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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 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



ÍºÃÁÊÑÁÁ¹Ò¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�      
     วันที่ 2-5 เมษายน 61 ที่ผานมาคณะครุศาสตร มนพ.ไดจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตามสายงานสำหรับ

บุคลากรคณะครุศาสตร : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชรีสอรทแอนด

กอลฟ จังหวัดชุมพร เพื่อจัดทำคูมือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และสรางความสัมพันธอันดีตอกันในองคกร ทั้งนี้

มีบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมทั้งหมด 37 คน

Ê×ºÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â Ê§¡ÃÒ¹µ�¤ÃØÈÒÊµÃ� 2561 
     วันที่ 10 เมษายน 61 คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดโครงการสงเสริมความผูกพันและการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร : 

กิจกรรมประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีผูชวยศาสตาจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย 

หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร เปนประธานในพิธี และกลาวใหพรเนื่องในวันปใหมไทย ซึ่งโครงการดังกลาว มีกิจกรรม

มากมาย เชน พิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธรูปประจำคณะฯ พิธีรดน้ำขอพรผูบริหาร และคณาจารยผูอาวุโส บรรยากาศ

เปนไปดวย ความสามัคคี ความรักความผูกพันของบุคลากรภายในองคกร

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ àÁÉÒÂ¹ 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 3



[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ àÁÉÒÂ¹-¾ÄÉÀÒ¤Á 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 4

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á à¢ŒÒàÂÕèÂÁºØ¤ÅÒ¡Ã¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�  
          วันที่ 24 เมษายน 61 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนพงษ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

และคณะผูบริหาร เขาเยี่ยมบุคลากรคณะครุศาสตร โดยมีการปรึกษาหารือแนวทางในการทำงานและพัฒนาคณะครุศาสตร

รวมกัน ณ หองประชุมทางไกล อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

 

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´µÑé§ª×èÍÍÒ¤ÒÃàÃÕÂ¹ÃÇÁËÅÑ§ãËÁ‹     
          วันที่ 2 พฤษภาคม 61 คณะครุศาสตร มนพ.ไดมอบใบประกาศพรอมเงินรางวัลใหกับมอบที่ชนะเลิศอับดับที่ 1 และ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตั้งชื่ออาคารเรียนรวมหลังใหม โดยผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร 

คณบดีคณะครุศาสตร เปนประธานในการมอบครั้งนี้ พรอม ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝายบริหารและ

แผนงาน ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับรางวัลมีดังตอไปนี้ 1.นายอภิราช  โคตรชมภู ชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยใชชื่ออาคารวา "พิทยปกรณ"  

2.นางสาวพิมพธิดา อารีรักษ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยใชชื่ออาคารวา พะยูงศานต 



´Ã.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ¼Öè§¾Ã ¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ 
µÑÇá·¹¾ÃÐÍ§¤�ÁÒºÃÃÂÒÂáÅÐàÂÕèÂÁªÁâ¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÃÙ Ã.Ã. µª´ 
          วันที่ 11 พฤษภาคม 61 ดร.อภิสิทธิ์ ผึ่งพร จากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ตัวแทนพระองค มาบรรยายและเยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู รร. ตชด โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย และ

เจาหนาที่ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  ใหการตอนรับและนำเยี่ยมชมโครงการอบรม ณ อาคารพิทยปกรณ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¾ÄÉÀÒ¤Á 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 5

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ¨Ñ´ÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¤ÃÙ âÃ§àÃÕÂ¹µÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹     
          วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 61 คณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัยนครพนม รวมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชาย

แดน ที่ 23 ไดจัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ อาคารทิพยปกรณ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มีผูเขารวมโครงการจำนวน 80 ทาน กิจกรรมดังกลาวไดสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 

(PLC) และสะทอนปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร และการศึกษาปฐมวัย 

 



[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¾ÄÉÀÒ¤Á-ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 6

¡Ô¨¡ÃÃÁ 5Ê ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561   
          วันที่ 22 มิถุนายน 61 ฝายงานอาคารสถานที่ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการสงเสริมกิจกรรม 

5 ส  ขึ้น ณ บริเวณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย 

หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มาเปนประธานในกิจกรรม กิจกรรม 5 ส ประกอบดวย สะสาง หรือ

การจัดสิ่งที่ไมจำเปนแยกแยะใหชัดเจน สะดวก การจัดการกับสิ่งที่จำเปนใหเปนระเบียบ สะอาด การทำความสะอาดสถานที่

ทำงาน สุขลักษณะ การดูแลสถานที่ทำงานใหมีความสะอาด สรางนิสัย การรักษาระเบียบวินัย ในการทำ 5 ส อยางตอเนื่อง

เปนประจำ จะชวยใหมีความสะดวกปลอดภัยและการมีสภาพแวดลอมที่ดีในการทำงานซึ่งสงผลยังสภาพจิตใจที่ดีของบุคลากร

»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÊÍ¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 1 »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561
     วันที่ 16 พฤษภาคม 61 ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการสงเสริม

ความเปนครูและฝกประสบการณวิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  ณ หองประชุม

พนมศิลป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

และแนะแนวการปฏิบัติตนอยางถูกตอง  โดยมีผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม มาเปนประธานในพิธี มีอาจารยนิเทศกและนักศึกษาเขากิจกรรมประมาณ 500 คน



¡Ô¨¡ÃÃÁ½ƒ¡ÍºÃÁÇÔ¸Õ¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÍØ»¡Ã³�Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÂØ¤ 4.0
      วันที่ 26 มิถุนายน 61  คณะผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เขารวม

ฝกอบรมวิธีการใชงานอุปกรณสนับสนับการเรียนการสอน ในอาคารพิทยปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได

รับความรวมมือจากเจาหนาที่จากบริษัท ฟวชั่นโปร จำกัด ไดใหความรูเกี่ยวกับการดูแลและวิธีการใชงาน เพื่อตอบสนองกับ

การศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 7

¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹µ‹ÍµŒÒ¹ÂÒàÊ¾µÔ´âÅ¡ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561
          วันที่ 26 มิถุนายน 61  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมตอตานยาเสพติดโลก เนื่องในวันตอตาน

ยาเสพติดโลก โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมทำกิจกรรม ภายใตแนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน รวมแก

ไขปญหายาเสพติด เพื่อสรางความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และรวมแสดงพลังปองกันและแกไขปญหา



จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 8

à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 
          2 วิธีในการฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

“Words don’t come easy” (เวิรด ดอนท คัม อีซี่) คำบางคำมันยากนะคะกวาจะพูดออกไปได โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อตอง

อยูตอหนา…ฝรั่ง หรือชาวตางชาติ 

You may have memorized endless lists of vocabulary, you may know all the grammar needed to hold 

any conversation and still find yourself at a loss when wanting to express yourself.

เปนเรื่องจริง ที่คนไทยเราตองจำคำศัพทมากมาย ตองเรียนและทองไวยากรณภาษาอังกฤษ ดวยหวังวาจะไดพูดคุย สื่อสาร 

เปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ แตการฝกทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีการดังกลาวอาจไมกอใหเกิดผลลัพธ

ที่ดีเสมอไป 

 ซึ่งเกร็ดความรูในฉบับนี้จึงขอนำเสนอ 6 วิธีลัดในการฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ดังนี้คะ

1. Slow Down Your Speaking Speed (สโล ดาวน ยัวร สปด) การพูดใหชาลง ทานผูอานเห็นหัวขอแรกก็อาจสงสัยในใจวา 

ฉันจะพูดใหชาลงไดอยางไร ก็ในเมื่อพูดความเร็วต่ำสุดยังแทบจะพูดไมไดเลย ในที่นี้ผูเขียนขอใหคำจำกัดความของการพูดให

ชาลงวา ความหมายคือ ใหทานผูอานทำจิตใจใหสบายในทุกๆครั้ง ที่ตองพูดภาษาอังกฤษ คอย ๆนึกคำ คอย ๆ เรียบเรียง

ประโยคที่จะพูด ไมตองประหมาหรือตกใจ เพราะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ถูกตองนั้น ควรจะเปนการพูดภาษาอังกฤษอยาง

ชาๆ ชัด ๆ ไดใจความ  Speak more slowly and clearly (สปก มอร สโลลี่ แอนด เคลียรี่) เปนพอนั่นเอง เพราะผูฟงที่เปน

ชาวตางชาตินั้น แนนอน พวกเขาคงตองการสื่อสารกับคุณผูอานใหรูเรื่องไดใจความครบถวนชัดเจน มากกวาที่จะรอฟงประโยค

ไวยากรณถูกตองตรงตามหนังสือแบบเรียนทุกอยาง เพราะเมื่อเวลาที่คุณผูอานพูดภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักไวยากรณ

ทุกกระเบียดนิ้วนั้น อาจโดนฝรั่งแซวกลับมาไดวา “You speak like a text.” (ยู สปก ไลค อะ เท็กซ) ซึ่งหมายความวา 

คุณนี่พูดภาษาอยางกับหนังสือทองมาจากแบบเรียนเลยนะ

ถาจะใหเขากับสถานการณจริง ผูเขียนจึงอยากนำเสนอบทสนทนานี้เปนตัวอยาง เมื่อวันที่หนวยซีลพบ ทีมหมูปาในวินาทีแรก 

At 9:38 pm (เมื่อเวลา สามทุม สามสิบแปดนาที)

        Rescuer: “How many of you?”     พวกหนูมีกันกี่คน

        Boy: “Thirteen.”                          13 ครับ

        Rescuer: “Thirteen? Brilliant.”      13 เหรอ เยี่ยมเลย    

        Boy: “Yeah. Yeah. We going today?”    พวกเราจะไดออกจากที่นี่ วันนี้ไหม

        Rescuer: “Not today. Not today. It’s two of us.   ยังไมใช ยังไมใชวันนี้หรอก พวกเรามีแค

