
จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒

ËÅÑ¡ÊÙµÃ¤ÃØÈÒÊµÃºÑ³±Ôµ (ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÕ่»‚) ¾.È. 2562 
¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á

µÒÁ¹âÂºÒÂ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ 
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤ØÃØÊÀÒ áÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á





¨ØÅÊÒÃ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á 
ปที่ 4 ฉบับที่  1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2562



 1. E D U -N e w s [ ขาวสาร ครุศาสตร ]  ประจำเดือนมกราคม  2562    3 - 5
 2. E D U -N e w s [ ขาวสาร ครุศาสตร ]  ประจำเดือนกุมภาพันธ 2562     5 - 6
 3. E D U -N e w s [ ขาวสาร ครุศาสตร ]  ประจำเดือนมีนาคม 2562          7 - 10
 

                        
   
 

C  o  n  t  e  n  t  s
สารบัญ

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ 2562

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

เลขที่ 167/1 หมู 8 บานเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ:   ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร
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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



¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ (KM ÇÔ¨ÑÂ) 
áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
 วันที่ 8-11 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดโครงการการจัดการความรู : กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (KM) และการจัดการความรู ดานการเรียนการสอน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ณ ปรายฟา การเดน ฮิลล รีสอรท เขาคอ จ.เพชรบูรณโดยรองศาสตราจารย ดร.ชาลี นาวานุเคราะห ผูอำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม ใหเกียรติเปนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค

การขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

¡Ô¨¡ÃÃÁºÓà¾çÞ»ÃÐâÂª¹� ¨ÔµÊÒ¸ÒÃ³Ð áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ
 วันที่ 16 มกราคม 2562  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมไดจัดโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตาม

อัตลักษณและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน จิตสาธารณะ และสงเสริมการคัดแยกขยะ ณ 

คณะครุศาสตร , วัดศรีบุญเรือง (บานเนินสะอาด) , สำนักสงฒอรัญวิเวก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดทำกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชนในชุมชนและวัดบริเวณใกลเคียง โดยการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบใหมีความสะอาด นาอยู และยังไดเรียนรู

วิธีการคัดแยกขยะไดอยางถูกตอง

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ  
          วันที่ 23 มกราคม 2562  ฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดโครงการสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณและกรอบมาตรฐานวุฒิแหงชาติ กิจกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณ 

หองประชุมพนมศิลป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และทักษะการเรียนรู เกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและไดรับแนวทางเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป

¡ÕÌÒÀÒÂã¹¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á ¾ÐÂÙ§à¡ÁÊ� ¤ÃÑé§·Õè 4   
          วันที่ 25-27 มกราคม 2562  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธภายในสถานศึกษา 

ของนักศึกษาขึ้น ณ บริเวณคณะครุศาสตร และพื้นที่ใกลเคียง ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชน และน้ำใจนักกีฬา 

รูจักแพ รูจักชนะ รูจักการใหอภัย
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ÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ The Internet of Things ÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ IoT µ‹ÍÂÍ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
          วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร ชั้นป 4 หอง1 และอาจารยที่ปรึกษา ในรายวิชาสัมมนา

ทางคอมพิวเตอรศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Internet of Things สรางนวัตกรรม IoT ตอยอดการเรียนรู  

ไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.สันติ นุราช พรอมคณะจากสมาคมสมองกลฝงตัวไทย ( Thai Embedded Systems Association) 

และ Embedded Computing and Control Lab. ECC) โดยมีนักศึกษาและผูสนใจเขารวมโครงการทั้งหมด 89 คน 

ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผูเขารวมสัมมนาไดรับความรูในเรื่อง IoT. และลงมือปฏิบัติเพื่อนำไปตอยอดในการเรียนการสอน 

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

¡ÕÌÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á ¤ÃÑé§·Õè 12    
          วันที่ 25-27 มกราคม 2562  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดเขารวมการแขงขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยา

ลัยนครพนมเกมส ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม การแขงขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส ครั้ง

ที่ 12" ภายใตแนวคิด “NPU สามัคคี มีน้ำใจ รวมสายใย ชาวเหลืองทอง" เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

ไดแสดงออกถึงศักยภาพทางดานกีฬา สงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศ กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความเปนหนึ่งเดียว

ของนักศึกษา รวมถึงเพื่อเปนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางดานกีฬา เขารวมเปนนักกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม 
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃÈÖ¡ÉÒ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ    
 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2562  คณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร จัดโครงการบริการ

วิชาการ ณ โรงเรียนบานหาดทรายเพ อำเภอบานแพง จังหวัดนครพนม สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 

โดยจัดทำสื่อและจัดบรรยากาศในชั้นเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อเตรียมความพรอมการ

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� (¡ÒÃÊÃŒÒ§Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹ÃÙ»áººà¡Á)
 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ 2562  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 4  หอง 2  และอาจารยที่ปรึกษาในรายวิชา

สัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษา ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร: การสรางสื่อการเรียนรูในรูปแบบเกม โดย

