สรรสาระมาฝาก จาก ผูอ้ านวยการ
ฉบับที่ 2

เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ท่านผู้ปกครอง
สรรสาระฯ ฉบับที่ 2 จัดทาขึ้นในโอกาสที่ โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ซึ่งผมได้สรุปข่าวสาร การดาเนินงานและกิจกรรมสาคัญ เพื่อสื่อสารให้ผู้ปกครอง
ได้ทราบ ในระหว่างช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2559 รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่สาคัญของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

ผลงานของนักเรียนที่สาคัญ
ช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ การแข่งขัน
กีฬาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านต่าง ๆ ซึ่งมีนักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัล ได้รับการคัดเลือก ไดรับการยกย่อง ตลอดจน
ได้รับการเชิญให้ เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ดังนี้

ด้านวิชาการ
1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2559 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน
ได้สอบคัดเลือกนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีนักเรียน
ของโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
สาขาคณิตศาสตร์ จานวน 10 ราย คือ
1) เด็กหญิงแพรภัทรา ชัยชมภู นักเรียนชั้น ม.3/4
2) นางสาวอารียา เดชบุญ
นักเรียนชั้น ม.4/1
3) นางสาวอาทิตยา หาญสืบสาย นักเรียนชั้น ม.4/2
4) นายภูบดินทร์ ชัยชมพู
นักเรียนชั้น ม.4/4
5) นายคุณานนต์ เฉลิมผลวงศ์กุล นักเรียนชั้น ม.4/4
6) นายกษิดิศ ต.เจริญ
นักเรียนชั้น ม.5/1
7) นางสาววลัยพร ปวิตรานนท์ นักเรียนชั้น ม.5/2
8) นางสาวณัฏฐ์ชยธร การิตจิราพัชร์ นักเรียนชั้น ม.5/3
9) นายปฐมพงษ์ จันทาพูน
นักเรียนชั้น ม.5/4
10) นายณัฐชนน วังพฤกษ์
นักเรียนชั้น ม.5/6

สาขาชีววิทยา จานวน 10 ราย คือ
1) นางสาวอรปรียา เพชรพิทักษ์ นักเรียนชั้น ม. 5/2
2) นายธนชัย พรหมประสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม. 5/2
3) นางสาวชัญญา ศรีสุรภานนท์ นักเรียนชั้น ม. 5/3
4) นางสาวดวงกมล สนธิ
นักเรียนชั้น ม. 5/4
5) นายธนวันต์ มามี
นักเรียนชั้น ม. 5/4
6) นางสาวปุณยนันท์ ยิ่งสมบูรณ์ชัย นักเรียนชั้น ม. 5/6
7) นายศาสตรา ยวนตระกูล
นักเรียนชั้น ม. 6/2
8) นายนพฤทธิ์ ลักษมีวาณิชย์
นักเรียนชั้น ม. 6/2
9) นายปรเมศวร์ คล้ายเครือญาติ นักเรียนชั้น ม. 6/4
10) นางสาวขวัญหทัยกานต์ เครืออินทร์ นักเรียนชั้น ม. 6/4

สาขาดาราศาสตร์ จานวน 1 ราย
นางสาวสุพิชญา พัดเจริญ นักเรียนชั้น ม.5/6

สาขาเคมี จานวน 6 ราย คือ
1) นางสาวเกศินี อินสรรค์ นักเรียนชั้น ม. 5/1
2) นางสาวญาณิศา เลสัก นักเรียนชั้น ม. 5/1
3) นายนภัส พัทธยากรกุล นักเรียนชั้น ม. 5/1
4) นางสาวณิชกุล จิตรเพียรค้า นักเรียนชั้น ม. 5/2
5) นางสาวจิราชาญา ชูวุฒยากร นักเรียนชั้น ม. 5/2
6) นางสาวอภิชญา เวชวิทยาขลัง นักเรียนชั้น ม. 5/4

2. การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2559 ( Thailand International Mathematics
Competition 2016 : TIMC 2016) มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัล ดังนี้
2.1 เด็กชายทรงวัฒน์ เดชภิรัตนมงคล นักเรียนชั้น ม. 2/2
รางวัลเหรียญเงิน
2.2 เด็กชายณัฏฐ์
สิทธิชัยโอภาส นักเรียนชั้น ม. 2/2
รางวัลเหรียญทองแดง
2.3 เด็กชายธนกฤต
พงษ์บุรุษ
นักเรียนชั้น ม. 2/2
รางวัลเหรียญทองแดง
2.4 เด็กชายธนภัทร์
พรหมประสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม. 2/2
รางวัลเหรียญทองแดง
2.5 เด็กหญิงนัทธพรรณ ศิริติกุล
นักเรียนชั้น ม. 3/3
รางวัลเหรียญทองแดง
2.6 เด็กหญิงปวิชญา วุฒินันท์
นักเรียนชั้น ม. 3/3
รางวัลชมเชย
2.7 เด็กหญิงอัษราภัค หงส์ไธสง
นักเรียนชั้น ม. 2/5
รางวัลชมเชย
3. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประจาปี 2559 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัล ดังนี้
ระดับภาคเหนือ
1. ด.ช.ศิราวิชญ์ ศรีอรรถโยธิน
นักเรียนชั้น ม.3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. นายศิริพงษ์ เผ่าพงษ์
นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ด.ช.ศิราวิชญ์ ศรีอรรถโยธิน
นักเรียนชั้น ม.3/5 ได้รับรางวัลชมเชย
4. การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ภาษาไทย ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
3.1 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อมรวิวัฒน์พงศ์ นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัลชมเชย รอบเพชรยอดมงกุฎ
3.2 เด็กชายธราดล
พรวิเศษศิริกุล นักเรียน ชั้น ม.2/2 ได้รับรางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร
3.3 นางสาวชนารดี ชอบประดิษฐ์ นักเรียน ชั้น ม.4/1 ได้รับรางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร
5. การแข่งขันประกวดเรียงความ หัวข้อ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ปี 2559 จัดโดยชมรมแทนคุณแผ่นดิน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการใช้กิจกรรมภาษาไทย ประเภทเรียงความเป็นสื่อในการปลุกจิตสานึก ด้านการรักประเทศชาติ
ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่ง น.ส. ศุภกานต์ ผาทอง นักเรียนชั้น ม. 5/6 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมโล่เกียรติยศ
๖. การคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ โครงการ JENESYS 2016 (1 st Bath :Science and Technology
Program) นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ คือ นางสาวญาณิศา สมการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/6 และจะได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น

ด้านกีฬา
1. การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุ 16 ปีชาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
2. การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุ 14 ปีชาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
3. การแข่งขันว่าว่ายน้ากีฬานักเรียน ระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด.ช.ชาตินัณข์ ธิติปภาดา นักเรียนชั้น ม.2/2
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง
3.2 ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร นักเรียนชั้น ม.2/2
ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง
3.3 ด.ญ.วริษา เลาหะเพ็ญแสง นักเรียนชั้น ม.3/5
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง
3.4 ด.ญ.ประพิชญา ดาวราม นักเรียนชั้น ม.1/3
ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน
2

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

ด.ช.ชณกานต์ เชื้อแก้ว
ด.ช.ทิวสน แซวตระกูล
ด.ช.ณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์
ด.ช.สรนันท์ แก้วธิดา
ด.ช.ญาณวุฒิ ทองแพง

นักเรียนชั้น ม.2/1
นักเรียนชั้น ม.3/2
นักเรียนชั้น ม.3/2
นักเรียนชั้น ม.2/5
นักเรียนชั้น ม.1/2

ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน
ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นางสาวนั ท ธพรรณ ศิ ริ ติ กุ ล นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/3
การประเมินในระดับจังหวัด เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559

ได้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กระดั บ เขตพื้ น ที่ เพื่ อ เข้ า รั บ

ด้านดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม
เด็กหญิงอภิชญา ปริศนานันทกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับการคัดเลือกเป็น Brand Ambassador ของโรงเรียน
ดนตรียามาฮา ประจาปี 2559

