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คณะผูจัดทำ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 167/1 หมู 8 บานเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ:

ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร

บรรณาธิการ:
กองบรรณาธิการ:

ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา เลขะวัฒนะ
รองศาสตราจารย ฉวีวรรณ พลสนะ
อาจารย ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ

อาจารย วาที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ ศรีอรัญญ
อาจารยศศิพิมพ มหารศ

อาจารย ดร.อธิราชย นันขันตี
อาจารยสุภาวรรณ กำลัง

อาจารย ดร.ปรมะ แขวงเมือง
อาจารยสุทธิลักษณ สวรรยาวิสุทธิ์

เลขานุการกองบรรณาธิการ :
ออกแบบ:

อาจารยนันทิญา พันธโชติ
นายณัฐวรรธน ตันรัตนกุลชัย

นางภัคณัท หตะเสน

นายณัฐวรรธน ตันรัตนกุลชัย

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ครบรอบ 2 ป คณะครุศาสตร มนพ.

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดกิจกรรมคลายวันสถาปนาคณะครุศาตร ครบรอบ 2 ป ตั้งแตเวลา
06.30 - 16.30 น. โดยมีกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
เวลา 06.30 - 08.00 น. ไดจัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ จำนวน 9 รูป โดยมี คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ บุคลากร
นักศึกษาและแขกผูมีเกียรติ เขารวมกิจกรรม ณ บริเวณถนนดานหนาอาคารเรียนรวมหลังใหม คณะครุศาสตร มนพ.
เวลา 09.30 - 12.00 น. ไดจัดกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการ "การวิจัยทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0" เนื่องในวัน
คลายวันสถาปนาครบรอบ 2 ป ณ บริเวณหองประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มนพ. บรรยายพิเศษ โดย
ผูชวยศาสตราจารย นาวาตรี ดร.พงศเทพ จิระโร

การเสนอวิสัยทัศน วาที่คณบดีคณะครุศาสตร มนพ. 4 ผูพัฒนาวงการการศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยนครพนม ไดประกาศรายชื่อผูผานการกลั่นกรองเพื่อนำเสนอวิสัยทัศนและตอบขอ
ซักถามตอคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาตร มหาวิทยาลัยนครพนม ใหนำเสนอวิสัยทัศนคนละไมเกิน 20 นาที และ
ตอบขอซักถามคนละไมเกิน 15 นาที ณ หองประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
โดยมีรายนามดังตอไปนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพวรรณ บุญธรรม
2. รองศาสตราจารย ฉวีวรรณ พลสนะ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
4. ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร
จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ครุศาสตร มนพ.รวมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตรรวมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานไหลเรือไฟและงานกาชาด
ประจำป 2560 ณ เวทีหนาศาลากลางจังหวัดนครพนมโดยการแสดงมีทั้งหมด 15 ชุดการแสดง จากนักศึกษาคณะครุศาสตร
ควบคุมและฝกซอมการแสดงโดย นายนันทวรภัทร พิมพศักดิ์ เจาหนาฝายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร
อำนวยการแสดงโดย ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ภายในงาน
ยังมีกิจกรรมตางๆ ที่ทางจังหวัดนครพนมไดชัดขึ้น เชนการออกรานของสภากาชาดจังหวัดนครพนม การแสดงศิลปวัฒนธรรม
จากโรงเรียนในเขต สพม.22 การไหลเรือไฟ การปลอยกระทงสาย เปนตน

คายครุศาสตรอีสานเหนืออาสาพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร มนพ. ไดเปนเจาภาพโครงการสัมมนาคายครุศาสตรอีสานเหนืออาสา
พัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 15 จัดขึ้น ณ บริเวณ คณะครุศาสตร โดยมี 8 มหาวิทยาลัยเขารวม ไดแก มรภ.อุดรธานี, มรภ.เลย,
มรภ.ชัยภูมิ, มรภ.สกลนคร, มรภ.มหาสารคาม, มรภ.รอยเอ็ด, ม.กาฬสินธิ์, และคณะครุศาสตร ม.นครพนม (เจาภาพครั้งที่ 15)
และสงมอบเจาภาพครั้งตอไปใหแก มรภ.ชัยภูมิ กิจกรรมนี้เปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักศึกษาครุศาสตร
ที่รวมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีการเลือกพื้นที่ บานโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
เปนเขตพื้นที่ในการทำกิจกรรม
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ทีมบริหารคณะครุศาสตร มนพ. (ชุดเดิม) ทำการสงมอบภาระงาน ใหแก ทีมบริหารชุดใหม

