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C  o  n  t  e  n  t  s
สารบัญ

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 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  อาจารยมานะชัย  แกวสีดวง   

      อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี    อาจารยพงศเทพ  โคตรประทุม  

      อาจารยสุภาวรรณ  กำลัง    อาจารยสุทธิลักษณ  สวรรยาวิสุทธิ์  

      

เลขานุการกองบรรณาธิการ :  อาจารยนันทิญา  พันธโชติ  นางภัคณัท  หตะเสน นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย    

ออกแบบ:      นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย

คณะผูจัดทำ



Ê¶Ò»¹Ò¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ¤ÃºÃÍº 3  »‚ áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ Open House EDU
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ.ไดจัดกิจกรรมวันครบรอบ 3 ป ขึ้น โดยกิจกรรมในชวงเชา

มีการทำบุญตักบาตร พระสงฆ จำนวน 9 รูป และพิธีเปดงานครบรอบ 3 ป คณะครุศาสตร ซึ่งไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย 

พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม มาเปนวิทยากร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความคาดหวังของชาติ 

: ครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา" และในชวงบายมีการจัดกิจกรรม OPEN House EDU 

ณ อาคารพิทยปกรณ คณะครุศาสตร มีการจัดกิจกรรมของสาขาวิชาตาง ๆ 

ÊÑÁÁ¹Ò¡ÅÒ§»‚áÅÐ»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÊÍ¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 2 
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561
 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผานมา มา คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ กิจกรรม : สัมมนากลางปและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ณ 

หองประชุมพนมศิลป ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

รับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

เปนประธานในพิธี พรอมทั้งคณะผูบริหาร คราจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ชั้นปที่ 5 เขารวมโครงการอยางพรอมเพียงกัน

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

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 3



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

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 4

¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾.¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ Freshmen Education Contest 2018  
 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ.ไดจัดกิจกรรม Freshmen Education Contest 2018  

ประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะฯ ณ โรงยิม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งรับเกียรติจาก 

ผูชวยศาสตราจารย สุธิดา  เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน มาเปนประธานในพิธี พรอมทั้ง คณาจารย 

เจาหนาที่ และนักศึกษา เขารวมกิจกรรม อยางพรอมเพรียง ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้ 

 รางวัลดาวคณะครุศาสตร   ไดแก นางสาวเปรมจิต  สุขสำราญ   นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

 รางวัลเดือนคณะครุศาสตร  ไดแก นายพนมชัย  วงศผาบุตร    นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

 รางวัลดาวเทียม    ไดแก นายณัฐชัย  ไตรยงค    นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾.¨Ñ´»ÃÐªØÁàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´ÑºªÒµÔ à»�´àÇ·ÕÊÃŒÒ§¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÃØ‹¹ãËÁ‹   
          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ.จัดประชุมและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และงานบริหาร

อีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย ไดนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ และสราง

เครือขายความรวมมือระหวางคณาจารย นิสิต-นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมีความเขมแข็ง

และยั่งยืน   โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเปนประธานในพิธี และรวมเวทีเสวนา

หัวขอ “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0” รวมกับผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ 



¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ãËŒ¡ÒÃµŒÍ¹ÃÑºµÑÇá·¹¨Ò¡Ê¶Ò¹±ÙµÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò»ÃÐ¨Ó»ÃÐà·Èä·Â
          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผานมา มา คณะครุศาสตร มนพ. ใหการตอนรับตัวแทนจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกา

ประจำประเทศไทย คือคุณแอนนา โรเจอร และคุณทวิกา ดวงดาว โดยภายในงานมีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวาง

สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 200 ป โดยมีการเลาถึงประวัติศาสตร ความเปนมา ทั้งในดานการคา 

การศึกษา 

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 5

¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾.Ã‹ÇÁà»š¹à¨ŒÒÀÒ¾¡°Ô¹ÊÒÁÑ¤¤Õ »ÃÐ¨Ó»‚ 2561    
          เมื่อวันที่ 28 -29 ตุลาคม 61 ที่ผานมา คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา มา คณะครุศาสตร มนพ. 

