


ประวัติสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 20 แหงกรุงรัตนโกสินทร
 สมเด็จพระมหามุนีวงศ เจาอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจาคณะภาค 14-15 
(ธรรมยุต) และแมกองงานพระธรรมทูต  เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เจาอาวาสวัดราชบพิธฯ ไดรับพระบรมราชโองการโปรด
สถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระราชาคณะฝายธรรมยุติกนิกายเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏวา “สมเด็จพระมหามุนีวงศ พิพัฒนพงศวิสุต พุทธปาพจนานุศาสน วาสนวรางกูร 
วิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทร ตรีปฎกธรรมวราลงกรณวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี อรัณยวาสี” สมเด็จพระมหามุนีวงศ 
หรือ สมเด็จขาว กรรมการมหาเถรสมาคมและแมกองงานพระธรรมทูต สิริอายุ 89 พรรษา 68 มีพระนามเดิมวา “อัมพร ประสัตถพงศ” 
เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ตรงกับวันอาทิตย แรม 12 ค่ำ เดือน 7 ปเถาะ จุลศักราช 1289 ณ ตำบลบางปา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
โยมบิดา-มารดาชื่อ นายนับ และนางตาล ประสัตถพงศ ครอบครัวประกอบอาชีพคาขาย 
 บรรพชาเปนสามเณรเมื่อปพ.ศ.2480 ณ วัดสัตตนารถปริวัตร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพระธรรมเสนานี 
(เงิน นันโท) เจาคณะจังหวัดราชบุรี เปนพระอุปชฌาย ยายไปจำพรรษาที่วัดตรีญาติ ตำบลพงสวาย เพื่อศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม, 
พ.ศ.2483 สอบไดนักธรรมชั้นตรี, พ.ศ.2484 สอบไดนักธรรมชั้นโท, พ.ศ.2486 สอบไดนักธรรมชั้นเอก และสอบไดเปรียญธรรม 3 ประโยค, 
พ.ศ.2488 สอบไดเปรียญธรรม 4 ประโยค ตอมาปพ.ศ.2490 ยายมาจำพรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี
(ทองเจือ จินตากโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี พามาฝากกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน วาสโน) และใหสามเณรอัมพรเขาพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2491 ณ มหาพัทธสีมาวัดราชบพิธฯ 
มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(วาสน วาสโน) เปนพระอุปชฌาย, สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี 
(ทองเจือ จินตากโร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี เปนพระกรรมวาจาจารย  ภายหลังอุปสมบท ทานไดมุงมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม
ในสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ พ.ศ.2491 สามารถสอบไดเปรียญธรรม 5 ประโยค และพ.ศ.2493 สอบไดเปรียญธรรม 6 ประโยค

ลำดับสมณศักดิ์
– พ.ศ.2514 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติกวี
– พ.ศ.2524 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารสุธี
– พ.ศ.2533 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธาภรณ
– พ.ศ. 2538 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธาภรณ
– พ.ศ. 2543 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะเจาคณะรองชั้นหิรัญบัฏหรือรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระสาสนโสภณ 
วิมลญาณอดุลสุนทรนายก ตรีปฎกธรรมาลังการภูษิต ธรรมนิตยสาทร ศาสนกิจจานุกร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
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คณะผู้จัดทำ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 167/1 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ:   รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต  ชูกำแพง
บรรณาธิการ:     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา  เลขะวัฒนะ
กองบรรณาธิการ:     รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ  พลสนะ    อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ  ศรีอรัญญ์   
      อาจารย์ ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ  อาจารย์ศศิพิมพ์ มหารศ   
      อาจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันตี    อาจารย์ ดร.ปรมะ  แขวงเมือง  
      อาจารย์สุภาวรรณ  ฤากำลัง    อาจารย์สุทธิลักษณ์  สวรรยาวิสุทธิ์  
      
