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C  o  n  t  e  n  t  s
สารบัญ

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

เลขที่ 167/1 หมู 8 บานเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ:   ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร

บรรณาธิการ:     ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ

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

คณะผูจัดทำ



¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á ¾º»ÐºØ¤¤ÅÒ¡Ã¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�      
     วันที่ 15 มกราคม 2561 คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม สัญจรพบปะบุคลากร ครั้งที่ 4 ณ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม  นำโดยทานผูชวยศาสตราจารย ดร.สังคม ภูมิพันธุ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

และผูบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  ไดพบปะกับบุคลากรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และรับฟงขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการงานตาง ๆ  ทั้งยังเปนการสานสัมพันธและสรางความสัมพันธอันดีตอองคกรอีกดวย

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�Ã‹ÇÁ¡ÑºÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅµÓºÅ¹éÓ¡èÓ ¨Ñ´¡ÒÃáÊ´§¾Ô¸Õà»�´
§Ò¹¹ÁÑÊ¡ÒÃ¾ÃÐ¸ÒµØ¾¹ÁÇÃÁËÒÇÔËÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚ 2561  
     วันที่ 24มกราคม 2561 คณะครุศาสตรรวมกับสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ไดจัดการแสดงชุดฟอนบายศรสูขวัญพิธี

เปดงานนมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ประจำป 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  

ซึ่งภายในงานมีประชาชนเดินทางมารวมขบวนแหพระอุปคุตและชมการแสดงพิธีเปดอยางคับคั่ง และภายในงานยังมีการ

จำหนายสินคา otop จากกลุมแมบานหมูบานตางๆ ในอำเภอธาตุพนมและอำเภอใกลเคียง มีการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

ของตำบลตางๆ และนอกจากกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นภายในงานนั้น สิ่งที่ขาดไมไดนั้นคือการนมัสการองคพระธาตุพนมและ

การเวียนเทียนรอบองคพระธาตุพนม ซึ่งเปนที่เคารพและศรัทธาของประชาชนที่เดินทางมารวมงาน

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ Á¡ÃÒ¤Á 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 3



[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ Á¡ÃÒ¤Á-¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 4

¾ÂØ§à¡ÁÊ� ¤ÃÑé§·Õè 3 “·ÕèÊØ´¢Í§ªÑÂª¹Ð ¹Ñé¹¤×ÍÁÔµÃÀÒ¾”   
          วันที่ 31 มกราคม2561 คระครุศาสตรไดจัดการแขงขันกีฬาภายในคณะ ประจำปการศึกษา 2560 พยุงเกมส ครั้งที่ 3  

ณ บริเวณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแขงขันกีฬา  การประกวดขบวนแหของแตละ

สาขาวิชาภายใตแนวคิด “มัทนะพาธา” การประกวดสแตนเชียรและเชียรหลีดเดอรตามแนวคิด  “Fighting  land  ดินแดน

นักรบ” กิจกรรมครั้งนี้ไดสรางความรักความสามัคคีของหมูคณะ

 

µÑÇá·¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�Ã‹ÇÁáÊ´§ã¹§Ò¹ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÑé§·Õè 18 
“¹Ò¯Â»ÃÕ´ÕÂÒ¹¹·�  ¡Öè§ÈµÇÃÃÉ  Ê¹ÒÁ¨Ñ¹·Ã�ÈÔÅ»Ò¡Ã”     
          วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ 2561  ตัวแทนนักศึกษา คณะครุศาสตร ไดเขารวมแสดงในชุดการแสดงฟอนศรีโคตรบูรณและ

ชุดการแสดงนาคาภิรมย ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 18  “นาฏยปรีดิยานนท  กี่งศตวรรษ สนามจันทร ณ 

พระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  ซึ่งการแสดงทั้ง 2 ชุดนั้นถือเปนการแสดงออกถึงเอกลักษณ

ของกลุมชาติพันธุของชาวจังหวัดนครพนมและเปนการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนทั่วไปที่เขามารวมงานในครั้งนี้



ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�ÈÖ¡ÉÒ  ¨Ñ´ÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¡ÒÃÊÃŒÒ§Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ã¹ÃÙ»áººáÍ¾¾ÅÔà¤ªÑè¹ AR
          วันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ไดจัดโครงการอบรมการสรางสื่อการ

เรียนรูในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก 

ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนประธานในพิธี ในการจัดอบรมครั้งนี้ ไดรับเกียรติ

จาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช เปนวิทยากรในการใหความรูแกนักศึกษาและผูที่สนใจในเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสรางสื่อการเรียน

รูในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR ใหมีประความรูความสามารถในดานการผลิตสื่ออยางสรางสรรคตอไป 

