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คณะผูจัดทำ

C o n t e n t s
สารบัญ

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

เลขที่ 167/1 หมู 8 บานเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ:   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 

บรรณาธิการ:     อาจารยภาวดี  พันธรักษ

กองบรรณาธิการ:     รองศาสตราจารย ฉวีวรรณ  พลสนะ    อาจารย วาที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ  ศรีอรัญญ   

      อาจารย ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ  อาจารยศศิพิมพ มหารศ   

      อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี    อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง  

      อาจารยสุภาวรรณ  กำลัง    อาจารยสุทธิลักษณ  สวรรยาวิสุทธิ์  

      

เลขานุการกองบรรณาธิการ :  อาจารยนันทิญา  พันธโชติ  นางภัคณัท  หตะเสน นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย    

ออกแบบ:      นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย



คณะผู้จัดทำ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร มนพ.     
     วันที่ 1-3 กรฎาคม 2560 ณ หองประชุมพนมศิลป มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  ไดจัด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2560 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทน

คณบดีคณะครุศาสตร ประธานในพิธี พรอมทั้งคณาจารย บุคลากรและนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2560 เขารวม

กิจกรรมดังกลาว 

คณะครุศาสตร มนพ. มอบทุนสนับสนุนอุปกรณการศึกษา แก นองๆ โรงเรียนบานนาราชควาย  
     วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบานนาราชควาย คณะผูบริหารและคณาจารย เจาหนาที่ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรวมมอบทุนสนับสนุนใหกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบานนาราชควาย ทั้งนี้ไดหารือแนวทาง

การสนับสนุน ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณการศึกษาและหนังสือแบบเรียนที่ถูกเพลิงไหม จากเหตุการณไฟไหมอาคารเรียน 

โรงเรียนบานนาราชควาย

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ]  ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 3



คณะผู้จัดทำ

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ]  ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 4

ทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561   
          เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม และ 17-19 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมทางไกลชั้น 2 อาคารจตุรวิทย ฝายงาน

วิเคราะหนโยบายและแผน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดำเนินการจัดทำโครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 : กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน

ในคณะ รวมกันทบทวนและจัดทำแผน จำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหคณะมีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาประสงคของมหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียด

มีดังตอไปนี้

 วันที่ 11 กรกฎาคม 260 ทบทวนแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560 - 2563) ของคณะครุศาสตร ประกอบดวย 

การกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค เอกลักษณ และอัตลักษณของคณะที่สอดคลองกับของสถาบัน วิเคราะห

สภาพการณของคณะ (SWOT Analysis) เพื่อเปนขอมูลในการกำหนดยุทธศาสตรที่จะใชในการบริหาร และพัฒนาคณะ 

กำหนดยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมายของแผนยุทธศาสตร 4 ป ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 12 -14 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาและฝายงาน ทบทวนการจัดโครงการและกิจกรรม ของตนเองใหสอดคลอง

ตามยุทธศาสตรของคณะที่ตั้งไว

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยพิจารณากำหนด

โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของคณะที่กำหนดไว

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ประชุมพิจารณาการจัดทำแผนเงินรายได โดยการประมาณการรายรับ จากเงินรายได 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ประชุมกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยรวมกันวิเคราะหและระบุความเสี่ยง ปจจัย

ที่กอใหเกิดความเสี่ยง พรอมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อกำหนดตัวบงชี้และระดับความสำเร็จที่

เหมาะสม เพื่อนำไปสูการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561

จากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายในคณะ และมีเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาคณะใหเกิดประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับตอสังคม 

และทำการวิเคราะหงบประมาณเพื่อจัดทำแผนเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อนำมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม

เพื่อพัฒนาคณะใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ตั้งไว ซึ่งผลการจัดทำโครงการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว



คณะผู้จัดทำ

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ]  ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 5

คณะครุศาสตรจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน (2560-2563)
     วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมทางไกลชั้น 2 อาคารจตุรวิทย ฝายงานการเงิน คณะครุศาสตร ไดจัดโครงการ