รวมเปนเจาภาพกฐินสามัคคี ประจำป 2561 ณ วัดศรีบุญเรือง บานเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งเปน

การรวมสืบสานประเพณีของไทย

 

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



[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ µØÅÒ¤Á-¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 6

¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562    
 เมื่อวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผานมา มา คณะครุศาสตร มนพ. จัดโครงการเสริมสมรรถนะและทักษะ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพภายใน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปการศึกษา 2562 

ขึ้น ณ โรงแรมพันลาน บูติค รีสอรท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะผูบริหาร บุคลากรสายสนับสนุน เขารวมกิจกรรม

และแลกเปลี่ยนเรียนรูของแตละฝายงาน

µÒÁÃÍÂÇÃÃ³¤´Õä·ÂÊÙ‹ÁÔµÔ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 21 ³ âÃ§ÂÔÁ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�
 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผานมา  สาขาวิชาภาษาไทยไดจัดโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ: กิจกรรมตามรอยวรรณคดีไทยสูมิติการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหนักศึกษาไดมีความ

รูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีไทยอยางลึกซึ้งและไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญ กิจกรรมนี้ไดรับเกียรติจาก  

นายจักรกฤต โยมพยอม หรือคลูทอม คำไทย ผูมีชื่อเสียงในดานวรรณคดีไทย

 



“¤Í§ÎÍÂÎÑ¡” â´ÂÅÓ´Ç¹ªÇ¹½˜¹ 2
      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผานมา สาขาวิชาภาษาไทยจัดแสดงละครเวทีเรื่อง “คองฮอยฮัก” ณ โรงยิม

คณะครุศาสตร  โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปที่ 3 (ลำดวนชวนฝน 2) กิจกรรมนี้เปนการทดสอบภาคปฏิบัติในราย

วิชาวรรณกรรมบทละคร (30416209) เพื่อนักศึกษาไดนำความรูที่ไดเรียนมาบูรณาการกับศาสตรแขนงอื่น ๆ และกอใหเกิด

การเรียนรูดานการทำงานรวมกัน การแกไขปญหาเฉพาะหนา จึงสงผลใหนักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีกัน 

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 7

ÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ “¼ÅÔµÊ×èÍÍ¹ØºÒÅ ¹Ô·Ò¹ÊÃŒÒ§ÊØ¢ áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáºº STE(AM)” 
          เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผานมา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ผลิตสื่ออนุบาล นิทานสรางสุข และพัฒนาการเรียนรูแบบ STE(AM) ณ หองประชุมพนมศิลป ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม



[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 8

ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ºØ¤ÅÒ¡Ã¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�    
 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ

และสรางอัตลักษณทั้งภายในและภายนอกคณะ: กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากรคณะครุศาสตร ณ บริเวณอาคารทิพยปกรณ 

คณะครุศาสตร โดยมีผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร เปนประธาน  ซึ่งมีกิจกรรมนันทนาการ พบปะ

สังสรรคระหวางบุคลากรคณะครุศาสตรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดสานสัมพันธและสรางความรักใครกลมเกลียวกัน

¤ÃØÈÒÊµÃ�¨Ñ´ÍºÃÁ¼ÅÔµÊ×èÍ´Ô¨ÔµÍÅ 
 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดโครงการสงเสริมสรางสมรรถภาพและทักษะเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพบุคลลากรภายใน คณะครุศาสตร: กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานการผลิตสื่อดิจิตอล เรื่อง การผลิต

สื่อดิจิตอล ณ หองประชุมพะยูงทอง ชั้น ๒ อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผูชวยศาสตราจารย 

วาที่รอยตรี ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตรเปนประธาน การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร

ไดเพิ่มพูนความรูดานการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อนำไปใชพัฒนาการเรียนการสอน และสงเสริมรูปแบบการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ซึ่งไดรับเกียรติจาก นายอภิวัฒน วงศกัณหา เปนวิทยากรในการอบรม
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 9



จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
ปที่ 3 ฉบับที่  4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561