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 5

ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�ÈÖ¡ÉÒ à»š¹à¨ŒÒÀÒ¾¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�ÈÖ¡ÉÒáË‹§ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹¤ÃÑé§·Õè 5     
          วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธที่ผานมา  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  เจาภาพจัดงานคอมพิวเตอรสัมพันธแหงภาคอีสาน 

ครั้งที่ 5 และมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ดานคอมพิวเตอรศึกษาเปนครั้งแรก  และมีจัดเสวนาวิชาการในหัวขอ 

“COMPUTER EDUCATION THAILAND 4.0”  ซึ่งไดรับความสนใจจากเครือขายกวา 15 สถาบันและผูสนใจดานคอมพิวเตอร

เปนจำนวนมากเขารวมงานในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธระหวางนักศึกษา คณาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอร

จากแตละสถาบันรวมทำกิจกรรมรวมกัน  เชน กิจกรรมสันทนาการ  การแขงขันกีฬา การรับประทานอาหารรวมกัน ฯ

คณะครุศาสตร มนพ. เปนเจาภาพ จัดโครงการคอมพิวเตอรศึกษาสัมพันธแหงภาคอีสาน ครั้งที่ 5 และจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ดานคอมพิวเตอรศึกษา

 



[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 6

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�  ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¹Ò¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ  ã¹§Ò¹à¡ÉµÃÅØ‹Á¹éÓâ¢§ ¤ÃÑé§·Õè 21 
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561   
          วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผูชวยศาสตราจารย ดร.สังคม ภูมิพันธ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน และรวมตัดริบบิ้นเปดงานเกษตร

ลุมน้ำโขง ครั้งที่ 21 ประจำป 2561 ภายใตหัวขอ “ศาสตรพระราชา สานภูมิปญญา สูนวัตกรรมเกษตร” จัดขึ้นระหวางวันที่ 

14 – 18 กุมภาพันธ 2561 โดยมีนายประทีป ฤทธิกุล รองผูวาราชการจังหวัดนครพนม เปนประธานเปดงาน ซึ่งกิจกรรม

ดังกลาวทางคณะผูบริหารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร 

คณบดีคณะครุศาสตร และ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝากิจการนักศึกษา พัฒนาองคการและกิจการพิเศษ เขารวมกิจกรรม

ในครั้งนี้ดวย งานเกษตรลุมน้ำโขงฯ จัดขึ้นเปนประจำทุกป เพื่อบริการวิชาการดานการเกษตรแกเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 

โดยภายในงานประกอบไปดวย การเสวนาทางวิชาการดานการเกษตร นิทรรศการวิชาการ การแขงขันทักษะวิชาชีพและ

อุตสาหกรรมการเกษตร การแขงขันตกปลา การประกวดสมตำลีลา และการออกรานจำหนายสินคาทางการเกษตรมากมาย

จากหนวยงานราชการและเอกชน

 

ªØÁ¹ØÁ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§ ªØÁ¹ØÁ D-mind Club ÊÁÒ¸Ôà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÃÒÂÇÔªÒ¾Ø·¸ÈÒÊµÃ� ä´Œ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁªÇ¹¤¹·Õè¤Ø³ÃÑ¡ à¢ŒÒÇÑ´»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ
     วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ชุมนุมพระเครื่อง ชุมนุม D-mind Club สมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และนักศึกษารายวิชา

พุทธศาสตร ไดจัดกิจกรรมชวนคนที่คุณรัก เขาวัดปฏิบัติธรรม นำโดย อาจารย ดร.อธิราชย นันขันตี ที่ปรึกษากิจกรรม ไดนำ

นักศึกษา ทั้งสามสวนเขารวมกิจกรรม ณ.สำนักสงฆอรัญวิเวก ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ตั้งแตเวลา 14.00 น. – 

18.00 น. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู และรูจักความรักในทางพระพุทธศาสนา มีนักศึกษาและญาติโยมเขารวมกิจกรรม

ดังกลาวทั้งหมด 108 คน



¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾.ä´Œ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561
     วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

งานศูนยฝกประสบการณการวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมไดจัด โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

มาเปนประธานกลาวเปดโครงการ และ อาจารย ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ คณะกรรมการบริหารงานศูนยฝกประสบการณการ

วิชาชีพครู กลาวตอนรับและกลาวรายงาน ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยาย ไดแก นางทิพวรรณ เสนจันทรฒิชัย ผูอำนวยการโรงเรียน

บานแพงพิทยาคม หัวขอเรื่องที่มาบรรยาย “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา” บรรยากาศของโครงการเปนไป