ทบทวนแผนคณะครุศาสตร ป 2560 : กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน (2560-2563) โดยมี  ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร เปนประธานในโครงการ ซึ่งแผนกลยุทธทางการเงิน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จัดทำขึ้นเพื่อใหเกิดความสอดคลองตามเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะฯ   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จัดอบรมหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู ดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
     วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560  ณ หองประชุมภูสกลแกรนด โรงแรมสกลแกรนด จังหวัดสกลนคร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดอบรมหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู ดานการสื่อสารภาษา

อังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยไดรับความสนใจจากบุคลากรทางดานการศึกษาเปนจำนวนมาก



คณะผู้จัดทำ

ตุมโฮมเอื้อยอายบายศรีนอง  ประจำป 2560 คณะครุศาสตร มนพ.
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  ณ โรงยิม สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดกิจกรรมตุมโฮมเอื้อย

อายบายศรีนอง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาสรางความคุนเคยและทำความรูจักกับรุนพี่ รูรักสามัคคีกัน รูจักปรับตัว 

รูจักวางตัว รวมทั้งกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติในการอยูรวมกันในสังคมและรูจักหนาที่ของตน  

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ประจำปการศึกษา 2559
          เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ไดจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปการศึกษา 2559 โดยมีผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร

สายสนับสนุนเขารวม 

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ]  ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 6

สรางเสริมสุขภาวะของบุคลากร คณะครุศาสตร (EDU Strong Life)  ประจำป 2560
     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมทางไกลชั้น 2 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัด

โครงการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากร คณะครุศาสตร  ขึ้น เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสดูแลสุขภาพของตนเอง รูวิธีการ

ปองกัน เมื่อคนพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในรางกาย ซึ่งไดรับความรวมมือบุคลกรและเครื่องมือทางการแพทย 

จากโรงพยาบาลนครพนม 



คณะผู้จัดทำ

วันเปดโลกกิจกรรม คณะครุศาสตร มนพ. ประจำป 2560
          วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงยิม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดกิจกรรมวันเปดโลกกิจกรรม 

เวลา 13.00 น.โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร เปนประธาน

ในกิจกรรม และมีนักศึกษาป 1 เขารวม เพื่อสงเสริมการใชเวลาวางของนักศึกษาใหมีประโยชนตอชุมชน นำมาปรับใช

ในชีวิตประจำวันตอไป

เปดตัวผูเขาประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร มนพ. ประจำป 2560
     วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงยิม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดเปดตัวผูเขาประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม 

ของแตละสาขาวิชา เพื่อเขาประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร 

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ]  ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 7



คณะผู้จัดทำ

พิธีไหวครู ประจำปการศึกษา 2560 เพื่อนอมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย ประจำป 2560
     วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมพนมศิลป มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดพิธี

ไหวครู ประจำปการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร 

เปนประธานในพิธี พรอมคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาเขารวมพิธี  ซึ่งพิธีไหวครู เปนพิธีกรรมที่เปนประเพณี

ของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแตสมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู 

"ดวยรักแทนใจ เทิดทูนพระคุณแม" ประจำปการศึกษา 2560
     วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมพนมศิลป มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัด

กิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ "ดวยรักแทนใจเทิดทูนพระคุณแม" ประจำปการศึกษา 2560  โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร เปนประธานในพิธี พรอมคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่

และนักศึกษาทุกชั้นป เขารวมกิจกรรม

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ]  ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 8



ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
     วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมทางไกล ชั้น 2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2560 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สังคม ภูมิพันธุ รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มาเปนประธานในพิธี พรอมดวย คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาใหมเขา

รวมโครงการ ปฐมนิเทศเพื่อเปนการเตรียมพรอมนักศึกษาใหมในระดับบัณฑิตศึกษา

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ]  ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2560

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 9

นักศึกษาคณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด เบิ่งฟอนออนซอนอีสานเนื่องในวันคลายวันสถาปนา 

12 ป มหาวิทยาลัยนครพนม
     วันที่ 2 กันยายน 2560 งานทำนุบำรุง คณะครุศาสตร ไดรวมแสดงพิธีเปดงานวันคลายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ป 

