
สรรสาระมาฝาก จาก ผูอ้ านวยการ 

 
ฉบบัที่ 22  เดือนมกราคม – เมษายน 2565 

 

 

ท่านผู้ปกครอง  
 สรรสาระ ฉบับที่ 22 น้ี จัดท าข้ึนเน่ืองในโอกาสที่โรงเรียนได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือรับผลการเรียนภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 แต่เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 
ที่ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก เพ่ือความปลอดภัย โรงเรียนจึงก าหนดให้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับผลการเรียน                 
ผ่านระบบออนไลน์  และเพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบข่าวสารและกิจกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 
2565  ผมจึงขอใช้สรรสาระฉบับน้ีประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมที่ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตให้ผู้ปกครองได้ทราบ ดังน้ี   

 
 

ข่าวสารผลงานด้านวิชาการของนักเรียน 
 

1. ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

การสอบวัดความรู้พ้ืนฐานระดับชาติ หรือ ONET ของส านักทดสอบทางการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนการทดสอบในแต่ละรายวิชา สรุปได้ดังน้ี  

 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 3   

วิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ 

โรงเรียน ประเทศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภาษาไทย 186 100 72.17 51.19 176 94.62 
ภาษาอังกฤษ 186 100 67.73 31.11 180 96.77 
คณิตศาสตร์ 186 100 55.63 24.47 164 88.17 
วิทยาศาสตร์ 186 100 47.01 31.45 165 88.71 

 

จากผลการสอบครั้งน้ีโดยภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยพิจารณาได้จากคะแนน
เฉลี่ยในแต่ละรายวิชาซึ่งพบว่า มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กว่าร้อยละ 80 ที่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศมากกว่าร้อยละ 80 นอกจากน้ีมีนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนและมีคะแนน
ทดสอบสูงสุดในแต่ละรายวิชาและคะแนนรวมสูงสุด ดังน้ี    
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วิชา คะแนน ชื่อ – สกุล 

ภาษาไทย 94.78 เด็กชายกฤตพัส  มอญแสง  ม.3/1 

ภาษาอังกฤษ 100.00 
เด็กชายญาณกร  ภัทรอนันตนพ  ม.3/2 
* คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดเชียงใหม่ ระดับสังกัด สกอ.  
ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ 

คณิตศาสตร์ 100.00 

1. เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล  ม.3/1 
2. เด็กชายชยุต  โอวาทสกุล  ม.3/1 
3. เด็กชายชวนนท์  ช่วงโสม  ม.3/1 
4. เด็กชายพิชญ์ภพ  ตรีสัตยาเวทย์  ม.3/4 
5. เด็กชายชามาดร  ด าริธรรมเจริญ  ม.3/2 
6. เด็กหญิงพิชชาพร  กาต๊ิบ  ม.3/4 
7. เด็กหญิงก้านฉัตร  ธุระพ่อค้า  ม.3/1 
8. เด็กชายชนกนันท์  มีสุข  ม.3/1 
9. เด็กชายธนพงษ์  ค าญา  ม.3/2 
* คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดเชียงใหม่ ระดับสังกัด สกอ.  
ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ 

วิทยาศาสตร์ 78.75 
1. เด็กชายกันต์ดนัย  สัตย์ซื่อ  ม.3/1 
2. เด็กชายวงศพัทธ์  วิชา  ม.3/4 
3. เด็กชายชามาดร  ด าริธรรมเจริญ  ม.3/2 

คะแนนรวม 361.05 เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล  ม.3/1 
 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6   

วิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

โรงเรียน ประเทศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภาษาไทย 64 100 70.52 46.40 60 93.75 
สังคมศึกษาฯ 69 100 53.14 36.87 65 94.20 
ภาษาอังกฤษ 67 100 67.01 25.56 66 98.51 
คณิตศาสตร์ 68 100 57.73 21.28 66 97.06 
วิทยาศาสตร์ 60 100 45.78 28.65 53 88.33 

 

เช่นเดียวกับผลการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานระดับชาติ หรือ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการสอบเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากคะแนนเฉลี่ยใน
แต่ละรายวิชาซึ่งพบว่า มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากกว่าร้อยละ 85 ที่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ นอกจากน้ีมีนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ได้คะแนนทดสอบสูงสุดของแต่ละรายวิชาและคะแนนรวมสูงสุด ดังน้ี  
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วิชา คะแนน ชื่อ – สกุล 
ภาษาไทย 86.40 นายธรรศธาดา  ตันชัยสวัสด์ิ  ม.6/1 