การดาเนินงาน ด้านบริหารงานวิชาการ
ช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม โรงเรียนได้ดาเนินงานด้านกิจกรรมวิชาการที่สาคัญ ดังนี้
1. กิจกรรมโครงการลูกช้างทัวร์ ประจาปีการศึกษา 2559 ศูนย์แนะแนวและให้คาปรึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการลูกช้าง
ทัวร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จากการเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนของ 21 คณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันพุธที่ 10 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559
2. โครงการทบทวนความรูเ้ พื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาหรับการสอบโควตา เข้าศึกษาต่อ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2560 ซึ่งจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 การดาเนินงาน
โครงการในปีนี้ โรงเรียนได้จัดให้มีการทดสอบการเรียนทบทวนความรู้ ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทาแบบทดสอบ
และประเมินศักยภาพของตนเองเป็นระยะ และในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน โรงเรียนได้จัดตารางเรียนในลักษณะของคลินิกวิชาการ
เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการเพิ่มพูนความรู้เฉพาะในวิชาที่ต้องการได้พบอาจารย์ในวิชาดังกล่าวตามความสนใจในเวลาที่จัดไว้
นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดหาวิทยากรจากสถาบันกวดวิชา enconcept มาให้ความรู้และเทคนิคการทาข้อสอบในวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและสังคมศึกษา ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
3. การทดลองใช้ตารางสอนภาคบ่ายรูปแบบใหม่ ตามข้อเสนอแนะของนักเรียนเกี่ยวกับตารางเรียนในช่วงเวลา
ภาคบ่าย พบว่า ไม่มีเวลาพักเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากคาบเรียนที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนจึงได้นาเรื่องดังกล่าว
หารือในที่ประชุมโรงเรียนฯ ซึ่งได้ข้อสรุปรูปแบบตารางสอนภาคบ่าย โดยจะมีช่วงเวลาให้นักเรียนได้พักในคาบบ่าย เป็นเวลา 10 นาที
คือ ช่วงเวลา 14:40 – 14:50 โดยโรงเรียนจะทดลองใช้ตารางสอน รูปแบบนี้ เป็นเวลา 1 ภาคเรียน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
4. การทดสอบวั ด ความรู้แ ละทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ พั ฒนาศั ก ยภาพนั ก เรี ย น ทั้ ง ในด้ า น
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ โรงเรียนมีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมเพื่อประเมินศักยภาพนักเรียนในวิชาดังกล่าวให้แก่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยการจัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินสมรรถนะของนักเรียน
โดยวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จ ะด าเนิ น การในช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย นที่ 2/2559 ส าหรั บ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ โรงเรี ย นได้ ร่ ว มกั บ สถาบั น ภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบวัดความรู้ให้แก่นักเรียนโดยวันและเวลาการทดสอบโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
5. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดกิจกรรม เพื่อบริการ
วิชาการให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่สาคัญดังนี้
5.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของ
มหาวิทยาลัยตามเชียงใหม่ ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ฯ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่
ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 -วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
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5.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน (ODOD)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตฯ ได้ร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยพัฒนา
ทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนในโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 26 ตุลาคม 2559
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง “การสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi”
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ สานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดาเนินงานด้าน กิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน
1. โครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อดาเนินโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ซึ่งเป็นการจาลองรูปแบบกิจการธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการ
เป็นผู้ดาเนินการธนาคารด้วยตนเอง และพัฒนาให้เด็กมีนิสัยรักการออม ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสิน ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงใน
การให้คาแนะนา โดยโรงเรียนมีแผนเปิดการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 สาหรับการดาเนินงานในขณะนี้
กาลังอยู่ในช่วงการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ อาจารย์บุษยมาลี
ธีรัทธานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ธนาคารออมสินจะได้ดาเนินการติดตั้งตู้ ATM ของธนาคาร
ไว้บริเวณหน้าอาคารธุรการ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ที่ต้องการเบิกถอนเงินสดอีกด้วย
2. กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรครูและนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานภายใน
สถานศึกษาฯ โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ภายในสถานศึกษาฯ ขึ้น โดยในภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนจะจัดให้มีการอบรมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักเรียนเพื่อให้ได้รับ
ความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนทราบแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะจัดการอบรมใน
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โดยแบ่งเป็น
กิจกรรมภาคเช้า เวลา 10:00 – 12:00 น. สาหรับนักเรียน ได้แก่ ประธานนักเรียนและประธานเชียร์ ตุลาการทุก
ระดับชั้น และตัวแทนห้อง ๆ ละ 5 คน
กิจกรรมภาคบ่าย เวลา 13:00 – 15:00 น. สาหรับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนฯ

การดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามที่คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ชุดปัจจุบัน ได้ให้ค วามสาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองและ
นักเรียน ในการที่จะเข้ามาช่วยให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้น ซึ่งในช่วงเดือนกันยายน
–พฤศจิกายน โรงเรียนจัดให้มีการดาเนินงานกิจกรรมในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
1. กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารได้จัดให้มีโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบข้อมูล
และความคิดเห็นจากผู้ปกครองที่เป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผู้ปกครองนักเรียนของแต่ละ
ระดับ โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน – วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา
17:00 – 18:00 สาหรับในภาคเรียนที่ 2/2559 นี้ทางผู้บริหารจะได้จัดกิจกรรมดังกล่าวกับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,
3 และ 5 ตามวันที่กาหนดไว้ดังนี้
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วัน เดือน ปี
อังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559
พุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559
พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
ศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559
พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ระดับชั้น
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วัน เดือน ปี
จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559
อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559
พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2559
จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ระดับชั้น
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วัน เดือน ปี
อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
อังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ระดับชั้น
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/5

2. กิจกรรมผู้บริหารพบตัวแทนนักเรียน นักเรียนถือเป็นหัวใจสาคัญหลักของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คณะ
ผู้บริหารจึงได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบตัวแทนนักเรียนซึ่งทาหน้าที่หัวหน้าห้องและตุลาการระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาของ
นักเรียนและข้อเสนอแนะร่วมของนักเรียน แล้วนามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
โดยครั้งที่ 1 ได้จัดประชุมเรียบร้อย เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 12:00 – 13:00 น. ณ ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ อาคาร
สาธิต 1
3. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน สาหรับตัวแทนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการดูแล บารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน และการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ โรงเรียนจึงได้จัดให้มีการอบรมตัวแทน
นักเรียน ในวันวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 12:15 – 13:00 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา
15:45 – 16:35 น.