ดวยความเรียบรอย นักศึกษาใหความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาเปนอยางมาก 
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¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�Ã‹ÇÁ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹àªÕÂ§Â×¹ÇÔ·ÂÒ Ã‹ÇÁáÊ´§ã¹§Ò¹ÊÑ§¤ÕµÃÔÁâ¢§
          วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและนักศึกษาคณะครุศาสตร รวมกับโรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

ไดเขารวม "งานสังคีตริมโขง" ซึ่งกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมจัดขึ้น โดยมีคณะ/วิทยาลัยฯ ตางๆ ใน สังกัด

มหาวิทยาลัยนครพนมสงชุดการแสดงเขารวมเปนจำนวนมาก และคณะครุศาสตรไดรวมกับโรงเรียนเชียงยืนวิทยา สงชุดการ

แสดงเขารวมแสดง จำนวน 4 ชุดการแสดง คือ การแสดงชุดฟอนนาคะบูชา/การแสดงชุดฟอนออนซอนสาวซำนอย/ฟอนดึงครก

-ดึงสาก-เซิ้งทำนาและการแสดงชุดเตยลา-ฟนเลย ซึ่งการแสดงทั้ง 4 ชุดนั้นถือเปนการแสดงออกถึงเอกลักษณของชาวจังหวัด

นครพนมและเปนการแสดงออกถึงวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวอีสานไดเปนอยางดี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหวาง

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2561 ณ ลานกันเกรา จังหวัดนครพนม
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¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ä´Œ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÃØÈÒÊµÃ�Ï ÍÕÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸� ¤ÃÑé§·Õè 16  
          วันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2561 คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมครุศาสตรฯ อีสานสัมพันธ ครั้งที่ 16 ณ บริเวณคณะครุศาสตร 

โดยมี ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มาเปนประธานเปด-ปดในกิจกรรม ทั้งนี้ 

กิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคคือติดตามผลการออกคายอาสาฯที่โรงเรียนบานโพนแพง โดยคณะครุศาสตร คณะศึกษาศาสตร 

ของมหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยลัยกาฬสินธ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยนครพนม และเปนกิจกรรมที่ติดตามผลการออกคายอาสาครุศาสตรอีสานเหนือ กิจกรรมสานสัมพันธ รวมกัน

ถอดบทเรียน สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผานมา พรอมกับมอบธงคายใหกับเจาภาพครั้งตอไปคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

¼ÙŒÅ§ÊÁÑ¤ÃµÑÇá·¹ÊâÁÊÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ á¶Å§¹âÂºÒÂáÅÐáÊ´§ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�  
          วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรม การแถลงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน 

ของผูลงสมัครสโมสรนักศึกษาประจำคณะครุศาสตร โดยมีผูเขาสมัครดังตอไปนี้

 + เบอร 1 พรรคฉะหฤทัย นำทีมโดย นายธีรวัฒน ดวงผุย นักศึกษา ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร

 + เบอร 2 พรรคชอพยูง นำทีมโดย นายกฤษ นาโควงค นักศึกษา ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา

ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดรับความสนใจจากนักศึกษาเปนจำนวนมาก ทั้งนี้นโยบายของทั้ง 2 พรรค มุงเนนกับการพัฒนาคณะ

ครุศาสตร ใหเปนคณะที่เขมแข็งเปน หนึ่งใน มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งสิ้น และจะมีการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร 

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ณ บริเวณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม



ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò·Ò§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� “¡ÒÃÊÃŒÒ§Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ã¹ÃÙ»áººáÍ¾ÅÔà¤ªÑè¹”
     วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2561 คณะครุศาสตร มนพ.ไดจัดโครงการสัมมนาทางคอมพิวเตอร "การสรางสื่อการเรียนรูในรูปแบบ

แอพพลิเคชั่น" ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 221 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มนพ. โดยมีผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก 

ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มาเปนประธานในโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกลาวไดจัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษามีความรู

เกี่ยวกับการสรางสื่อการเรียนรูในยุคปจจุบัน ที่เทคโนโลยีไดกาวหนาอยางรวดเร็ว และสามารถนำองคความรูที่ไดมาปรับใชในชีวิต

ประจำวันได ในยุคไทยแลนด 4.0
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¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�  ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁà»š¹¤ÃÙáÅÐ½ƒ¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ 
: ¡Ô¨¡ÃÃÁÍºÃÁ¡¯ËÁÒÂÊÓËÃÑº¤ÃÙáÅÐàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ
     วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดโครงการสงเสริมความเปนครูและฝกประสบการณวิชาชีพครู : กิจกรรม