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ทีมบริหารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ชุดเดิม ทำการสงมอบภาระงาน ใหแก
ทีมบริหารชุดใหม ซึ่งไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดี ฝายบริหาร มหาวิทยาลัย
นครพนม มาเปนประธานในพิธีสงมอบ พรอมดวย คณาจารย บุคลากรของคณะครุศาสตร เปนพยานในพิธีอีกดวย โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร สงมอบงานใหกับ ผูชวยศาสตราจารย
วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม คนปจจุบัน สืบเนื่องจากตามที่สภา
มหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ไดมีมติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร ใหดำรงตำแหนงคณบดีคณะครุศาสตร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม
ที่ 141/2560 เรื่องตั้งผูดำรงตำแหนงคณบดีคณะครุศาสตร ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2560 นั้น ในการนี้ จึงมีการเชิญบุคลากร
เขารวมรับทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของคณะครุศาสตร ในวันพุธที่ 25 ตลุาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ
หองประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร มนพ. จัดโครงการปฐมนิเทศนนักศึกษาชั้นปที่ 4 เพื่อเตรียมตัวออกฝกประสบการณการสอน

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมไดจัดโครงการปฐมนิเทศนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของทุกสาขา
วิชา ณ หองประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเตรียมตัวออกฝกสอน โดยมี
ประธานในพิธี คือ ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร ใหเกียรติมาเปนประธาน
ในพิธีดังกลาว ซึี่งการจัดโครงการในครั้งนี้ถือวาเปนแนวทางปฏิบัติของการออกฝกประสบการณวิชาชีพครู วาควรยึดถือความ
เปนเอกลักษณของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมเปนที่ตั้ง สมกับคำวา "แมพิมม พอพิมม"
จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560

คณะครุศาสตร มนพ. รวมเปนเจาภาพทอกกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสราง บูรณะ ปฏิสังขรณ วัดศรีบุญเรือง

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมไดรวมเปนเจาภาพทอกกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสราง
บูรณะ ปฏิสังขรณ วัดศรีบุญเรือง บานเนินสะอาด ต.นาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เนื่องดวยชาวบานเนินสะอาด
และคณะกรรมการหมูบาน มีมติที่ประชุมรวมกัน จัดตั้งองกฐินใน วันที่ 30 ตุลาคม 2560 และจะรวมกันทอดถวายกองกฐิน
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำปจจัยที่ได นำไปสรางตอเติม บูรณะ ปฏิสังขรณ ภายในวัดศรีบุญเรือง
บานเนินสะอาด ซึ่งทางคณะครุศาสตร มนพ. เองก็ไดเขารวมในกิจกรรมดังกลาว โดยการนำของทาน ผูชวยศาสตราจารย
วาที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มนพ. พรอมทั้งคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา
บรรยากาศของกิจกรรมเปนไปดวยความสุข อิ่มบุญกันทั่วหนา นับเปนการรวมมือกับชุมชนของหนวยงานราชการ

คณะครุศาสตร มนพ. เขารวมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปการศึกษา 2560

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมไดเขารวมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
ประจำปการศึกษา 2560 โดยมีกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมเปนผูดำเนินงานในครั้งนี้ และไดรับเกียรติจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สังคม ภูมิพันธุ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มาเปนประธานในพิธี พรอมทั้ง
คณะผูบริหารจะคณะฯและวิทยาลัยตางๆ บุคลากร นักศึกษา เขารวมกิจกรรมอยางมากมาย ภายในงานมีกิจกรรมการประกวด
กระทงและการประกวดนางนพมาศ เพื่อสงเสริมสืบสานอนุรักษทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

คณะครุศาสตร มนพ.จัดกิจกรรมอบรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมไดดำเนินงานโครงการสงเสริมความเปนครูและฝก
ประสบการณวิชาชีพครู:กิจกรรมอบรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ไดรับเกียรติจาก ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ มาเปนประธานในพิธี ณ หัองประชุมพนมศิลป
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ดวยศูนยฝกประสบการณและพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และทักษะการเรียนรู
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไดรับแนวทางเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่ออยางสรางสรรคสำหรับ
เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การผลิตสื่ออยางสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21" ณ หองประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ใหแกนักศึกษาเพื่อนำไปปรับใชในการฝกสอนใหมีประสิทธิภาพ เนนวัสดุที่หาไดงายและ
นำมาประยุกตใชใหทันสมัยกับสังคมในปจจุบัน นับเปนกาวสำคัญของการผลิตบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม ใหมีประความรูความสามารถในดานการผลิตสื่ออยางสรางสรรคตอไป
จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