เลขานุการกองบรรณาธิการ :  อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชติ  นางภัคณัท  หตะเสน นายณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย    
ออกแบบ:      นายณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย

C o n t e n t s
สารบัญ
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน มกราคม 2560

วันที่ 5 มกราคม 2560  รองศาสตราจารย ดร. ชวลิต  ชูกำแพง  คณบดีคณะครุศาสตร และคณะผูบริหาร มอบกระเชา
ของขวัญใหแก รองศาสตราจารย ดร.ประวิต  เอราวรรณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สังคม  ภูมิพันธุ  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาพันธกิจในอนุภาคลุมน้ำโขง  และผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์  ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและพัสดุ เนื่องในวารดิถีขึ้นปใหม

วันที่ 5 มกราคม  2560  คณะครุศาสตรไดจัดกิจกรรม 
Faculty  Learning Community (FLC) ครั้งที่ 6 
ประจำปการศึกษา 2559  โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. สุมาลี  ศรีพุทธรินทร  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษาเปนวิทยากรในการอบรม
เรื่อง การจัดทำ มคอ. 2 มคอ. 3 และ มคอ. 5  ใหแก
คณาจารยคณะครุศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสมรรถนะทางวิชาการ ณ หองประชุมทางไกล 
อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร

วันที่ 6 มกราคม  2560  สาขาคณิตศาสตรศึกษาไดจัดโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยนครพนมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
และไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไมตรี  อินทรประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย  รักษาการผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  
บรรยายพิเศษเรื่อง  “การสรางชุมชนแหงการเรียนรู”  (Professinal Learning Community)  ณ หองประชุมทางไกล  
อาคารจตุรวิทย  คณะครุศาสตร
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน มกราคม 2560

วันที่ 12  - 13 มกราคม 2560  รองศาสตราจารย ดร. ชวลิต  ชูกำแพง  คณบดีคณะครุศาสตร พรอมทั้งคณะผูบริหาร
และคณาจารย คณะครุศาสตร  ไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมการดำเนินงานตามโครงการ  การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ
โดยบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ( Area – based Education: ABE ) จังหวัดนครพนม  เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 
และ 2 

วันที่ 13 มกราคม 2560  ดร. รชฏ สุวรรณกูฏ  รองคณบดีฝายบริหารและแผน พรอมทั้งคณาจารย บุคลากร คณะครุศาสตร  
ไดตอนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพฮาติง  ประเทศเวียดนาม  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมดานภาษา  
ณ หองประชุมทาไกล  อาคารจตุรวิทย  คณะครุศาสตร  

วันที่ 22  มกราคม  2560 รองศาสตราจารย ดร. ประวิต  เอราวรรณ  ใหเกียรติเปนประธานเปดการแขงขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 10   ประจำป 2560 “สานสัมพันธสรางไมตรี  สานสามัคคีดวยกีฬา”  ณ สนามกีฬา
คณะครุศาสตร   โดยคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีเปนเจาภาพในการจัดแขงขัน  บรรยากาศการแขงขันเปนไปดวย
ความสนุกสนาน  ครื้นเครงตลอดทั้งวัน  และไดสงมอบธงเจาภาพใหแกวิทยาลัยการบินนานาชาติเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
ครั้งตอไป
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ 2560

วันที่ 24 - 27  มกราคม  2560  คณะครุศาสตร  รวมกับโรงเรียนเชียงยืนวิทยา  จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน
นักศึกษาในโครงการสังคีตริมโขง และจัดนิทรรศการนักกิจกรรม  ประจำป 2560 ณ ลานกันเกรา  อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดเปนสวนหนึ่งในการรวมเผยแพร
และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาวนครพนม  ซึ่งถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครพนมอีกดวย 