สังคมศึกษาฯ 76.00 
นางสาวสุทธ์ิชนัญญา  อุดมพันธ์ุ  ม.6/2 
* คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดเชียงใหม ่

ภาษาอังกฤษ 93.14 นางสาวสุทธ์ิชนัญญา  อุดมพันธ์ุ  ม.6/2 

คณิตศาสตร์ 96.25 
1. นางสาวธมลพรรณ  ลิขิตก าจร  ม.6/4 
2. นางสาวสัตตบงกช  ทิพละ  ม.6/1 

วิทยาศาสตร์ 70.20 
1. นางสาวธัญมน  ต๊ิบดอนจันทร์  ม.6/1 
2. นางสาวธมลพรรณ  ลิขิตก าจร  ม.6/4 

คะแนนรวม 414.24 นางสาวสุทธ์ิชนัญญา  อุดมพันธ์ุ  ม.6/2 
 

และเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้คะแนนสอบสูงสุดแต่ละรายวิชา โรงเรียนจะได้มอบเกียรติบัตร
และรางวัลให้แก่นักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ต่อไป  

 

2. ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามระบบTCAS รอบที่ 1 และการรับตรง (ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565) 
มีนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิ TCAS รอบที่ 1 และ การรับตรง จ านวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ  
22.76 โดยสามารถจ าแนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาและคณะ-สาขาวิชา ดังน้ี  

 

สถาบันอุดมศึกษา 
ล าดับ สถาบันอุดมศึกษา จ านวน (คน) 

ในประเทศ 

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 18 

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 

3 มหาวิทยาลัยมหิดล 6 

4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 5 

5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 3 

6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 

7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 

10 มหาวิทยาลัยศลิปากร 1 

11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 

12 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 1 

13 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น  1 

14 วิทยาลัยดุสิตธานี 1 

ต่างประเทศ 

1 ประเทศออสเตรเลีย 2 
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ล าดับ สถาบันอุดมศึกษา จ านวน (คน) 
2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 

3 ประเทศแคนาดา 1 

รวม 56 
 

คณะ สาขาวิชา 
ล าดับ คณะ สาขาวิชา จ านวน (คน) 

1 วิศวกรรมศาสตร ์ 12 
2 วิทยาศาสตร์ 6 
3 บริหารธุรกิจ 5 
4 แพทยศาสตร ์ 4 
5 วิทยาลัยนวัตกรรม / นวัตกรรมดิจิทัล 4 
6 นิเทศศาสตร์ / การสื่อสารมวลชน 3 
7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 
8 ภาษาอังกฤษ 3 
9 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ 2 
10 สัตวแพทยศาสตร ์ 2 
11 ศึกษาศาสตร์ 2 
12 ดุริยางคศิลป ์ 2 
13 พยาบาลศาสตร ์ 1 
14 เศรษฐศาสตร์ 1 
15 มนุษยศาสตร์ 1 
16 เกษตรศาสตร์ 1 
17 วนศาสตร ์ 1 
18 วิจิตรศิลป ์ 1 
19 อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ 1 
20 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ 1 

รวม 56 
 

3. การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) ปี 2564  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังน้ี 
❖ วิชาคณิตศาสตร์ 

 - เหรียญทองแดง     เด็กชายกิตติภัท   เธียรวัฒนกุล     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 - ชมเชย                เด็กชายพงศภัค   รักเจริญ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 

           ❖ วิชาวิทยาศาสตร ์
     - เหรียญทอง         เด็กชายวงศพัทธ์   วิชา               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
     - เหรียญทองแดง    เด็กหญิงณัชชา     ชาญศึก           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
     - ชมเชย 

     1. เด็กชายรุจน์ธกานต์ มูลรินต๊ะ                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
     2. เด็กหญิงดารมิงค์    บุษดาค า                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
     3. เด็กชายกิตติภัท     เธียรวัฒนกุล                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
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4. นายพินทุเทพ โตวนิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลเหรียญ BRONZE AWARD การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
นานาชาติ 2022 ITMC – International Talent Mathematics Contest  
 

5. นางสาวสิตา นรเศรษฐ์ธาดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โต้วาทีภาษาอังกฤษ และนางสาว
ปิยธิดา อุ้ยฟูใจ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 /2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โต้วาทีภาษาไทย จากการแข่งขัน School 
Debate Competition “Rotary training project-Youth Skill Development” 

 

6. นางสาวจินดามณี  ศรีสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และนางสาวธัญกร เที่ยงบูรณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2  
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2   

 