คณะครุศาสตร มนพ. ไดดำเนินโครงการศึกษาศูนย YC ณ โรงเรียนอุมเหมาประชาสรรค จังหวัดนครพนม
โดยการนำของ อาจารยดร.ไพฑูรย พวงยอด

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอุมเหมาประชาสรรค จังหวัดนครพนม ดร.ไพฑูรย พวงยอด อาจารยประจำ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดนำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร ดำเนินโครงการศึกษาศูนย
YC (YOUNG COUNSELLOR) และใหนักศึกษาถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมดวยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ซึ่งเปนสวนหนึ่งรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู ของคณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร มนพ.ไดเขารวมกิจกรรมที่ทางกองพลทหารราบที่ 3 คายสุรนารี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผานมา คณะครุศาสตร ไดเขารวมกิจกรรมที่ทางกองพลทหารราบที่ 3 คายสุรนารี
จัดขึ้น โดยภายในงานดังกลาว มีการจัดบรรยายตามโครงการเสริมสรางอุดมการณความรักชาติเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียน
รูประวัติศาสตรชาติไทย มีจิตสำนึกและอุดมการณความรักชาติรวมกัน ณ หองประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] ประจำเดือน ธันวาคม 2560

“ภาพรัก” ลำดวน ชวนฝน: ละครเวทีสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มนพ.

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาภาษาไทยไดจัดแสดงละครเวทีเรื่อง “ภพรัก” ลำดวน ชวนฝน ณ บริเวณ
โรงยิม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปที่ 3 ซึ่งเปนผลผลิตจากการเรียนการ
สอนในรายวิชา “วรรณกรรมบทละคร” กิจกรรมนี้นักศึกษาไดใชความรูดานภาษาและวรรณกรรม โดยนำปรับใชเพื่อใชใน
การเขียนบทละคร ทั้งนี้นักศึกษายังไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงจากกิจกรรมนี้

คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดพิธีการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2559

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ที่ผานมา คณะครุศาสตร ไดจัดพิธีการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา
2559 ใหแกวาที่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2559 วันที่ 13 ธันวาคม
2560 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ วิทยาลัยการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] ประจำเดือน ธันวาคม 2560

บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร มนพ. ซอมรับพระราชปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2559

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ที่ผานมา บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร ไดเขารวมพิธีการซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2559 ในวันซอมใหญ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ วิทยาลัยการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยนครพนมไดจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา
2559 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ วิทยาลัยการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] ประจำเดือน ธันวาคม 2560

คณะครุศาสตร มนพ. จัดโครงการสงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล : กิจกรรมฝกอบรมการจัดทำคูมือ
ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ปงบประมาณ 2561

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดโครงการสงเสริมการบริหารงานสายสนับสนุน ปงบประมาณ
2561 ณ อาราญานา ภูพิมาน รีสอรทแอนด สปา ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารยวิรัตน
พงษศิริ ผูทรงคุณวิฒิคณะครุศาสตร มาเปนวิทยากรในโครงการ และมีการรวมประชุมวิพากษคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนจาก ผูชวยศาสตราจารยวิรัตน พงษศิริ ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร และ
ทีมรองคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการสงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรูดานการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานภายในคณะครุศาสตร
: กิจกรรมการจัดการองคความรู (KM) ดานการวิจัย เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ” ประจำปการศึกษา 2560

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร ไดจัดโครงการสงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรูดานการเรียนการสอน
การวิจัย และการปฏิบัติงานภายในคณะครุศาสตร : กิจกรรมการจัดการองคความรู (KM) ดานการวิจัย เรื่อง “การเขียน
บทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ” ประจำปการศึกษา 2560 ไดรับเกียรติ
จากวิทยากร โดย ศาสตราจารย ดร.ชุติมา สัจจานันท กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น ณ หองประชุมทางไกล ชั้น 2 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] ประจำเดือน ธันวาคม 2560

โครงการคายครุศาสตรฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 15

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดเปนเจาภาพจัดโครงการคาย
ครุศาสตรฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนบานโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เขารวมโครงการดังกลาว และไดรับเกียรติจาก ผูชวย
ศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มาเปนประธานในพิธี พรอมทั้งคณะผูบริหาร
คณาจารย นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยตางๆ เขารวม