วันที่  30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ  2560  คณะครุศาสตรไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร  ณ จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม  
โดยกิจกรรมที่เสริมสรางความรักความสามัคคีในองคกร  เพื่อพัฒนาใหองคกรเขมแข็ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ  2560  รองศาสตราจารย ดร. ชวลิต ชูกำแพง  คณบดีคณะครุศาสตร  เปนประธานเปดโครงการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู: กิจกรรมประชุมสัมมนาผูบริหาร  อาจารยพี่เลี้ยง  และบรรยายพิเศษในหัวขอ “แนวทางการ
ปฏิบัติของการเปนโรงเรียนรวมพัฒนา”    และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุมาลี  ศรีพุทธรินทร  รองคณบดีฝายวิชาการ  วิจัย 
และประกันคุณภาพ บรรยายตอในหัวขอ “ แนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา”  ณ  หองประชุมพนมศิลป  
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน กุมภาพันธ 2560

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560  รองศาสตราจารย ดร. ประวิต  เอราวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ใหเกียติเปนประธาน
เปดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมเขาสูโรงเรียนสุขภาวะจังหวัดนครพนม  พรอมบรรยายพิเศษเรื่อง  ปฏิรูป
การศึกษาไทย   “ทิศทางและแนวโนม”  ภายในงานยังมีการจัดกิจกนนมยุทธศาสตร โรงเรียนสุขภาวะในจังหวัดนครพนม  
นำทีมโดย รองศาสตราจารย ดร. ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร  และคณะดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาวะ  
โดยบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม  ณ  โรงแรมไอโฮเตล

วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน Open Eyes  ตามโครงการ
โรงเรียนสุขภาวะ โดยบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนมใหแกคณะผูบริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก  
และคณาจารยมหาวิทยาลัยนครพนม  ณ  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  จังหวัดบุรีรัมย  และโรงเรียนบานประทาย 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี คณะผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ จังหวัดนครพนม และคณาจารยมหาวิทยาลัยนครพนม 
เพื่อสรางเครือขายการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่เนนการสรางสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดย บูรณาการความรวมมือดาน
วิชาการ บุคลากร และทรัพยากรในการจัดการศึกษา ภายใตหลักคิดและแนว ปฏิบัติการบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและพัฒนาเครือขายครู คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ คณะครุศาสตร ใหเปน “ชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ใหมี ความเขมแข็ง เนนการทำงานประสานใจเพื่อเปาหมายการพัฒนาผูเรียนในอนาคต
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน กุมภาพันธ 2560

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ  2560  รองศาสตราจารย ดร. ประวิต  เอราวรรณ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ใหเกียติ
เปนประธานในพิธีเปดการแขงขันกีฬานักศึกษาครั้งที่ 10 “กันเกราเกมส”  ณ สนามกีฬากลาง  จังหวัดนครพนม  
การจัดการแขงขันนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสามัคคี   รูจักแพรูจักชนะ  ความมีน้ำใจนักกีฬา และเสริมสรางสุขภาพ
ที่ดีใหแกนักศึกษา

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร  ไดจัดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราช
ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ปรับปรุงพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนหองเรียนปฐมวัย 
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา อำเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งเปนโครงการที่ทำใหนักศึกษาไดรู
จักชวยเหลือสังคมดวยความรูความสามารถของตน ปรับปรุงแกไขตามแนวพระราชดำริของพระองคฯ
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน กุมภาพันธ 2560

วันที่  28 กุมภาพันธ  2560  รองศาสตราจารย ดร. ประวิต  
เอราวรรณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  พรอมทั้ง  
คณะผูบริหารและคณาจารยคณะครุศาสตร  ใหการตอนรับ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ  คณบดี
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  นำคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเขาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนประสบการณ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ณ หองประชุมทางไกล  
ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย  คณะครุศาสตร

