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C  o  n  t  e  n  t  s
สารบัญ

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562

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



µÃØÉÊ§¡ÃÒ¹µ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á
 วันที่ 9-10 เมษายน 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมไดเขารวมงานสืบสานประเพณี “ตรุษสงกรานต” 

มหาวิทยาลัยนครพนม ณ เขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด) ภายในงานมีกิจกรรมบุญผะเหวด พิธีอัญเชิญพระอุปคุต รดน้ำ

ดำหัว  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย  

Ê§¡ÃÒ¹µ�Ê×ºÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â
 วันที่ 10 เมษายน 2562  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารประชา

สัมพันธและสรางภาพลักษณทั้งภายในและภายนอกคณะ: กิจกรรมประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ หนาอาคาร

จตรุวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดี

คณะครุศาสตร คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา เขารวมพิธีสรงน้ำพระพุทธมงคลวิสุทธิญาณ พระพุทธรูป

ประจำคณะ และพิธีรดน้ำขอพรจากคณาจารยผูอาวุโส เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย อีกทั้งยังเปนกิจกรรม

สานสัมพันธบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะครุศาสตร

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÃÐ´ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561 
         วันที่ 29 เมษายน 2562 คณะครุศาสตร ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน

การเรียนการสอน ประจำปการศึกษา 2561 ณ หองประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพฯ ประกอบดวย อาจารย ดร.วรวุฒิ อินทนนท ประธานกรรมการ นางนัฐธิดา อาษาวัง กรรมการ และ นางอาภาพร 

สุพร เปนกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน คณะครุศาสตร 

อยูในระดับ ดีมาก (4.83) 

»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½ƒ¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ 1 
          วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร  ไดจัดโครงการสงเสริมความเปนครูและฝกประสบการณวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐม

นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 (รหัส 59) เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ณ หองประชุมพนมศิลป 
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à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 5 Ê ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á
          วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร ไดรับการประเมินกิจกรรม 5 ส จากมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเปน1 

ตัวบงชี้ในการประเมินระดับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการการสอน ประจำปการศึกษา 2561 เปนกิจกรรมการประเมิน

สำนักงานทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยนครพนม คณะกรรมการประเมิน ประกอบดวยตัวแทนกรรมการจากมหาวิทยาลัย

นครพนม จำนวน 3 คน ไดรับผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 4.83   ณ บริเวณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562   
          วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2562 ณ 

หองประชุมพนมศิลป โดยมีผูชวยศาสตราจารยสุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน กลาวตอนรับพะยูง

ชอที่ 4 พรอมใหโอวาทและแนะนำขอมูลทั่วไปของคณะครุศาสตร รวมทั้งมีการชี้แจงระเบียบการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย

นครพนม ระบบบริการศึกษา สำนักวิทยบริการ สำนักงานดิจิทัล และฝายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหนักศึกษาใหมไดทราบ
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÐ´ÑºËÅÑ¡ÊÙµÃ 
¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á     
 วันที่  4 และ 7 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2561  มีหลักสูตรที่เขารับการประเมินทั้งสิ้นจำนวน  8 หลักสูตร  ไดแก  หลักสูตรในระดับ

ปริญญาโทจำนวน 1  หลักสูตร คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  และหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  จำนวน  7  หลักสูตร  

คือ  1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร  3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  4. สาขาวิชาภาษาไทย  

5. สาขาวิชาสังคมศึกษา  6. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ó´Õ´ŒÇÂËÑÇã¨ à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á�¾ÃÃÉÒ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ 
 วันที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผูวาราชการจังหวัดนครพนม เปนประธานพิธีเปดโครง

การจิตอาสา หนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีดวยหัวใจ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคู คลอง เนื่องใน

วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ  ณ หวยฮองฮอ  ตำบลหนองญาติ  อำเภอเมือง  

จังหวัดนครพนม โดยมี อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ นำเจาหนาที่ 

และนักศึกษาเขารวมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนตาม วันและเวลาดังกลาวดวย 
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·º·Ç¹á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ áÅÐá¼¹¡ÅÂØ·¸�·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2563
      วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร ไดจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และแผน

กลยุทธทางการเงิน ประจำปงบประมาณ 2563 โดยการมีสวนรวมของคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน

ทุกฝายงาน ณ หอง ED 211 ชั้น 1 อาคารพิทยปกรณ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สุวรรณนอย ใหเกียรติเปนวิทยากร

ในโครงการ 

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¾º¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¤ÃÙ¾ÕèàÅÕéÂ§ 
          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดโครงการสงเสริมความเปนครูและฝก

ประสบการณวิชาชีพครู กิจกรรม : พบผูบริหารและครูพี่เลี้ยง ณ หองประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม มาเปนประธานในพิธี

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ� Á¹¾. ]  »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÃÐ´Ñº¤³Ð 
 วันที่  27 – 28 มิถุนายน 2562  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม  ไดเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ  ประจำปการศึกษา  2561  โดยมีรองศาสตราจารย ดร.พชรวิทย  จันทรศิริสิร  เปนประธานคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในครั้งนี้  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  4.29  อยูในระดับดี

