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คณะผู้จัดทำ

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน เมษายน 2560

คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยฮาติงห ประเทศเวียดนามไดเขาเยี่ยมชม คณะครุศาสตร มนพ.
     วันที่ 3 เมษายน 2560 คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยฮาติงหประเทศเวียดนามไดเขาเยี่ยมชม 
คณะครุศาสตร มนพ.  โดยมีดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝายบริหาร พรอมทั้งคณาจารยและเจาหนาที่รวมตอนรับ
อยางเปนกันเอง ณ หองประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคาร จตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย : กิจกรรมบริหารจัดการวิชาการ ของฝายงาน
บริการวิชาการ คณะครุศาสตร มนพ.

คณะครุศาสตรรวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1, เขต 2 และผูบริการสถานศึกษารวม
ออกแบบกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ จ.นครพนม
     วันที่ 4 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร รวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 , เขต 2 และ
ผูบริหารสถานศึกษาเครือขายโรงเรียนสุขภาวะจัดกิจกรรมออกแบบพัฒนากิจกรรมโรงเรียนสุขภาวะ  โดยมี รองศาสตราจารย 
ดร. ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนม เปนประธาน  ไดชี้แจงและเพื่อรวมแลกเปลี่ยนวางแผน
พัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนมณ หองประชุมทางไกล ชั้น 2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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คณะผู้จัดทำ

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน เมษายน 2560

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธโดยใชเทคโนโลยี AUGMENTED REALITY 
บนระบบปฏิบัติการ ANDROID
     วันที่ 6-7 เมษายน 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธโดยใชเทคโนโลยี AUGMENTED REALITY บนระบบปฏิบัติการ ANDROID โดยมี ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ  
รองคณบดีฝายบริหาร มาเปนประธานเปดโครงการดังกลาว ซึ่งมีวิทยากรคือ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช ณ หองเรียน 251 ชั้ัน 5 
คณะครุศาสตร มนพ.

คณะครุศาสตร มนพ.รวมกับ สำนักงานลูกเสือ จ.นครพนม และ สพม.22 ไดจัดกิจกรรมอบรมผูกำกับลูกเสือสามัญรุนใหญ  
     วันที่ 10 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร มนพ.รวมกับสำนักงานลูกเสือ จังหวัดนครพนม และ สพม.22 ไดจัดกิจกรรมอบรม
ผูกำกับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรูทั่วไปรุนที่ 1/2560 ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 3 ณ โรงยิม คณะครุศาสตร มนพ. โดยมี 
นายสมชายวิทยดำรงค ผูวาราชการจังหวัดนครพนมใหเกียรติ เปนประธานในพีธี   

เครือขายโรงเขียนสุขภาวะ รวมจัดกิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาใหนักศึกษาชั้นปที่ 5 

     วันที่ 11 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร มนพ. พรอมคณาจารย รวมตอนรับ
ผูบริหารจากเครือขายโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม  ในกิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาใหนักศึกษาชั้นปที่ 5 ที่กำลังจะ
ออกฝกประสบการณวิชาชีพครู  เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกฝกประสบการณกับโรงเรียนสุขภาวะ  จังหวัดนครพนม  ณ หอง
ประชุมทางไกล  คณะครุศาสตร  มนพ.
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คณะผู้จัดทำ

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน เมษายน 2560

สงกรานตครุศาสตร รดน้ำดำหัวขอพรปใหมไทย  ประจำป 2560
     วันที่ 11 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร มนพ.  ไดจัดกิจกรรมวันสงกรานต รดน้ำดำหัวขอพรปใหมไทย เนื่องในประเพณี
สงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ชวลิตชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร มนพ. เปนประธานในพิธี 
ณ ลานหนาอาคารจตุรวิทย  และในวันที่ 19 เมษายน 2560  คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร คณะครุศาสตร รวม
กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรคณะผูบริหารมนพ. โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ประวิต เอราวรรณ อธิการมนพ. เปนประธานในพิธี  
ณ สำนักงานอธิการบดี มพน.  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุนและเปนกันเอง

โครงการพัฒนาบุคลากร : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
     วันที่ 21 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร  :  กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณหองประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย โดยมี ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
รองคณบดีฝายบริหารและแผน เปนประธาน  และไดรับเกียรติจาก นางสาวหทัยรัตน สุดา นักวิชาการอิสระมาเปนวิทยากร
ใหความรู บรรยากาศในโครงการเปนไปดวยความสุข สนุกสนานอบอุนดวยรอยยิ้มของบุคลากรที่เขารวม
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2560

คณบดีคณะครุศาสตร มนพ. เดินทางศึกษาระบบการจัดการศึกษา  ณ เมือง อะคิตะ ประเทศญี่ปุน
     วันที่ 16 – 22  เมษายน  2560   รองศาสตราจารย ดร.ชวลิต ชูกำแพง  คณบดีคณะครุศาสตร  เดินทางรวมกับสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  เพื่อศึกษาระบบการจัดการศึกษาของเมืองอะคิตะ  ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนจังหวัดที่มีผลการเรียนดี
ในลำดับตนของประเทศ  ทั้งนี้คณะเดินทางไดศึกษาระบบการจัดเรียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา

โครงการฝกประสบการณวิชาครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
     วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดโครงการฝกประสบการณวิชาครู :กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ หองประชุมพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยมี ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ  
รองคณบดีฝายบริหารและแผน เปนประธานในโครงการและกลาวเปด ซึ่งกิจกรรมนี้เปนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษา
กอนฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไดรับทราบ เขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และเพื่อสรางขวัญและกำลังใจใหกับนักศึกษากอนฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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คณะผู้จัดทำ

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

อาจารยคณะครุศาสตร มนพ. เขารวมโครงการจัดกิจกรรมเปดชั้นเรียนครั้งที่ 11 (The 11th   National Open Class) 
ภายใตโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งฯ 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
     วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560  อาจารยคณะครุศาสตร มนพ. เขารวมโครงการจัดกิจกรรมเปดชั้นเรียนครั้งที่ 11 (The 11th  
National Open Class) ภายใตโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนึ่งในโครงการการแกปญหาการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการอบรมเชิงปฏิบัติ
การภายใตโครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน โดยมีรองศาสตราจารยฉวีวรรณ พลสนะตัวแทนอาจารยประจำหลักสูตรสาขา
วิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เขารวมโครงการดังกลาวเพื่อใหคณาจารย
ในสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมไดนำนวัตกรรมทางการศึกษาเพิ่ม
พูนความรูและทักษะครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียนรูระดับอุดมศึกษาการพัฒนาดานการวิจัยและการเรียนการสอนรวม
ถึงการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อใชเปนแนวทางในดานการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ
ไดอยางสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนครพนมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (FLC) มคอ.7 คณะครุศาสตร มนพ. ประจำปการศึกษา 2559
     วันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (FLC) มคอ.7 และจัดทำรายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559 ซึ่งมีทั้งหมด 9 หลักสูตร ณ หองประชุมทางไกล 
ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มนพ.
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน มิถุนายน 2560

วันที่ 14-20 มิถุนายน 2560  ตัวแทนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ
รองคณบดีฝายบริหารและแผน คณะครุศาสตร มนพ. เขารวมจัดนิทรรศการครบรอบ 55 ป ตามรอยพอของแผนดิน 
กิจกรรมนี้เกิดขึ้นโดยความรวมมือระหวางศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครพนมกับจังหวัดนครพนม 
ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศจักรี ริมอางเก็บน้ำหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม



คณะผู้จัดทำ
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[ สุนทร  ภู  กวีเอกของโลก ] - อ.นันทิญา  พันธโชติ  สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร

อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก
เพียงลมปากหวานหูไมรูหาย

แมเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคบนคลาย
เจ็บจนตายเพราะเหน็บใหเจ็บใจ
(เพลงยาวถวายโอวาท : สุนทร ภู)

ถึงหนาวังดังหนึ่งใจจะขาด         คิดถึงบาทบพิตรอดิศร
โอผานเกลาเจาประคุณของสุนทร      แตปางกอนเคยเฝาทุกเชาเย็น
                                                 นิราศเมืองแกลง :สุนทร ภู)

ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร    ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน
แมเกิดในใตฟาสุธาธาร                  ขอพบพานพิศวาสไมคลาดคลา
                                                    (พระอภัยมณี : สุนทร ภู)

 สุนทร ภู ชื่อที่คนไทยทุกคนรูจักเปนอยางดี  ทานเปนครูกลอนของไทย ที่ไดรับยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน
บุคคลสำคัญของโลกดานงานวรรณกรรม   ผลงานของทานเปนที่นิยมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมาโดยตลอด  
มีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย เชน  นิราศภูเขาทอง เพลงยาวถวายโอวาท พระอภัยมณี เปนตน   ดวยความชำนาญเชี่ยวชาญ
ในการสรางสรรคงานประพันธบทกลอนบางสวนหรือบางบทกอใหเกิดคุณคาตอจิตใจ  ชวนใหจดจำ เปนบทที่กินใจผูอาน  
และไดรับความนิยมจากคนในสังคมตั้งอดีตจนถึงปจจุบัน
 26  มิถุนายน   วันสุนทร ภู  เนื่องในโอกาสนี้เพื่อเปนการระลึกถึงทานและสืบทอดงานบทกวีไดรับความนิยมมาโดย
ตลอด  ผูเขียนจึงนำบทกวีบางบทที่เปนที่ติดปากของคนไทย  หรือที่เรียกวา วรรคทอง  มาใหผูอานไดสัมผัสถึงความงามของ
การรังสรรคบทกวีของทานสุนทร ภู

แมรักลูกลูกก็รูอยูวารัก   คนอื่นสักหมื่นแสนไมแมนเหมือน
จะกินนอนวอนวาเมตตาเตือน  จะจากเรือนรางแมไปแตตัว
                              (ขุนชางขุนแผน ตอนพลายงามพบพอ : สุนทร ภู)



จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลันครพนม
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560





คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167/1 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย 
อำเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000