มหาวิทยาลัยนครพนม ในการแสดงชุด เบิ่งฟอนออนซอนอีสาน โดยนักศึกษา คณะครุศาสตร ควบคุมและฝกซอมการแสดงโดย 

นายนันทวรภัทร พิมพศักดิ์ เจาหนาฝายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร อำนวยการแสดงโดย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 



คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สำนักงานคุรุสภา ไดเดินทางมา

ประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต คณะครุศาสตร มนพ. 
          วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ หองประชุมทางไกล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครนม ไดรับการประเมินมาตรฐานการ

ผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ระดับปริญญาตรี จากสำนักงานคุรุสภา ไดเดินทางมาประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต

ตามสภาพจริง ของ 6 สาขาวิชา โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร พรอม

ทั้งคณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร ทางคณะครุศาสตร ใหการตอนรับ 

 การประเมินในครั้งนี้แบงเปน 3 กลุมในการประเมิน ประกอบดวย 

1.อาจารยผูสอน อาจารยนิเทศก 2. ผูบริหารโรงเรียน และครูพี่เลี้ยง  3. นักศึกษาทั้ง 6 หลักสูตร 5 ชั้นป

ซึ่ง คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สำนักงานคุรุสภา ประกอบดวย

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรรค วรอินทร ประธานอนุกรรมการ 2. รองศาสตราจารยภณิดา มาประเสริฐ อนุกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย อนุกรรมการ  4. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย แกวเกื้อกูล อนุกรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน ศรีโสภา อนุกรรมการ  6. ผอ.รัชนี ยุตรินทร อนุกรรมการและเลขานุการ

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ]  ประจำเดือน กันยายน 2560

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 10

กิจกรรมแขงขันกีฬาสันทนาการ เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2560
     วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ บริเวณ สนามฟุตซอล  คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดแขงขัน

กีฬาสันทนาการ โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของทุกสาขาวิชา ไดเขารวมแขงขัน เพื่อชวยเสริมสรางความสามัคคี สงเสริมและ

พัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งยังชวยใหรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคม



คณะผู้จัดทำ

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ]  ประจำเดือน กันยายน 2560

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 11

กิจกรรมแขงขันการบูม ประจำปการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร มนพ.
     วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ บริเวณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดแขงขันการบูม ในปนี้มี

นองใหมมากมายจากหลายสาขาวิชา อาทิเชน สาขาวิชาปฐมวัย, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชา

คอมพิวเตอร, สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร โดยในปนี้นองๆแตละสาขาวิชายังจัดเต็มทุกป

กิจกรรมการแขงขันกีฬาสานสัมพันธนองใหม ประจำปการศึกษา 2560
     วันที่ 9 กันยายน 2560 ณ บริเวณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดแขงขันกีฬาสานสัมพันธ

นองใหม ประจำปการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของทุกสาขาวิชาไดเขาแขงขัน เพื่อใหนักศึกษาทุกชั้นป ไดมี

กิจกรรมรวบรวมกันดวยกีฬา และสรางความสัมพันธอันดีตอรุนพี่รุนนอง นับเปนกิจกรรมที่มีประโยชนอยางยิ่ง



คณะผู้จัดทำ

ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม คณะครุศาสตร มนพ.  
     วันที่ 9 กันยายน 2560 ณ โรงยิม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือนและดาวเทียม 

เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนของคณะครุศาสตร ไปแขงขันตอในระดับมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีนักศึกษาเขารวมและใหความสนใจ

ในกิจกรรมเปนจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานลวนมีแตความสุขและความรักความสามัคคีของนักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ 

มีการแสดงความสามารถจากผูประกวด ดาว เดือนและดาวเทียม ในชวงทายไดมีการแสดงจากวง Cipper และนองนุน

วง Bigboss จากจังหวัดสกลนคร 

[ ขาวสาร ครุศาสตร มนพ. ] - ประจำเดือน กันยายน 2560

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 12



คณะผู้จัดทำ

[ ครุศาสตร สรางสรรค ]  ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 13

มิตรภาพ + หัวใจ = เก็บไวในความทรงจำ 
     เมื่อครั้งที่ฉันยังไรเดียงสา ฉันกาวเขามาในจุดที่สูงขึ้นจากเดิม ฉันพบผูคนมากมายที่มีความแตกตาง  และฉันไดเรียนรู