การดาเนินงานด้านบริหารงานด้านอาคารสถานที่และระบบกายภาพ
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขอรับการจัดสรรและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป จานวน 32,661,027,300 บาท ซึ่ง
โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อให้ดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้า
งบประมาณ 1,801,400 บาท
2) โครงการซ่อมดาดฟ้า หลังคาอาคารสาธิตรวมใจ
งบประมาณ 388,500 บาท
3) โครงการจัดทาระบบบริหารจัดการสื่อสารผ่านเสียงภายในโรงเรียนฯ
งบประมาณ 460,000 บาท
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ผลจากที่โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการในโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว ทาให้ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม โรงเรียน
มีความจาเป็นต้องดาเนินการปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม และซ่อมแซมหลังคาและดาดฟ้าของอาคารสาธิตรวมใจให้แล้วเสร็จซึ่งอาจทาให้
นักเรียน ครูอาจารย์ บุคลากรและผู้ปกครองได้รับความไม่สะดวก จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

การขอรับสิทธิ์ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตฯ ขอแจ้งรายละเอียดให้ผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขอรับสิทธิ์ตามนโยบายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ปกครองดาเนินการซื้ออุปกรณ์การเรียนตามจานวนเงินที่ได้จัดสรร (การจัดซื้อ อยู่ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) จานวน 210 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) จานวน 230 บาท
2. นักเรียนนาใบเสร็จ ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2559
3. นักเรียนที่ส่งใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียน มารับเงินตามเวลาที่กาหนด
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
เวลา 12:15 – 13:00 น. ณ ห้องการเงิน อาคารสาธิต 1 ชั้น 2

ข่าวการดาเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มช. ปีการศึกษา 2560
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจาหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน
ทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันอังคารที่ 27 กันยายน – วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่
ผ่านมา พบว่า มีผู้สนใจมายื่นใบสมัครรวมจานวนทั้งสิ้น จานวน 3,878 คน โดยโรงเรียนกาหนดให้มีการทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศผลการทดสอบในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 และมอบตัว ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559

กิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สาคัญ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 –เดือนมกราคม 2560
ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 โรงเรียนมีการดาเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ าคัญ ดังนี้
เดือน ตุลาคม
เสาร์ที่ 29 ต.ค. – อังคารที่ 1 พ.ย. 2559 การทดสอบ GAT/PAT ครัง้ ที1่ /2560 ของนักเรียนชั้น ม.6
เดือน พฤศจิกายน
เสาร์ที่ 5 พ.ย. 2559 โครงการพี่แนะน้องมองอาชีพ (ครัง้ ที่ 5) ของนักเรียนและผู้ปกครอง ชั้น ม.3
จันทร์ที่ 7 พ.ย. 2559 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา (นักเรียน ม.5)
เสาร์ที่ 26 พ.ย. 2559 โครงการศึกษาดูงานธรณีวิทยา ของนักเรียนชั้น ม.2
อาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559 การทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
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เดือนธันวาคม
พฤหัสบดี ที่ 1 ธ.ค.2559 กิจกรรมวันพ่อ
ศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2559 ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2559 ค่ายดาราศาสตร์
อังคารที่ 6 ธ.ค.2559 วันรับมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ศุกร์ท9ี่ –อาทิตย์ที่ 11 ธ.ค.2559 ค่ายผู้นาสภานักเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4
เสาร์ที่ 10-อาทิตย์ที่ 11 ธ.ค.2559 การสอบโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ม.6
จันทร์ที่ 19, พุธที่21, ศุกร์ที่ 23 ธ.ค.2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559
อังคารที่ 20, พฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559
เสาร์ที่ 24 - อาทิตย์ที่ 25 ธ.ค.2559 การทดสอบ 9 วิชาสามัญของนักเรียนชั้น ม.6
เดือนมกราคม
เสาร์ที่ 31 ธ.ค.59 – อังคารที่ 3 ม.ค. 60 หยุดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
จันทร์ที่ 2 - ศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2560 นักเรียนทุกระดับชั้น หยุดการเรียนการสอน
เนื่องจากตัวแทนนักเรียนและบุคลากรของ โรงเรียนฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41
“นนทรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
จันทร์ที่ 16 ม.ค. 2560
นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าเรียนตามปกติ

จากที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียนเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน www.satitcmu.ac.th ท้ายที่สุดนี้ ผมในนามของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด แล้วพบกันอีกครั้งใน สรรสาระ ฯ ฉบับที่ 3 ซึ่ง
เป็นฉบับในโอกาส การประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ครับ

ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
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