        You have to tell them. We are coming.  สองคน ตองบอกเด็กๆ ละวา พวกเรากำลังจะมา 

         It’s okay. Many people are coming. We are the first.” ไมเปนไรนะ พวกเราจะมาอีกหลายคนเลย 

เราสองคนคือกลุมแรก     

 ผูอานคงสังเกตเห็น กลุมคำ หรือ วลี ที่ขีดเสนใตไวนั้น เมื่อผูอานตีความบทสนทนาไดแลว จะเห็นไดชัดวา 

การใชภาษาเพื่อการสื่อสารระหวางเด็ก ๆ กับหนวยซีลนั้น เปนประโยคที่เรียบงายมาก ไมจำเปนตองเปนประโยคที่ถูกตอง

ตามหลักไวยากรณทั้งหมด แตเปนการสื่อสารที่เนนความหมาย วัตถุประสงค ที่แนชัดในการพูดคุย จึงทำใหทั้งสองกลุม 

สื่อสารกันไดเขาใจดี
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2. Give Yourself Time to Think  (กีฟ ยัวร เซลฟ อะธาม ทู ธิ้งค) แนนอน ทานผูอานคงกังวลวาคู สนทนา อาจจะหมด

ความอดทน หากผูอานมัวแตหยุดคิด หรือเรียบเรียงประโยคที่ตัวเองจะพูด บางครั้งจึงพยายามสื่อสารออกไปใหเร็วแตกลับ

ทำใหฝรั่งยิ่งงงกันเขาไปใหญ ดังนั้นวิธีแกก็คือ ผูอานจำเปนตองจำกลุมคำ วลี หรือประโยค เพื่อใหรวดเร็ว ถูกตองแมนยำ 

เหมาะแกการโตตอบบทสนทนา ดังนี้

• Why is there so much violence on TV? That’s a good question. Let me think for a moment,

 I haven’t really thought about it before. Well, I suppose…

• ทำไมในโฆษณาจึงมีแตเรื่องเกี่ยวกับการใชความรุนแรง เปนคำถามที่ดีนะคะ (นึกไมออก ชมคำถามไปกอน) ขอเวลา

คิดสักครูคะ …..เพราะไมเคยคิดถึงเรื่องนี้ มากอน, เอาละ ฉันคิดวา…

Fixed or set phrases (ฟกซด ออร เซ็ท เฟสซิส) นั่นคือรูปแบบของกลุม คำ วลี ประโยคที่ถูกเรียบเรียงมาเพื่อเจาของภาษา 

จะใชพูดเพื่อสื่อถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจน ดังนี้ 

• It’s been a long time since (อิทซ บีน อะ ลอง ไทม ซิ้นส)   นานแลวนะตั้งแต ……. 

• Sorry to bother/trouble you, but… (ซอรี่ ทู บอเธอร /ทรับเบิ้ลยู …บัท) ขอโทษที่รบกวน หรือทำใหลำบากนะ แต …..

• Would you mind if…? (วูด ยู มายด อิฟ) คุณจะรังเกียจไหมถา ….  

• Oh, come on! (โอ คัม มอน)  มานา/ เอาเถอะนา / วามาเถอะ … 

• I’m just kidding! (อาม จัสท คิดดิ้ง)  มานา/ เอาเถอะนา / วามาเถอะ …

• To be right/wrong about (ทู บี ไรท/ รอง เออะเบาท )  มันก็ถูกนะที่/ มันก็ผิดนะที่…

• During the day (ดิว ริ่ง เดอะ เดย) ในระหวางวัน, วัน ๆ หนึ่ง …….. 

ประโยคเหลานี้ อาจจะชวยทานผูอานในเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษไดคะ ลองฝกตามคำแนะนำเบื้องตนนี้กอน อาจจะทำ

ใหทานผูอานพัฒนาไดไมมากก็นอยนะคะ สวัสดีคะ
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¤ÇŒÒ "àËÃÕÂÞà§Ô¹" ¨Ò¡¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒ à·¹¹ÔÊ¤Ù‹¼ÊÁ (ªÒÂ 40 »‚ / ËÞÔ§äÁ‹¨Ó¡Ñ´ÍÒÂØ)
¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒºØ¤ÅÒ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ(Ê¡Í.) ¤ÃÑé§·Õè 37 
"ÁÍ´Ô¹á´§à¡ÁÊ�" ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 2 - 9 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 61 ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡‹¹
          คณะครุศาสตร มนพ.ขอแสดงความยินดีกับ อาจารยภาพพิมพ พรหมวงศ  อาจารยประจำคณะครุศาสตร   

อาจารยสนั่น จันทรหอม   อาจารยประจำคณะเกษตรและเทคโนโลยี  ในโอกาสควา "เหรียญเงิน" จากการแขงขันกีฬา เทนนิสคูผสม 

(ชาย 40 ป / หญิงไมจำกัดอายุ) การแขงขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส" ระหวาง

วันที่ 2 - 9 มิถุนายน 61 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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