อบรมกฏหมายสำหรับครูและเตรียมความพรอม ณ หองประชุมพนมศิลป ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   โดยมี ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดี

คณะครุศาสตร เปนประธานในโครงการฯ  ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปที่ 3 กับ 5 เขารวมโครงการ ซึ่งมีวิทยากรไดแก นายวัชรพล วิทยากร 

ผูอำนวยการโรงเรียนรมเกลา นายสุรเนตร เนตรมุข ผูอำนวยการโรงเรียนประชารัฐ นายธรนินท พิชิตมาร ครูชำนาญการโรงเรียน

จินดาสินธวานนท และนางสาวสุวิมล โคกคาน ครูชำนาญการโรงเรียนสายปญญาสมาคม บรรยายในหัวขอ  “กฎหมายคุณธรรม

จริยธรรมสำหรับครู” และ “เตรียมความรูสูครูผูชวย” ซึ่งไดรับความสนใจจากนักศึกษาเปนอยางมาก
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¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ»˜¨©ÔÁ¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÊÍ¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
          วันที่ 17 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร มนพ.ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ หอง

ประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.คำรณ สิระธนกุล 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มาเปนประธานในพิธี และกลาวรายงานโดยผูชวยศาสตราจารยวาที่รอยเอก 

ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในโครงการดังกลาวมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 1.มีการแนะนำแนวทางการสอบบรรจุผูชวยครูใหประสบความสำเร็จ โดย ศิษยเกา 

 2.รับฟงบรรยาย พิเศษ หัวเรื่อง “อาชีพทางเลือกในยุค 4.0” จากทานอาจารยสมคิด ลวางกูร 

 3.พีธีบายศรีสูขวัญใหแกนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

 

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ ¡ÕÌÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Áà¡ÁÊ� ¤ÃÑé§·Õè 11
          วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม สนามกีฬาโรงเรียนปยะมหาราชาลัย นักศึกษาคณะครุศาสตร

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส ครั้งที่ 11 ซึ่งประกอบไปดวยกีฬาหลากหลายประเภท และมีการประกวด

ขบวนนักกีฬา เชียรลีดเดอรและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งคณะครุศาสตร ไดรับรางวัลขบวนชนะเลิศ และชนะเลิศเชียรลีดเดอร และ

เปนเจาเหรียญทองในครั้งนี้ดวย 8 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด ความาได 24 เหรียญ
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ÍÍà¨ŒÒ¿˜§Ë¹Ò...
     

                 

            โดย  นันทิญา  พันธโชติ

 กระแสของละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส  กำลังมาแรงแซงทางโคงนั้น  ไดรับความนิยมจากผูชมละครกระจายออกไปทั่วทุกหน

แหงของเมืองสยาม  ทั้งการแตงกายชุดไทยตามแมการะเกด   การใชคำตาง ๆ ตามตัวละคร โดยเฉพาะคำวา  “ออเจา”   จะเดินไป

ทางไหน กระทั่งในสื่อโซเซียลมีเดีย เชน Facebook  Line Twitter ก็เต็มไปดวยคำนี้  จนกลายเปนคำฮิตติดหูที่ตองทำใหใครหลาย ๆ 

คน กลับไปเปด youtube ดูละครตยอนหลัง  เพื่อจะไดตามคนอื่นทัน   และนำมาใช  ดังนั้นเราควรรูจักความหมายและใชใหถูกตอง

นะคะ

 “ออเจา”  ตามความหมายของพจนาณุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554  ใหความหมายวา คำใชแทนชื่อผูที่เราพูดดวย  

เชน  ออเจาจะไปไหน  , เปนคำสรรพนามบุรุษที่ 2   นอกจากนี้ยังมีตัวอยางการใชคำวา “ออเจา” ในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาหลายเรื่อง 

เชน  ในมหาชาติคำหลวง กัณฑ ชูชก วรรณคดีสมัยตอนตน  กลาววา “ทชีก็ปรับทุกขรอนทางจะอวดมีวา  ออเจาเอย  ออเจาเราคอย

มั่งมีขึ้นถึงเพียงนี้มีเสียกวาออเจา”   ในเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน  ขุนแผนพูดกลับพลายงามเรื่องความฝนเมื่อตอนจะไดนางศรีมาลาวา 

“ขุนแผนฟงความพลายงามเลา เอะออเจาชางฝนดูขันจาน  ฝนเชนนี้มีตำรับแตบุราณ  ใครฝนมักบันดาลไดเมียดี”

สรุป  “ออเจา” เปนคำสรรพนามบุรุษที่ 2  หมายถึง เจา หรือ เธอ  เปนคำที่เอาไวเรียกคนที่มีอายุนอยกวา หรือใชเรียกคนที่เปนเพื่อนกัน  

