นต้น  

ในการนี้สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดเปิดหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) Bachelor of Education 
(Industrial Education) ในปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน 1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมศึกษาหรือประกอบอาชีพอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 2. สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และ
บูรณาการศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมศึกษากับศาสตร์อ่ืน เพ่ือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 3. มีโลกทัศน์
กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสามารถทํางานร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน 4. มีสมรรถนะและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ 5. มีความคิดสร้างสรรค์และร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งอนาคตใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท่ีสนใจจะประกอบอาชีพครูและเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) ผ่านระบบ 
Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่าน หรือรองผู้อํานวยการ เข้าร่วมประชุม หารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาผ่านระบบ Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
วันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี รองศาสตราจารย์มานูนณย์ สุตีคา โทร 08 1764 9036 ท้ังนี้สามารถตอบรับเข้า
ร่วมงานฯ ด้วยการ Scan QR Code ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้ ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข) 
             คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

ท่ี อว 83๙๓(๑5)/  

ฝ่ายประสานงานหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา 
โทร 0 5394 4204 , 0 5394 4289  

QR Code สําหรับตอบรับเข้าร่วม 



 
 

                        สิงหาคม  ๒๕๖2 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมหาแนวทางความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา CMU - SMILE เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
สําหรับการศึกษาตลอดชีวิต โดยเพ่ิมรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น การเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตไว้ในธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเทียบโอนสําหรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในอนาคต เป็นต้น  

ในการนี้สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดเปิดหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) Bachelor of Education 
(Industrial Education) ในปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน 1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมศึกษาหรือประกอบอาชีพอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 2. สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และ
บูรณาการศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมศึกษากับศาสตร์อ่ืน เพ่ือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 3. มีโลกทัศน์
กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสามารถทํางานร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน 4. มีสมรรถนะและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ 5. มีความคิดสร้างสรรค์และร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งอนาคตใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท่ีสนใจจะประกอบอาชีพครูและเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) ผ่านระบบ 
Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่าน หรือรองผู้อํานวยการ เข้าร่วมประชุม หารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาผ่านระบบ Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
วันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี รองศาสตราจารย์มานูนณย์ สุตีคา โทร 08 1764 9036 ท้ังนี้สามารถตอบรับเข้า
ร่วมงานฯ ด้วยการ Scan QR Code ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้ ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข) 
             คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

ท่ี อว 83๙๓(๑5)/  

ฝ่ายประสานงานหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา 
โทร 0 5394 4204 , 0 5394 4289  

QR Code สําหรับตอบรับเข้าร่วม 



 
 

                        สิงหาคม  ๒๕๖2 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมหาแนวทางความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา CMU - SMILE เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
สําหรับการศึกษาตลอดชีวิต โดยเพ่ิมรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น การเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตไว้ในธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเทียบโอนสําหรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในอนาคต เป็นต้น  

ในการนี้สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดเปิดหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) Bachelor of Education 
(Industrial Education) ในปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน 1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมศึกษาหรือประกอบอาชีพอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 2. สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และ
บูรณาการศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมศึกษากับศาสตร์อ่ืน เพ่ือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 3. มีโลกทัศน์
กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสามารถทํางานร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน 4. มีสมรรถนะและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ 5. มีความคิดสร้างสรรค์และร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งอนาคตใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท่ีสนใจจะประกอบอาชีพครูและเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) ผ่านระบบ 
Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่าน หรือรองผู้อํานวยการ เข้าร่วมประชุม หารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาผ่านระบบ Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
วันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี รองศาสตราจารย์มานูนณย์ สุตีคา โทร 08 1764 9036 ท้ังนี้สามารถตอบรับเข้า
ร่วมงานฯ ด้วยการ Scan QR Code ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้ ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข) 
             คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

ท่ี อว 83๙๓(๑5)/  

ฝ่ายประสานงานหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา 
โทร 0 5394 4204 , 0 5394 4289  

QR Code สําหรับตอบรับเข้าร่วม 



 
 

                        สิงหาคม  ๒๕๖2 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมหาแนวทางความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา CMU - SMILE เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
สําหรับการศึกษาตลอดชีวิต โดยเพ่ิมรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น การเรียนเพื่อสะสมหน่วยกติไว้ในธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเทียบโอนสําหรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในอนาคต เป็นต้น  

ในการนี้สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดเปิดหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) Bachelor of Education 
(Industrial Education) ในปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน 1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมศึกษาหรือประกอบอาชีพอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 2. สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และ
บูรณาการศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมศึกษากับศาสตร์อ่ืน เพ่ือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 3. มีโลกทัศน์
กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสามารถทํางานร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน 4. มีสมรรถนะและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ 5. มีความคิดสร้างสรรค์และร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งอนาคตใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท่ีสนใจจะประกอบอาชีพครูและเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศึกษา) ผ่านระบบ 
Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่าน หรือรองผู้อํานวยการ เข้าร่วมประชุม หารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาผ่านระบบ Credit Bank ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
วันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี รองศาสตราจารย์มานูนณย์ สุตีคา โทร 08 1764 9036 ท้ังนี้สามารถตอบรับเข้า
ร่วมงานฯ ด้วยการ Scan QR Code ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้ ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข) 
             คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

ท่ี อว 83๙๓(๑5)/  

ฝ่ายประสานงานหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา 
โทร 0 5394 4204 , 0 5394 4289  

QR Code สําหรับตอบรับเข้าร่วม 