วันที่ 27  กุมภาพันธ  2560  รองศาสตราจารย ดร. ชวลิต  ชูกำแพง  คณบดีคณะครุศาสตร  และคณะผูบริหารรวมแสดง
ความยินดีกับนางสาวพัชรา  อุนกลม หรือ “นองแจว”  นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร   ซึ่งเปนตัวแทนนักกีฬาชกมวยหญิง
ที่ไดเหรียญทองจากการแขงขันมวยไทยสมัครเลน รุนไลทฟลายเวทน้ำหนัก 45 กก. และไมเกิน 48 กก. ประเภทบุคคลหญิง  
และไดรับรางวัลนักกีฬาดีเดนชนิดกีฬามวยไทยสมัครเลน ประเภทหญิง  จากการแขงขันกีฬานักศึกษาแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส”  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเหรียญทองดังกลาวถือเปนเหรียญทอง
ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยนครพนม
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน มีนาคม 2560

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ชมรม SMART TEEN โดยคณะครุศาสตรเปนแกนนำในการเขารวมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อนอม
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการที่ 9 และชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่ยังรอคอยความชวยเหลือ 
ในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากคณบดีคณะเทคโโลยีอุดสาหกรรมใหความอนุเคราะหสถานที่และนำนักศึกษเขารวม ในกิจกกรรม
รับบริจาคโลหิตของชมรมไดกำหนดไวอยางนอยปละ2 ครั้ง และจะหมุนเวียนไปยังสมาชิกชมรม ในคณะตางๆ ตอไป  

วันที่ 8 มีนาคม 2560  รองศาสตราจารย ดร. ชวลิต ชูกำแพง  คณบดีคณะครุศาสตร  เปนประธานเปดโครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กลาวรายงานและกลาวตอนรับ โดย อาจารยภาวดี  พันธรักษ ผูชวยคณบดี
ฝายศูนยฝกประสบการณและพัฒนาวิชาชีพครู ตอจากนั้น ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร รองคณบดี
ฝายวิชาการ วิจัยและงานประกันคุณภาพ กลาวแสดงความยินดีและแนะแนวทางการทำขอสอบในการสอบบรรจุครูผูชวย 
ใหประสบความสำเร็จ ตอไปในอาชีพการงาน
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[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน มีนาคม 2560

วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร  ไดจัดโครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู : 
กิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครู และเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพครู โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร 
รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา มาเปนประธานในพิธี โครงการดังกลาวที่จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 และศิษยเกา เขารวมกิจกรรมอบรมกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับศิษยเกาในการเขาสูอาชีพ ตอไปในอนาคตขางหนา
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[ เกร็ดความรู ] - เรามารูจัก EF กันเถอะ

