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C  o  n  t  e  n  t  s
สารบัญ

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 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



»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ÃÐ´ÑºËÅÑ¡ÊÙµÃ 
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2560 
     เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561  ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ. เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ณ หองประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคาร จตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 9 สาขาวิชา  

ซึ่งการประเมินหลักสูตรมีความสำคัญอยางมากในกระบวนการจัดการศึกษา  เปนเครื่องมือที่จำเปนสำหรับการควบคุม

คุณภาพการศึกษา  โดยมีผลการประเมินจำแนกตามสาขาดังนี้ 1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.57 (ระดับดี) 

2. สาขาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 1.83 (ระดับนอย) 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร 3.38 (ระดับด)ี 4. สาขาวิชาสังคมศึกษา 3.54

(ระดับดี) 5. สาขาวิชาภาษาไทย 3.21 (ระดับดี)

»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ÃÐ´ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2560
     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561  ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ. ไดเขารับการประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร 

(ระดับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปการศึกษา 2560  ณ หองประชุมพะยูงทอง 

ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะกรรมการประเมินประกอบดวย  ผศ.วันชัย สุมเล็ก  

อาจารยมุทุดา  แกนสุวรรณ  และนางณัฐธิดา  อาษาวัง  โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดี (3.36)

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

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 3



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

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 4

Ê‹§àÊÃÔÁÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä·Â (à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÁËÒÇªÔÃÒÅ§¡Ã³ 
º´Ô¹·Ãà·¾ÂÇÃÒ§¡ÙÃ)  
          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของ

นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติฯ กิจกรรมสงเสริมรักษาความเปนไทย (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) โดยมีผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร 

เปนประธานในพิธี วางพานพุม หนาพระบรมฉายาลักษณ เปดกรวย ดอกไมธูปเทียนแพถวายราชสดุดี พรอมทั้งคณะผูบริหาร

คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา รวมลงนามถวายพระพร

»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561     
          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ประจำปการศึกษา 2561 ณ หองจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก 

ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร เปนประธานเปดโครงการ พรอมทั้งคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 

และนักศึกษา เขารวมโครงการ ซึ่งโครงการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมในการเขาศึกษาตอในระดับ

อุดมศึกษาทั้งดานวิชาการและการใชชีวิภายในรั้วมหาวิทยาลัย  



¾Ò¹ŒÍ§ãËÁ‹äËÇŒ¾ÃÐ¸ÒµØ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561 
          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดโครงการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำป

การศึกษา 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม โดยมี คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ สโมสร

นักศึกษาคณะครุศาสตร และนักศึกษาชั้นปที่ 1 เขารวมโครงการ ซึ่งโครงการดังกลาวไดจัดขึ้นเปนรุนที่ 4 และกิจกรรม

ดังกลาวเปนการชวยสรางขวัญกำลังใจใหกับนองใหมที่เขามาสูรั้ว มหาวิทยาลัย ไดเปนอยางดี

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 5

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ·º·Ç¹á¼¹¡ÅÂØ·¸� 5 »‚ (2560-2564)    
          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ.2560

-2564) ณ หองพะยูงทองอาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 

ของคณะฯ ไดเขารวมปรึกษาหารือกัน ในการทบทวนแผนกลยุทธ 5 ป ของคณะดวยความพรอมเพรียงกัน

 

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¡Ã¡®Ò¤Á-ÊÔ§ËÒ¤Á 2561



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

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 6

äËÇŒ¤ÃÙ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561    
          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ. จัดกิจกรรมไหวครู ประจำปการศึกษา 2561 ขึ้น ณ โรงยิม 

คณะครุศาสตร โดยมีผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร เปนประธานในพิธี

พรอมทั้งคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร  และนักศึกษาคณะครุศาสตร เขารวมซึ่งกิจกรรมไหวครู เพื่อแสดงออกถึงความ

เคารพของศิษยที่มีตอครู อีกทั้งยังมีการประกวดพานไหวครูประเภทสวยงามและความคิดสรางสรรค 

12 ÊÔ§ËÒ ¹ŒÍÁÃÓÅÖ¡¶Ö§¾ÃÐÁËÒ¡ÃØ³Ò¸Ô¤Ø³¢Í§ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃÔ¡ÔµÔì 
¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ã¹ÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ. ไดจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ณ โรงยิม คณะครุศาสตร 

เพื่อนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีผูชวยศาสตราจารย 

วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร  เปนประธานในพิธีเปดกรวย ดอกไมธูปเทียนแพถวายราชสดุดี 

พรอมทั้งคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา 



¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�Ã‹ÇÁà©ÅÔÁ©ÅÍ§ ¤ÃºÃÍº 232 »‚ ¹¤Ã¾¹Á
      เมื่อวันที่ 9 -12  กันยายน พ.ศ. 2561  ที่ผานมา คณะครุศาสตร มนพ. ไดเขารวมงานเฉลิมฉลองเมืองนครพนม 232  ป 

ใตรมพระบารมีจักรีวงศ  โดยมีตัวแทนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมรำถวายบูชา  การแสดงแสงสีเสียงประวัติเมืองนครพนมและ

การแสดงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมดังกลาวนั้นสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวและผูมารวมงานเปนอยางมาก

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 7

ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁÃÀ.ÃŒÍÂàÍç´ à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾.
          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผานมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด คณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา  เขาศึกษาดูงานคณะครุศาสตร มนพ.เพื่อสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาและอาจารย 

ระหวาง 2 สถาบัน ภายใตหัวขอ “ผูบริหารสถานศึกษายุคประเทศไทย 4.0 กับการศึกษาที่ยั่งยืน” 



[ Hall of Fame ] »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 8

¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº·Õè 2 
¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÃŒÍ§à¾Å§ÅÙ¡·Ø‹§ÁØ‹§ÊÙ‹´ÒÇ 
          นายวรุตม คนซื่อ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 3 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดรองเพลงลูกทุง

มุงสูดาว เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 2 

กันยายน 2561

 

à¢ŒÒÃÍºÊØ´·ŒÒÂ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÊØ¹·Ã¾¨¹�
ÀÒÉÒ¶Ôè¹ÍÕÊÒ¹  
          นางสาวนิภาพร  ริยะบุตร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

ชั้นปที่ 2 เขารอบสุดทายของการประกวดสุนทรพจนภาษาถิ่นอีสาน

 



จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
ปที่ 3 ฉบับที่  3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2561