ตลอดระยะเวลาสองปกวา ๆ ทั้งดีบาง ไมดีบางแตฉันก็อดทนและพยายามไมใสใจ เพราะฉันคิดอยูเสมอวาหนาที่ตรงนี้ 

“ฉันตองทำอะไร” ชวงสองปที่ผานมาฉันเดินทางดวยคำวา "เรียนรู" อยูเสมอ สิ่งใดที่ทำไมได ฉันจะคนหาวิธีจนสามารถ

ทำในสิ่ง ๆ นั้นได เมื่อพบปญหาฉันก็ยอมผานปญหานั้น ๆ ไดเสมอ ดวยตัวของฉันเองเสมอ เดิมนิสัยของฉันคนรอบขาง

ทุกคน ฉันใหพวกเปนสำคัญเสมอ ฉันใสใจ ฉันทบทวนกับตัวเองทุกครั้งเวลาฉันทำสิ่งตาง ๆ เพราะฉันกลัววาคนรอบขาง

จะไมชอบหรือเกลียดฉัน อีกทั้งยังมีคำถามมากมายในหัวเมื่อฉันคิดวาฉันทำใหคนเหลานั้นไมสบายใจ จนกระทั่งมีเหตุการณ

ที่ทำใหฉันตองเปลี่ยนตัวเองใหม พรอมกับพบคนที่สำคัญจริง ๆ เพียงแคคนเดียวเทานั้น ภายใตสภาพแวดลอมที่แขงขัน 

ที่ผูคนแกงแยงชิงดี อิจฉาริษยา และสังคมที่คนสวมหนากากหลากสีเขาหากัน ตั้งแตฉันรูจักคน ๆ นี้ ฉันรับรูความรูสึกดี ๆ 

ที่เขามอบให คือ  "เขาไมเคยคิดที่จะเอาเปรียบฉัน"  อีกทั้งเขาขอชวยเหลือหรือทำงานที่เราไดรับผิดชอบโดยที่ฉันไมตอง

รองขอ เขาจะคอยหยิบยื่นทุกอยางไมวาจะในสถานการณที่ดีหรือไมก็ตาม  จนในที่สุดเราก็กลายเปนพวกที่ไมเขาพวก 

เพียงเพราะวาเราเลือกที่จะไมใสใจความรูสึกคนที่ไมเห็นคุณคาในตัวเรา 

 ตลอดเวลาปกวาที่เรารูจักกันมา เสนทางที่เรารวมเดินกันมานั้น เราทำทุกอยางเพื่อใหตัวเองมีความสุข เราจะไมขอ

ความชวยเหลือกับใคร หรือถาขอคือจะนอยครั้งมาก เราเลือกที่จะลงมือทำสิ่งนั้นเองโดยการเรียนรูจากเทคโนโลยี หรือ

สื่อตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ต เราทั้งสองเปนเพื่อนที่สนิทกันมาก ๆ  และหลังจากนั้นเราพบเพื่อนใหม เพื่อนที่เราคิดวาคงเขา

กับเราได เราจึงรวมเดินทางกับเพื่อนใหมโดยไมไดเผื่อใจใหพื้นที่สำหรับความผิดหวังแตอยางใดฉันเริ่มเรียนรูนิสัยของเพื่อน

ใหมแตละคนดวยวิธีเฉพาะของฉัน คือ การใชหัวใจเพื่อเลือกหัวใจของพวกเขา การใกลชิด เขาใจ เพื่ออยากทราบวาเพื่อน

แตละคนมีจิตสาธารณะมากนอยเพียงใด แตแลวพวกเราก็ตองพบกับความผิดหวังที่ใหบทเรียนที่ดี และมอบสิ่งดี ๆ ที่เรา

ไมคาดฝนวาเราทั้งสองจะพบสมาชิกใหม ที่ไมเกง ไมมั่นใจ และออนแอ เราตองดูแลสมาชิกใหมในหลาย ๆ เรื่อง เพื่อใหเธอ

ไดลองทำในสิ่งที่ไมเคยไดตัดสินใจ ไดแสดงความคิดเห็น หรือไดทำตามใจตัวเอง ถึงแมวาเธอจะไมใชคนที่สมบูรณแบบ แตสิ่ง