7. นายวริศ เลิศทัศนีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2   และนายธนัท  วณิชชากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ              
การแข่งขันกิจกรรม Intensive English Skills Competition 2022 โครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 19 ประจ าปีการศึกษา 
2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

8. นางสาวภัทรพร ค านึงสิทธิ นายพงศกร  พรมมิ่ง และ นายมาฬุต  วงค์เตปิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Siriraj Mathematics and Science Aptitude Test (SIMSAT) 
ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 

9. นายชิติพัทธ์   ชัยมงคล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 16  มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ผ่าน 
Google Meet   เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 
 

10. นายรชต เย็นกล่ า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นายพงศกร พรมมิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/7 ได้รับรางวัล RISING STAR 
CHEMISTRY จากการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบบรรยายในหัวข้อ  “Citrus Group Antioxidant Efficacy 
and Vital Substance Analysis”การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ งาน KVIS 
International Science Fair (KVIS-ISF) ครั้งที่ 5 (ในรูปแบบออนไลน์)  เมื่อวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2565  

 

11. นายกฤตภาส ชินเชษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทาง
รัฐศาสตร์ โครงการรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่21/2564 ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที ่5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 

12. นางสาวภัทรพร  ค านึงสิทธิ   นางสาวฐนิศรา ธงทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/7 และนายนภวิชญ์ นันทะน้อย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  
ครั้งที่ 24 : YSC 2022 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ YSC 2022 ในรูปแบบออนไลน์  
(Virtual Young Scientist Competition 2022) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 

 

 
 

นักเรียนที่มีผลงานด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

1. นางสาวปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้น าเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
           (South East Asia Youth Leadership Program SEAYLP 2022 ) ระหว่างวันที่ 3-27 พฤษภาคม 2565  
           ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

2. เด็กหญิงณัฐนรีย์ พันธ์เขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เข้ารับพระราชทานรางวัลการประกวดบรรยายธรรมระดับประถมศึกษา
ตอนปลายของประเทศ 
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3. ผลรางวัลกิจกรรมโครงการตอบปัญหาศีลธรรม ครั้งที่ 14 The World Peace Ethics Contest 2021 
➢ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

             รองชนะเลิศอันดับ 1       เด็กหญิงชนิสร  สิรธินากร                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  
➢ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

             รางวัลชนะเลิศ             นายวริศ         เลิศทัศนีย์                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  
             รองชนะเลิศอันดับ 1      นายศุภวิชญ์    เงินเนตร                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  
             คะแนนรวมอันดับที่ 5    นางสาวชนกพร  อธิวัฒนาไพบูลย์               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  
 

4. นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศการประกวดบรรยายธรรม           
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจ าปี 2564  
 

5.  นางสาวปิยะธิดา บุญมาถา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์  (สาขาเพชรผู้เรียนรู้ เกียรติคุณนักกีฬา
ดีเด่น) ประจ าปี 2565  และรางวัลเพชรรัตนชาติ (สาขา ต้นแบบเยาวชนดีเด่น) ประจ าปี 2565 

 

6. เด็กหญิงรัศมิ์มาดา สมนาม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  ได้รับรางวัลเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น 
ผู้สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน ประจ าปี 2564 ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3 
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

7. นางสาวปิยะธิดา บุญมาถา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับแต่งต้ังเป็นฑูตสิ่งแวดล้อม ประจ าจังหวัดล าพูน 
 

นักเรียนที่มีผลงานด้านกีฬา 
 

1. เด็กหญิงสิริน บุตรส าราญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ ประเภททีมหญิงเดินทางไปเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา Asian Games 2022 ในเดือนกันยายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปจากการแข่งขันคัดเลือก
นักกีฬาหมากรุกสากลทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Asian Games  2022 รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 
2565 ณ กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 นางสาวกัญญพัชร ตรีวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3 นางสาว
ภัทรณิกา ศรีภัทรพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติครั้งที่47 พ.ศ. 2565 ศรีสะเกษเกมส์ ระหว่างวันที่16-26 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
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 ข่าวสารกิจกรรมที่ส าคัญ เดือนมกราคม - เมษายน  2565 
 

1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีและร่วมแสดงบรรเลงดนตรีไทย เน่ืองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 55 ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562-2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร          
ครั้งที่ 56 ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563-2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565               
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 

   

  
 

2. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเขา้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                          
ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 โดยการจัดการทดสอบครั้งน้ีโรงเรียนได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. กิจกรรมฮับขวัญน้องหล้า ประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู และ
ชมรมศิษย์เก่า จัดงานดังกล่าวข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการต้อนรับและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ วมว.มช.) เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 15.45 - 18.00 น. ณ ลานกิจกรรม
หน้าเสาธง (ลานช้าง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
 

4. กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้น าและการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นสภานักเรียน  ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสาธิตฯ โดย
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้ท างานตามระบบของสภานักเรียน โดย
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียนในปี
การศึกษา 2565 ได้ฝึกการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนระหว่าง
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยเชียงใหม่ 
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5. กิจกรรมกีฬาสี ประจ าปีการศึกษา 2564  โดยสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันจันทร์ที ่7- วันศุกร์ที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2565  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

   

 

 

 
6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสาธิตฯ โดยกลุ่มบริหารงานพัฒนาองค์กรและ 

กิจการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมข้ึนเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารหอประชุม 50 ปี โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ส าเร็จการศึกษา 
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7. กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนน าร่อง กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนมัธยมศึกษากว่า 37 โรงเรียน ได้ลงนาม
ความร่วมมือกับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านระบบแขนกลลงนาม
ระยะไกล เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกันด้านการศึกษา และยกระดับคุณภาพทางวิชาการ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติของในโรงเรียนเครือข่ายด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565                  
ผ่านระบบออนไลน์ ( ZOOM Cloud Meetings)  
 

 
 

8. พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสาธิตฯ โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติ
บัตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนต้ังแต่ 3.25 ข้ึนไป ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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9. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ โรงเรียนสาธิตฯได้
จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ข้ึนในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการ
ประชุมครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าระบบการเรียนการสอน แนะน าบุคลากรของโรงเรียน แนะน าอาจารย์ทีปรึกษา  ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้จักและสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารร่วมกัน 

 

 
 
10. กิจกรรมน าเสนอการถอดบทเรียนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)            

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้สรุปและถอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ น าเสนอให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเพ่ือนนักศึกษาได้เรียนรู้
ร่วมกัน โดยกิจกรรมจัดข้ึนในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
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11. กิจกรรมการอบรม Coding  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม

โครงการยกระดับทักษะโค้ดด้ิงสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถ่ิน (Coding in your area) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 60 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึน
ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
       
12. คณะกรรมการผู้จัดโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) World 

PEC ครั้งที่ 14 ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ ข้ึน                     
เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
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13. การแข่งขัน FIRST®Tech Challenge Thailand Season 2021 – 2022 FREIGHT FRENZY ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

 

 
    
14. การรับมอบครุภัณฑ์ตู้เก็บของ (Locker) ส าหรับนักเรียน  โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับมอบครุภัณฑ์ตู้เก็บโดยได้รับการสนับสนุนจาก

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต ฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การด าเนินงานป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ของโรงเรียน   
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 
ซึ่งพบว่ามกีารระบาดอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว ในส่วน
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้สอดคล้องตามมาตรการ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี    

1. การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนได้ด าเนินการทั้งในรูปแบบการเรียนออนไลน์ และ               
การเรียนแบบผสมผสานสลับระหว่างการเรียนออนไลน์ (Online) และรูปแบบปกติ (On-Site) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
ในเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565 

2. จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับนักเรียน อาจารย์และบุคลากร ทั้งก่อนและระหว่างระหว่างที่มี              
การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบผสมผสานในเดือนมกราคม -เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

3. จัดระบบการคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงของนักเรียนทั้งที่ได้รับเชื้อและนักเรียนที่มีประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตลอดจน
ระบบติดตามและเข้ารับการรักษา 

4. งดการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ปีการศึกษา 2565 
5. จัดการเรียนการสอนล่วงหน้าภาคฤดูร้อนส าหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ 

CMUD LMS ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 19 เมษายน – วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564  
6. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 มอบตัวนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565 เป็นการประชุมผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนผ่านระบบออนไลน์  
 

 อย่างไรก็ตามประกาศและมาตรการต่าง ๆ ของโรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมให้เหมาะสมตามสถานการณ์และ
สอดคล้องกับข้อก าหนดต่าง ๆ ของภาครัฐ โรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามข่าวสารของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง ทั้งจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและสื่อต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ เว็บไซต์ และ Line Official SATIT CMU  
 

การด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของรัฐบาล  
 

เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของรัฐบาล ส าหรับค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน 
ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้ปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองด าเนินการ
ตามล าดับข้ันตอน ดังน้ี  