สานสัมพันธบุคลากรคณะครุศาสตร

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดโครงการสงเสริมความผูกพันและเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกร : กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากรคณะครุศาสตร ขึ้น ณ บริเวณคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเปน
การสรางความสามัคคีของบุคลากรภายในคณะฯ ซึ่ง สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไร ก็คือ สามัคคีในชาติ ไมใชวา ความสามัคคี
ในคณะไมดี แตตองระวัง ถาสามัคคีกัน แตวาไป กาวกายหรือไปทำใหผูอื่นเดือดรอน ในสถาบันก็เปนความผิด ถาสามัคคี
ในสถาบันไปทำใหคนอื่นเสียหายหรือเดือดรอนก็ไมดี เพราะทำใหเสียหายตอสามัคคีของชาติ
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] ประจำเดือน ธันวาคม 2560

โครงการอบรมรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตามสายงานสำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร( สายวิชาการ):กิจกรรมการจัด
การความรู(KM)ดานการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วันที่ 25-28 ธ.ค. 2560 คณะครุศาสตรจัดอบรมสัมมนา รองคณบดี คณาจารยในคณะตามโครงการอบรมรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาทักษะตามสายงานสำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร( สายวิชาการ):กิจกรรมการจัดการความรู(KM)ดานการเรียนการสอน
แบบActive Learning ณ โรงแรมฟอรซาฮิลลรีสอรท อ.เมือง จ.เลย โดยไดรับเกียรติจากผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิทยากร โดยมีทานผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยา
ลัยนครพนมเปนประธานกลาวเปดงาน และกลาวรายงานโดย ผศ.วาที่ รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 11

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 บุคลากรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดเขารวมกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 11 ณ สนามกีฬา
บริเวณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ไดอยูสังกัดสีเขียว รวมกับหนวยงานอื่นๆ อีกมากมาย บรรยากาศ
เปนไปดวยความรักความสามัคคีในการทำกิจกรรมและแขงขันกีฬา มีรอยยิ้ม มิตรภาพดีๆ ตอกัน
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[ ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 - 8 ] มหาวิทยาลัยนครพนม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2548 - 2549 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2550

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2550 - 2551 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2552

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ปการศึกษา 2552 - 2553 วันพุธที่ 3 เมษายน 2556

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 4 ปการศึกษา 2554 - 2555 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 7 ปการศึกษา 2558 วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5 ปการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 6 ปการศึกษา 2557 วันจันทรที่ 21 มีนาคม 2559
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ปการศึกษา 2559 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

[ ครุศาสตร สรางสรรค ] ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560
“ครุศาสตร สรางสรรค”