 EF ยอมาจากคำวา Executive Functions หรือ ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ  อยางที่ทราบกันดีวาสมองเปนสวนหนึ่ง
ของรางกายที่สำคัญมาก สมองมีหนาที่ในการควบคุมการสั่งการตาง ๆ ของรางกายไมวาจะเปนพฤติกรรม การเคลื่อนไหว 
ภาวะธำรงดุล เชน การกระตุนการเตนของหัวใจ ปรับสมดุลของเหลวในรางกาย ปรับอุณหภูมิ นอกจากนี้ สมองยังมีหนาที่
เกี่ยวของกับการรับรู(Cognition) การจดจำ การเรียนรูการเคลื่อนไหว (Motor Learning) อารมณและความสามารถในดาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูตาง ๆ
 EF (Ececutive Functions) เกิดจากสมองสวนหนาสุดที่อยูบริเวณหนาผากของเราทำหนาที่ในการกำกับควบคุม
อารมณ ความรูสึก การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ วางแผน แกปญหา ควบคุมพฤติกรรมและสั่งการใหมีการกระทำตาง ๆ
 EF ประกอบดวย 3x3 ดานไดแก
 กลุมทักษะพื้นฐาน  1)  ความจำเพื่อใชงาน (Working Memory )  เปนกระบวนการของสมองที่ใชในการจำขอมูล 
จัดระบบประสบการณตาง ๆและหยิบใชขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลาย จึงมีบทบาทสำคัญมากในชีวิต ตั้งแตการคิดเลขในใจ 
การจดจำสิ่งที่อานเพื่อนำมาประมวลใหเกิดความเขาใจ การจดจำกติกาขอตกลงเพื่อนำมาปฏิบัติ ฯลฯ
 2) การยั้งคิดไตรตรอง (Inhibitory Control) ความสามารถที่เราใชในการควบคุมกลั่นกรองความคิดและแรงอยาก
ตาง ๆ จนเราสามารถตานหรือยับยั้งสิ่งยั่วยุ ความวาวุนหรือนิสัยความเคยชินตาง ๆ แลวหยุดคิดกอนที่จะทำ ทำใหเรารักษา
ระดับความใสใจ จัดลำดับความสำคัญและกำกับการกระทำ จนทำงานตางๆที่ควรตองทำไดลุลวง
 3) การยืดหยุนความคิด (Shifting/Cognitive Flexibility) ความสามารถที่จะปรับตัวเขากับขอเรียกรองของสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนไป เปนทักษะที่ชวยใหเราเรียนรูการไมยึดติดตายตัว ชวยใหเรามองเห็นจุดผิดแลวแกไข และปรับเปลี่ยนวิธี
ทำงานดวยขอมูลใหม ๆ 
 กลุมทักษะกำกับตนเอง  4) การใสใจจดจอ (Focus/Attention) ทักษะความสามารถในการรักษาความตื่นตัว รักษา
ความสนใจใหอยูในทิศทางที่ควร เพื่อใหตนเองบรรลุสิ่งที่ตองการจะทำใหสำเร็จดวยความจดจอ
 5) การควบคุมอารมณ (Emotional Control) ทักษะความสามารถในการจัดเก็บอารมณของตนเอง สามารถปรับ
สภาพอารมณใหเหมาะสมกับสถานการณ และควบคุมการแสดงออกทั้งทางอารมณและพฤติกรรมไดเหมาะสม
 6) การติดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring) ทักษะในการตรวจสอบความรูสึก ความคิด หรือการกระทำ
ของตนเองทั้งในระหวางการทำงานหรือหลังทำงานแลวเสร็จ เพื่อใหมั่นใจวา จะนำไปสูผลดีตอเปาหมายที่วางไว หากเกิด
ความบกพรองผิดพลาดก็จะนำไปสูการแกไขไดทันการณ
 กลุมทักษะปฏิบัติ  7) การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) ทักษะความสามารถในการคิดคนไตรตรองแลวตัดสินใจ
วาจะตองทำสิ่งนั้น ๆ และนำสิ่งที่คิดมาสูการลงมือปฏิบัติใหเกิดผล
 8) การวางแผนและจัดการทำงานใหสำเร็จ (Planning and Organizing) คือกระบวนการในการปฏิบัติที่เริ่มตั้งแต 
การวางแผนที่จะตองนำสวนประกอบสำคัญตาง ๆ มาเชื่อมกัน เชน การตั้งเปาหมาย การเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน 
การกำหนดกิจกรรม ฯลฯ
 9) การมุงเปาหมาย (Goal-Directed Persistence) ความพากเพียรเพื่อบรรลุเปาหมาย และจดจำขอมูลนี้ไวในใจ
ตลอดเวลาที่ทำงานตามแผนนั้น จนกวาจะบรรลุ 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา EF มีองคประกอบหลายดาน ซึ่งถาไดรับการปลูกฝง ฝกฝนหรือไดปฎิบัติจะทำให
บุคคลเหลานั้นสามารถที่จะบรรลุถึงเปาหมายตาง ๆ ไมวาจะเปนการดำเนินชีวิต หรือแมแตการทำงาน เพราะจากสภาพ
สังคมในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เทคโนโลยี สิ่งเราตาง ๆ เขามามีบทบาทมากขึ้น ขณะที่ความเขมแข็ง
ของครอบครัว ทักษะชีวิตของคนในปจจุบันก็ดูจะออนแรงลงไป ถาเรามี EF เปนพื้นฐานก็จะชวยใหเราสามารถที่จะดำรงชีวิต
ไดอยางมีความสุข
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[ แนวคิดโรงเรียนสุขภาวะ ] - รองศาสตาจารย ดร. ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร

 สุขภาวะ  คือ  ภาวะแหงความสุข  4 มิติ  ไดแก  ภาวะแหงความสุขอันสมบูรณทั้งกาย  ใจ  สังคม  และปญญา  
โรงเรียนสุขภาวะ  หมายถึงโรงเรียนที่มุงจัดการศึกษาเพื่อสรางความสุขใหกับผูเรียน โรงเรียนสุขขภาวะมี 5 องคประกอบ 
ซึ่งทั้ง 5 องคประกอบมีความเกี่ยวเนื่องและสงผลตอกัน  กลาวคือ  โรงเรียนสุขภาวะนั้นตองมีเปาหมายเพื่อสรางเสริมให 
“ผูเรียนเปนสุข”  โดยการปรับสภาพ  ลดปจจัยเสี่ยง  จัดโครงสรางและระบบตางๆ ใหโรงเรียน  สภาพแวดลอม  ครอบครัว  
และชุมชนเปนพื้นที่ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาวะของผูเรียนทั้งดานกาย  ใจ  สังคม  และปญญา  ซึ่งมีคุณลักษณะรวม  
ดังตอไปนี้  
 1. ผูเรียนเปนสุข  คือ มีทักษะการเรียนรูมีทักษะชีวิต  และมีทักษะสุขภาพ  มีความเปนพลเมือง  มีสำนึกอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  และมีคุณธรรมจริยธรรม  
 2. โรงเรียนเปนสุข  คือ บริหารจัดการใหเกิดสุขภาวะในองคกรจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางผูเรียนทั้งกาย  
ใจ  สังคม  และปญญา  รวมมือกับพอแมผูปกครองในการเสริมสรางสุขภาวะผูเรียน 
 3. สภาพแวดลอมเปนสุข คือ โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน  จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย  ปลอดอบายมุข 
และเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาวะผูเรียน 
 4. ครอบครัวเปนสุข  คือ  มีสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่ดี  พึ่งพาตนเองไดอยางพอเพียง ลดและปองกันปจจัย
เสี่ยงตางๆ 
 5. ชุมชนเปนสุข  คือ เปนแบบอยางและรวมมือกับโรงเรียนในการสงเสริมพัฒนาสุขภาวะผูเรียน

ผูเรียนเปนสุข

ครอบครัวเปนสุข โรงเรียนเปนสุข ชุมชนเปนสุข

สภาพแวดลอมเปนสุข

แผนภาพ 1 ความสัมพันธของ Platform โรงเรียนสุขภาวะ 
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ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ  
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา พัฒนาองคการและกิจการพิเศษเกียรติบัตร/รางวัล