เมื่อทราบความหมายของคำฮิตติดหูจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสแลว  เราก็ใชกันใหถูกตองนะคะ  “การใชภาษาใหถูกตองตามความหมาย  

ชวยสรางเสนหใหเราไดนะคะ

“ออเจา เปน คำสรรพนามบุรุษที่ 2   ไมใชคำสรรพนามบุรุษที่ 1  หนา ออเจาทั้งหลาย”

ที่มา: ขาวสด. รูไปโมด : ออเจา. 10 เมษายน 2561. สืบคนจาก https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_799921

         ไขภาษา ขาว. ออเจา หมายความวาอะไร? . 10 เมษายน 2561. สืบคนจาก http://khaipasa.blogspot.com/2018/02/blog-post_23.html

         ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน 
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ªØÁ¹ØÁ D-mind Club ÊÁÒ¸Ôà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅÊ¶ÒºÑ¹
·ÕèÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹ÃÐ´ÑºÊ¶ÒºÑ¹¢¹Ò´àÅç¡ ªÁÃÁ¾Ø·¸ÈÒÊµÃ� ã¹ÍØ»¶ÑÁÀ�
ÊÁà´ç¨¾ÃÐÁËÒÃÑªÁÑ§¤ÅÒ¨ÒÃÂ� ¤ÃÑé§·Õè 36
          วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 ชมรมพุทธศาสตร ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศ

เกียรติคุณแกผูชนะการสอบธรรมทางกาวหนา ครั้งที่ 36 และมอบรางวัลใหกับสถาบันที่เขารวมโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนม 

ไดเขารวมโครงการดังกลาว และไดรับรางวัลสถาบันที่มีผูเขารวมโครงการมากที่สุดในระดับสถาบันขนาดเล็ก โดยมีนักศึกษาในชุมนุม 

D-mind Club สมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คณะครุศาสตร ไดเปนผูไปรับมอบรางวัลดังกลาว และมีนักศึกษาไดรับรางวัล ดังนี้

 1.นางสาวสุภาพร แพงกันญา รางวัลสอบธรรมทางกาวหนา รอบผูประสานงาน 

รางวัลที่ 6 ใบประกาศพรอมเงินรางวัล 1,500บาท

 2.นางสาวเสาวลักษณ หมอมพะเนาว รางวัลสอบธรรมทางกาวหนา รอบผูประสานงาน 

รางวัลที่ 9 ใบประกาศพรอมเงินรางวัล 1,200บาท

 3.นางสาวนารีรัตน คำนนท รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 4.นางสาวจารุวรรณ พรมคำ รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 5.นางสาวปริศนา เข็มมา รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 6.นางสาวหัสทยา พงษกิตภักดิ์ รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 7.นางสาวศิริประภา ศรีสุธรรม รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 8.นางสาวกนกพร วราแสน รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 9.นางสาวธยานี ยะภักดี รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 10.นางสาวปทิตตา นามโคตร รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 11.นายวุฒิพงศ ภูระวรรณ รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 12.นายพัสสน คะสีทอง รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 13.นายนราชิต หัตถมา รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 14.นายนิรุต จันทรมาตร รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 15.นายธนพล ชา รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

 16.นายพลพรรดิ รางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ใบประกาศพรอมเหรียญรางวัล

และในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 นักศึกษาชุมนุม D-mind Club สมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คณะครุศาสตร 

พรอมที่ปรึกษาชุมนุม ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ เขามอบโลรางวัล ใหกับผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร 

คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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Output  จากโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจาก สกว.

1. ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ (ระบุชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ป เลมที่ เลขที่ และหนา) หรือผลงานตามที่คาดไว

ในสัญญาโครงการ

2. การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน

 - เชิงพาณิชย (มีการนำไปผลิต/ขาย/กอใหเกิดรายได หรือมีการนำไปประยุกตใชโดยภาคธุรกิจ/บุคคลทั่วไป)

 - เชิงนโยบาย (มีการกำหนดนโยบายอิงงานวิจัย/เกิดมาตรการใหม/เปลี่ยนแปลงระเบียบขอบังคับหรือวิธีทำงาน)

 - เชิงสาธารณะ (มีเครือขายความรวมมือ/สรางกระแสความสนใจในวงกวาง)

 - เชิงวิชาการ (มีการพัฒนาการเรียนการสอน/สรางนักวิจัยใหม)

3. อื่นๆ (เชน ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ การเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ หนังสือ การจดสิทธิบัตร)
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