ที่ฉันมองเห็นในตัวเธอนั้น คือ เธอมีความพยายาม มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ฉันไมสามารถมองขามขอดี

ของเธอได จนทำใหเธอผานการทดสอบจากเราทั้งสองคนโดยใชแคหัวใจดวงนอย ๆ ของเธอนั่นเอง 

 สำหรับการเดินทางของฉันในที่ที่เปลี่ยวใจเชนนี้ ฉันถือวาฉันมีครบจากเพื่อนทั้งสองถึงแมวาทั้งสองคนจะไมใชคนที่

เรียนดีมาก มีขอบกพรอง หรือมีสิ่งอื่นที่อาจเทียบกับคนอื่นไมได ไมมีชื่อเสียง ครอบครัวไมไดรวยลนฟา แตทั้งสองก็ไมเคย

ปลอยใหฉันตองกาวผานเรื่องราย ๆ โดยลำพัง ทั้งสองจะคอยพยุงฉันใหอยูในจุดที่พอดี หนักเพียงใด เหนื่อยเพียงใด เรายอม

รับวาเราตางก็บน แตเราไมเคยคิดที่จะไมทำ เสียใจแคไหน ทุกขใจแคไหน โดนเอาเปรียบแคไหนเราก็ไปจับมือกัน อาจมีบาง

ครั้งถึงแมเราจะไมสมหวัง แตเราก็จะใหกำลังใจกัน และคิดเสมอวาสิ่งเราทำจะตองดีที่สุด เราเหมือนจิ๊กซอวที่สามารถเติมเต็ม

กันและกันไดพอดี ถึงแมวาจิ๊กซอวนี้จะมีสามชิ้น แตก็เปนสิ่งที่มีคา และฉันดีใจเสมอเมื่อไดเอยถึงมัน ในอนาคตยอมไมมีใคร

รูวาจะเปนอยางไร   เราอาจเปลี่ยนสถานะเปนแคคนอื่น หรือแคคนรูจัก แตฉันมีสิ่งหนึ่งที่อยากใหเพื่อนทั้งสองจำเรื่องราวที่

มันอาจจะไมพิเศษมาก หรือเปนเรื่องราวแสนธรรมดาที่คนอื่นอาจมองวาไรสาระแตฉันอยากใหเพื่อนจำเรื่องราว และชวง

เวลาที่เราไดใชเวลาแหงความสุขดวยกัน อยากใหเพื่อนจำ "วันที่เรากินขาว ทำงานจนเชา หัวเราะ เหนื่อย ทุมเท หมดหวัง 

เสียใจ และเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราทั้งสามนี้ไวเปน “ความทรงจำ” แมมันอาจจะไมดีมาก แตมันก็คือสิ่งพิสูจนใหเรา

รูวาใครคือผูที่ใหคำตอบ คำวา "เพื่อน"  ไดอยางแทจริง

     

             โดย  นางสาวกมลชนก เบญมาตย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 3



คณะผู้จัดทำ

อาจารย ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มนพ. ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน

ดานการตีพิมพผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร  
     วันที่ 2 กันยายน 2560 ในวันคลายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ป มหาวิทยาลัยนครพนม  ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนดานการ

ตีพิมพผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร ผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเดนดานการตีพิมพผลงานวิจัย 

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สังคม ภูมิพันธุ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม ใหเกียรติมอบรางวัลดังกลาว

ดาว เดือน และดาวเทียม ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของคณะครุศาสตร มนพ. ประจำปการศึกษา 2560
1. นองอุมอิ๋ม ศศินภา แพงจันทร  ไดรับคัดเลือกเปน ดาวคณะครุศาสตร ป 2560   สาขาวิชาภาษาไทย

2. นองจอบ ชินกฤต อุดทา  ไดรับคัดเลือกเปน เดือนคณะครุศาสตร ป 2560   สาขาวิชาวิทยาศาสตร

3. นองโอม ภูวนัย ภูดีสม   ไดรับคัดเลือกเปน ดาวเทียมคณะครุศาสตร ป 2560  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 14
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
ปที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560