ไดรับเกียรติจาก นายอภิวัฒน วงศกัณหา (ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี) เปนวิทยากร  

มีนักศึกษาและผูสนใจเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 80 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมสามารถสรางสื่อการเรียนร

ในรูปแบบเกม (Construct 2)
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»°ÁÇÑÂÊÑÁ¾Ñ¹¸� ¤ÃÑé§·Õè 23
      วันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผานมา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดเขารวมโครงการ

ปฐมวัยสัมพันธ ครั้งที่ 23 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา ไดมีโอกาสสรางเครือขายการเรียนรู และสรางความสัมพันธอันดี

ตอกันตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรูความคิดประสบการณใหมๆ ตอกัน เพื่อการพัฒนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหมีความ

เขมแข็งมากขึ้น 

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

¤ÃØÈÒÊµÃ�ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ»ÃÐ¡Ç´ªØ´»ÃÐ´ÔÉ°�ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â ã¹ §Ò¹à¡ÉµÃÅØ‹Á¹éÓâ¢§
¤ÃÑé§·Õè 22 
          วันที่ 2 มีนาคม 2562   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดสงตัวแทนเขาประกวดชุดประดิษฐภูมิปญญาไทย 

ในงานเกษตรลุมน้ำโขงครั้งที่ 22 "ศาสตรของพอรอยตอนวัตกรรมการเกษตร"  ซึ่งคณะครุศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศการ

ประกวด   สรางสรรคผลงานและเขารวมประกวดโดย คุณนันทวรภัทร พิมพศักดิ์  ภายใตแนวคิดการชุดประดิษฐจากภูมิปญญา

ทองถิ่น ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจมาจากจีโน นางฟาบานนา (เน็ตไอดอล) โดยนำวัสดุพื้นบานและวัสดุที่มีอยูรอบตัวนำมาใชในการ

ประดิษฐชุด
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¾º¤ÃÙµŒ¹áººáÅÐ¾Ñ²¹Ò¨ÔµÇÔÞÞÒ³¤ÇÒÁà»š¹¤ÃÙ ªÑé¹»‚·Õè 5  
 วันที่ 22 มีนาคม 2562  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดกิจกรรม โครงการสงเสริมความเปนครูและ

ฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม : กิจกรรมพบครูตนแบบและพัฒนาจิตวิญญาณความ

เปนครู ชั้นปที่ 5 รหัส ณ อาคารพิทยปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

ÍºÃÁ¼ÙŒ¡Ó¡ÑºÅÙ¡àÊ×Í ¢Ñé¹¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»
 วันที่ 10-11 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดกิจกรรมฝกอบรมผูกำกับลูกเสือ ขั้นความรูทั่วไป 

สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ณ หองประชุมพนมศิลป โดย นายปริญญา ธรเสนา รับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดนครพนม ใหมา

เปนประธานในพิธีเปด โดยผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร เปนผูกลาวรายงาน

วัตถุประสงคของกิจกรรมการอบรมผูกำกับลูกเสือในครั้งนี้ โดยกิจกรรมการอบรมผูกำกับลูกเสือ ขั้นความรูทั่วไป นอกจากการ

บรรยายทางวิชาการแลว ยังมีกิจรรมการเขาคายพักแรม ณ คายลูกเสือหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง 

จังหวัดนครพนมอีกดวย
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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¡Ô¨¡ÃÃÁ¾º¤ÃÙµŒ¹áººáÅÐ¾Ñ²¹Ò¨ÔµÇÔÞÞÒ³¤ÇÒÁà»š¹¤ÃÙ
 วันที่ 22 มีนาคม 2562  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดกิจกรรม โครงการสงเสริมความเปนครูและฝก

ประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม : กิจกรรมพบครูตนแบบและพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู 

ณ โรงยิม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยไดรับฟงการบรรยายในหัวขอ ครูตนแบบและพัฒนาจิตวิญญาณความเปน

ครู จากพระครูศรีปริยัติการ รองเจาคณะอำเภอเมืองนครพนม เจาอาวาสวัดโอกาส

¡Ô¨¡ÃÃÁ 5 Ê ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á
 วันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดกิจกรรม 5 ส ขึ้น เพื่อจัดเก็บ แยกแยะและ

สะสาง สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใชในการทำงาน รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมการทำงานใหสวยงาม นาอยู และปลอดภัย 

โดยมีผูบริหารและบุคลากรเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

»ÃÐàÁÔ¹ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±Ôµ ¤ÃØÈÒÊµÃºÑ³±Ôµ
 วันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

โดยคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ณ หองประชุมพะยูงทอง อาคารจตุรวิทย 

คณะครุศาสตร
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¤ÃØÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

คณะกรรมการเลขาธิการคุรุสภา และมหาวิทยาลัยนครพนม ในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใหทันสมัยและเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ไดแก  

1. ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2. ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร  

3. ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

4. ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 

5. ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

6. ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

7. ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

8. ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา



¨ØÅÊÒÃ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á 
ปที่ 4 ฉบับที่  1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2562