ในความมืดมิดที่ไมมีแสงสวางในการดำเนินชีวิตนำทางพาผูคนไปในทางที่ถูกที่ควรนั้น ความมืดมิดก็เปรียบเสมือน
ปศาจรายที่คอยหลอกหลอนใหคนหลงทาง ไมสามารถมองเห็นสิ่งผิดชอบชั่วดีได เชนเดียวกัน ถาเกิดมีแสงสวางในการคอย
นำพาผูคนไปในทางที่ถูกที่ควรแสงสวางนั้นจะเปนแสงสวางที่มีคุณคาและเปนที่ตองการของสังคม “ครุศาสตร สรางสรรค”
คือสิ่งที่เปนหัวใจของพี่นองชาวไทยและเปนกำลังหลักสำคัญที่จะสรรคสรางและสรางสรรคแสงสวางในการดำเนินชีวิตนำ
ทางผูคน
ครุศาสตร คำคำนี้เปนคำที่ทุกคนตางก็ไดยินผานตามสื่อตางๆ ทั้งในโลกออนไลน ทั้งในแวดวงสังคมในแตละระดับ
ตางก็ปฏิเสธไมไดเลยวา ครุศาสตร เปนสาขาที่เปนหัวใจของประเทศชาติ ในการสรางสรรคแสงสวางใหกับประเทศชาติ
ตราบใดที่โลกนี้ยังตองการการเรียนรู ครุศาสตรจึงเปนหัวใจหลักที่โลกและประเทศชาติขาดไมได เปนกำลังสำคัญในการ
ผลักดัน และเปนอีกหนึ่งสถาบันหลักที่จะเปนตัวชี้วัดถึงความสำเร็จของคนในชาตินั้นๆ เพราะเมื่อคนในชาตินั้นมีการศึกษา
ที่ดี มีความรูที่ดี ก็จะทำใหประเทศชาตินั้นเกิดความเจริญ และเปนประเทศที่พัฒนาเทียบเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งความ
มุงหวังของชาวครุศาสตร ตางก็เปรียบเทียบตนเอง เปนเพียงเทียนเลมเล็กๆ ที่ใชในการเปนเชื้อเพลิงในการจุดเปนแสงสวาง
เพื่อทำใหนักเรียน เยาวชน และคนในชาติ เห็นความสำคัญของการเรียนและการศึกษา เปนการเพิ่มพูนความรู ทัศนคติ และ
ความเปนมนุษยใหกับคนในชาติ ซึ่งปฏิเสธไมไดเลยวา กำลังหลักของชาตินั้นจำเปนที่จะตองมีการศึกษาที่ดี และเปนพลเมือง
ที่ดีของสังคม ชาวครุศาสตรจึงมีหนาที่ที่จะตองสรางสรรค เยาวชนเหลานั้นใหเปนบุคคลที่เปนพลเมืองดีของสังคม ควบคูไป
กับการมีความรูที่ดี ทัศนคติที่ดีตอสังคม พวกเราจึงเปนกลไกเล็กๆ แตเปนกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติไดอยางยั่งยืน
สมดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแกผู
ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันจันทร ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ ความวา “การศึกษาหาความรูจึง
สำคัญตรงที่วา ตองศึกษาเพื่อใหเกิด ความฉลาดรู คือรูแลวสามารถนำมาใชประโยชนไดจริงๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ การ
ศึกษาเพื่อความฉลาดรู มีขอปฏิบัติที่นายึดเปนหลักอยางนอยสองประการ ประการแรก เมื่อจะศึกษาสิ่งใดใหรูจริง ควรจะให
ศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงทุกมุม ไมใชเรียนรูแตเพียงบางสวนบางตอน หรือเพงเล็งเฉพาะบางแงบางมุม อีกประการหนึ่ง
ซึ่งจะตองปฏิบัติประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณา ศึกษาเรื่องนั้นๆ ดวยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเปนปรกติ และ
เที่ยงตรงเปนกลาง ไมยอมใหรูเห็นและเขาใจ ตามอำนาจความเหนี่ยวนำของอคติ ไมวาจะเปนอคติฝายชอบหรือฝายชังมิฉะนั้น
ความรูที่เกิดขึ้นจะไมเปนความรูแท หากแตเปนความรูที่ถูกอำพรางไว หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปตางๆ จะนำไปใชประโยชน
จริงๆ โดยปราศจากโทษไมได”
ครุศาสตร สรางสรรค จึงเปนกำลังคนและกำลังสำคัญ คือจุดเริ่มตนของการสรางสรรคหลายๆ ชีวิตที่จะตองปลูกฝง
ใหเกิดการเรียนรูและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ อันจะนำพาประเทศไปยังทางที่ถูก
ที่ควรสืบไป
โดย นายกิตติพิชญ ศรีเนตร นักศึกษาชั้นปที่ 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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[

Hall of Fame ]

บุคลากรดีเดนประจำป 60

คณะครุศาสตร มนพ.ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน
สายวิชาการและสายสนับสนุน เนื่องในวันคลายวันสถาปนาครบรอบ 2 ป คณะครุศาตร มนพ.

ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ประจำป พ.ศ. 2560 “สายวิชาการ”
ประวัติทางดานงานบริหาร
1.ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม (2560-ปจจุบัน)
2.ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิเทศน
สัมพันธ (2560-2560)
3.ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (2559-2560)
4.เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครนพม
(กบ.) (2559-2560)
5.ผูชวยเลขนุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม (กบ.) (2560-ปจจุบัน)
6.ผุชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม (2560-2560)
7.ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (2559-ปจจุบัน)
8.อาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (2559-ปจจุบัน)
9.อาจารยที่ปรึกษาชมรมวงโปงลางศรีโคตรบูรณ มหาวิทยาลัยนครพนม (2559-ปจจุบัน)
10.อาจารยที่ปรึกษาชมรมกลองสันทนาการ มหาวิทยาลัยนครพนม (2559-ปจจุบัน)

นางสุปภาดา เซียวสกุล ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ประจำป พ.ศ. 2560 “สายสนับสนุน”
ประวัติและผลงาน
1.จัดทำคูมือฝายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
2.จัดทำสมุดคูมือและบันทึกกิจกรรมเสริมความเปนครู
3.จัดทำคูมือ(ฉบับยอ) การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
และ 2
4.วางแผนและดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมความเปนครู
5.จัดทำแบบฟอรม ใบรับรองการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
6.จัดทำแบบประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพครู 1-2 ของครูพี่เลี้ยง และผูบริหารโรงเรียน
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ปที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