1. ผู้ปกครองด าเนินการซื้อเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ตามรายการและจ านวนเงินที่ ไ ด้รับจัดสรร                          
(การจัดซื้อควรอยู่ในช่วงเดือนเมษายน 2565 ถึงปัจจุบัน) 

ล าดับ รายการ ม.ต้น (ม.1 - ม.3) ม.ปลาย (ม.4 - ม.5) 
1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 450 บาท 500 บาท 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 210 บาท 230 บาท 

 

2. ให้นักเรียนน าใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน (สามารถอยู่ในใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกันได้) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้น าเอกสารส าเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ทางโรงเรียนโอนเงินคืนเข้าบัญชี (ของ
ผู้ปกครองนักเรียน) ประเภท “ออมทรัพย์” หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีที่ชัดเจน ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 
2565 
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           3. อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน พร้อมส าเนาหน้าสมุดบัญชี
ธนาคาร (ของผู้ปกครองนักเรียน) ส่งให้ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ระหว่างวันที่  23 – 31 พฤษภาคม 2565 หากพ้นก าหนด 
ฝ่ายการเงินจะด าเนินการโอนเงินคืนผู้ปกครองในรอบถัดไป 

4. ฝ่ายการเงินท าการตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน หากไม่ถูกต้องจะส่งคืนให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือส่งคืน
ให้กับนักเรียนแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งกลับฝ่ายการเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2565 

5. ฝ่ายบัญชีจัดท ารายการ และส่งรายละเอียดให้กับธนาคาร ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 
6. ผู้ปกครองจะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้กับทางโรงเรียน ก าหนดการโอนเงินจะแจ้งอีกคร้ังผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

กิจกรรมที่ส าคัญก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

เดือนเมษายน 2565 
วันท่ี เวลา กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง ระดับชั้น 

จันทร์ท่ี 18 เมษายน –  
ศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565 

 นักเรียนชั้น ม.6 เรียนล่วงหน้าปีการศึกษา 2565 ช่วงท่ี 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

พุธที่ 20-ศุกร์ที่ 22 เมษายน 
2565   
 

 ช าระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและช าระค่าบ ารุง
กิจกรรมสมาคมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของ
นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 

ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หมายเหตุ:   
ปิดระบบวันศุกร์ที่ 22 
เมษายน 2565 เวลา15.00 น. 

พุธที่ 20 เมษายน 2565 13.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน 

ผู้ปกครองและนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 08.40 – 11.00 น. มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 

ผู้ปกครองและนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

13.00-15.00 น. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 เพ่ือรับฟังค าชีแ้จงโครงการ
ธนาคารหน่วยกิต  ผ่านระบบออนไลน์ 

ผู้ปกครองและนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่สนใจ 

เดือนพฤษภาคม 2565 
วันท่ี เวลา กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง ระดับชั้น 

อังคารที่ 10-จันทรท์ี่ 16 
พฤษภาคม  2565 

 ช าระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและช าระค่าบ ารุง
กิจกรรมสมาคมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของ
นักเรียนชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 ปีการศึกษา 2565 

ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2,3,5,6 

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตามเวลาที่ก าหนด
ของแต่ละระดับชั้น 

นักเรียนชั้นทุกระดับชั้น พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือรับฟังค าชี้แจงการลงทะเบียน ,ตารางสอน   
และรับหนังสือเรียน ณ โรงเรียนสาธิตฯ 

นักเรียนทุกระดับชั้น 

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 
2565 

ตามเวลาที่ก าหนด
ของแต่ละระดับชั้น 

นักเรียนทุกระดับชั้น ลงทะเบียนเรียน  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 

นักเรียนทุกระดับชั้น 

08.30-16.30 น. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 08.15 – 12.00 น. อบรมการใช้งานระบบ CMUD LMS และกิจกรรมพฒันา

ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จันทร์ท่ี 23 พฤษภาคม 
2565 

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 
นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนด้วยรูปแบบผสมผสาน 

ระหว่างออนไลน์ (Online) และรูปแบบปกติ (On-Site) 
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ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความ

ร่วมมือด้วยดีกับโรงเรียนส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตลอดปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าในปีการศึกษา 2565 ที่ก าลัง
จะมาถึงโรงเรียนสาธิตฯ จะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านด้วยดีเช่นเดียวกับปีการศึกษาที่ผ่านมา และในโอกาสน้ีผมขอ
อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ทุกท่านนับถืออ านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจาก COVID-19 แล้วพบกัน
อีกครั้งใน สรรสาระ ฯ ฉบับที่ 23 ในการประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับผลการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครับ 

 

                                                                                        
                                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 