1. ชุมนุม D-Mind Club  สมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ไดรับรางวัลจากองคการยุวพุทธสงฆโลก (World Buddhist 
Sangha Youth : WBSY) โครงการตอบปญหาธรรมะ “ทางกาวหนา ครั้งที่ 35 โดยชมรมพุทธศาสตรสากล
-รางวัลสอบธรรมะทางกาวหนา ไดลำดับที่ 2  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวสุกันยา ศรีสรอย สาขาวิชาภาษาไทย
-Supervisor ดีเดนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายแสนคม นาคสุข สาขาวิชาภาษาไทย
-Supervisor ดีเดนระดับสถานศึกษา    
นายวรรณนพ ศิริสวัสดิ์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  นางสาวสุพัตรา โคตมิตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นางสาวธนพร ประดาอินทร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางสาวพิชญา ศรีฤทธิ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นางสาวพรทิวา แข็งแรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร  นายทศพร คืดโสดา สาขาวิชาวิทยาศาสตร
นางสาวสิริกร มะโนวรณ สาขาวิชาภาษาไทย
-รางวัลอาจารยประสานงานดีเดน ระดับอุดมศึกษา ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ อาจารยที่ปรึกษาชุมนุม
2. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 5 รุน 3 คณะครุศาสตร
นายวีระพงษ  จันทรเสนา  นายจักรพันธ  ดีหนู  นายทินกร  พอวงศ นายอริสมันต  คะสุดใจ
นายอารี  นันทะศรี  นายวันชัย สายสุวรรณ ไดรับเกียรติบัตรการผลิตสื่อเสมือนจริง Virtual Reality : VR 
และ Augmented Reality : AR  ภายในองคพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อเปนพุทธบูชาถวายวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
จังหวัดนครพนม  โดยมีผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ  เปนอาจารยที่ปรึกษา
3. โครงการประกวดคลิปวิดีโอ สื่อปลอดภัยและสรางสรรค “เด็กไทยรูเทาทันสื่อ” จังหวัดนครพนม ประจำปงบประมาณ 2559 
-รางวัลชนะเลิศ หัวขอ “คิดกอนซื้อ”   นายธนา  โยธาชัย, นายศิวานนท  คำชนะ และนายศรราม ปุสีดา
-รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 หัวขอ  “เด็กไทยรูเทาทันสื่อ เรื่องใชสื่ออยางมีสติ” นายอิสระ บุญละคร, นายทศพล พึ่งบุญไพศาล
และนายเทพฤทธิ์ ชาดีกรณ
-รางวัลชมเชย 3 รางวัล  ไดแก  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร รุนที่ 4 คณะครุศาสตร
โดยมีผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ  เปนอาจารยที่ปรึกษา
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นางสาวพัชรา  อุนกลม นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 4

1.  ไดรับเหรียญทองแดงกีฬาแหงชาติ.  ที่ชลบุรี. กีฬาวูซู รุนน้ำหนักไมเกิน 48 กิโลกรัม
2.  ไดรับเหรียญเงินรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ที่ จังหวัดศรีสะเกษ. กีฬามวยไทยสมัครเลน รุนน้ำหนักไมเกิน 48 กิโลกรัม
3.  ไดเหรียญทองกีฬาแหงชาติรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 จังหวัดบุรีรัมย กีฬามวยไทยสมัครเลน รุนน้ำหนักไมเกิน 48 กิโลกรัม 
4. ไดรับเหรียญทองแดงกีฬาแหงชาติ ที่จังหวัดนครราชสีมา. กีฬามวยไทยสมัครเลน รุนน้ำหนักไมเกิน 48 กิโลกรัม
5. ไดเหรียญทอง กีฬามหาลัย ที่จังหวัดนครราชสีมา กีฬามวยไทยสมัครเลน รุนน้ำหนักไมเกิน 48 กิโลกรัม

นายวรรณนพ ศิริสวัสดิ์  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 4

-เปนสตาฟกลาง ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา 2557
-เปนสโมสรนักศึกษา ของคณะครุศาสตรประจำปการศึกษา 2558
-เปนนักกีฬาเปตองของมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแตป 2557-ปจจุบัน
-ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ประจำปพุทธศักราช 2559 
และผานอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวยความดีสากล 
ของชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
-ไดรับรางวัลดีเดน ทำหนาที่ Supervisor ผูจัดสอบธรรมะทางกาวหนา จังหวัดนครพนม (จิตอาสาทำดีเพื่อพอ)
-ไดรับรางวัลผูประสานงานศูนยสอบ (Supervisor) ดีเดนระดับสถาบัน โครงการตอบปญหาธรรมะ 
"ทางกาวหนา" ครั้งที่ 35 ของชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
-เปนเยาวชนตนแบบ ดานความซื่อสัตยสุจริต รางวัล " คนดีศรีโคตรบูรณ " ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 22
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