äËÇŒ¤ÃÙ ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�  »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562
 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร ไดจัดพิธีไหวครู ประจำปการศึกษา 2562 ณ หองประชุม

พนมศิลป โดยมีคณะผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารยคณะครุศาสตร เขารวมพิธี เพื่อแสดงตนเปนศิษย แสดงความเคารพ

และระลึกถึงพระคุณคุณครู ผูหลอหลอมและประสิทธิประสาทวิชา ใหศิษยเปนคนดีของสังคม เปนครูที่ดีและมีคุณภาพ

ในอนาคต 
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

[ ÃÒÂ¹ÒÁ¼ÙŒÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÃÒÂª×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õèä´ŒÃÑº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ] 

      ผูมอบทุนการศึกษา        ชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุน       จำนวนเงิน
 

 1. ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร 1. นางสาวสุทธิพร  วิเศษชาญ  1,500

        2. นางสาวมินตรา  เขียวสด  1,500

 2. รองศาสตราจารย รสลิน  ศิริยะพันธุ    1. นางสาวพิมธิดา  โมเมา   5,000

        2. นางสาวณัฐญา  ดาสามผง  5,000

 3. ศาสตราจารย ดร. ชุติมา  สัจจานันท    1. นางสาวณัฐริกา  บุษบา  6,000

 4. คุณจำรัส  ปติกุลสถิตย     1. นางสาวศิริลักษณ  มูลสุรินทร  5,000

        2. นางสาวชุดาภา  ธงยศ   5,000

 5. คุณเทพสถิต  ปติกุลสถิต     1. นายตนตการณ  ผลเฟยง  6,000

 6. ศาสตราจารย ดร. บุญทิพย  สิริธรังศรี    1. นายธีระธรรม  หงสสิริธนธร  3,000

 7. ผูชวยศาสตราจารย สุธิดา  เลขะวัฒนะ    1. นางสาวจิราภรณ  ดาวหาญ  3,000

        2. นางสาวฑิฆัมพร  อรรคศรีวร  3,000

 8. อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ      1. นายกิตติชัย  หลงมา      500

        2. นางสาวไพลิน  ทันบุญ      500

 9. อาจารย ดร. นิราศ  จันทรจิตร     1. นายวีรวัฒน  โพติยะ      500

10. อาจารย ดร. กัญณฐา  พงศพิริยะวนิช    1. นางสาวนนธิชา  การสอน     500

11. อาจารย ปวรี  กาญจนภี นิลผาย    1. นายภูมิริทัศน  สามพันธ     500

        2. นางสาวฉัตรจิตรา  สมบูรณ     500

12. รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย  เลาหศิริวงศ   1. นายพัสสน  คะสีทอง   1,000

        2. นายณัฐชัย  นอยไสย   1,000

        3. นางสาวเสาวลักษณ  หมอมพะเนาว 1,000

13. อาจารยพณิฐา  ยงพิทยาพงศ     1. นายศุภฤกษ  จิตมาตย   1,000

        2. นางสาวเบญจวรรณ  จิตตุนัง  1,000

14. อาจารยวีรศักดิ์  จุลดาลัย     1. นายชยากร  ปากเมือง   1,000

15. ดร.ปรีชา  อุยตระกูล      1. นายธีรวัฒน  ดวงผุย   1,000

16. ดร.วิชัย  พัฒนพล      1. นางสาวฐิติมา  ตาสาโรจน  1,000

17. ผูชวยศาสตราจารย ศิริรัตน  อินทรเกษม   1. นายอธิษฐธนัน  อินภูวา  1,000

18. อาจารย ดร. วนัฎศนัน  วิรภากุล    1. นายภานุเดช  เต็มโคตร  1,000

19. อาจารย ดร. อธิราชย  นันขันตี    1. นายเจษฎาวุธ  บุษบา   2,000

20. อาจารยนิดาพร  อาจประจญ     1. นางสาววิภารัตน  จำปาแกว     500

        2. นางสาวอภิชญา  รุงศรีรัตน     500
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  ผูมอบทุนการศึกษา    ชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุน      จำนวนเงิน

 21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริดา  บุรชาติ   1. นางสาวอำภา  นอยตะวัน   2,500

       2. นางสาวนันทิชา  สมนา    2,500

 22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร  1. นางสาวอรปรียา  คงเคน           3,000

       2. นางสาวชนกพร  พลดงนอก   3,000

 23. อาจารย ดร. จารุวรรณ  เขียวน้ำชุม   1. นางสาวอาทิตยา  วรสาร   1,000

 24. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิจิตรา  ธงพานิช  1. นายอัษฎา  สุวรรณ       500

       2. นางสาวนฤมล  ประสาทเขตการ     500

 25. อาจารยพงษเทพ  โคตรประทุม   1. นางสาวเรืองรอง  กระพรม   1,000

       2. นายวรวุฒิ  สุวรรณศาลา      500

 26. อาจารยกัลยาณี  มวงไทย    1. นายสราวุธ  เสนาสี    1,000

 27. นายเอกชัย  เอี้ยงแจง    1. นางสาวชลประไพ  ผาอินทร           20,000

 28. นางเกษี  เนตรสาย     1. นายนราวิทย  วันทาแทน   1,000

 29. ดร.ลาวัลย  บรรเจิดรุงขจร    1. นายวรวุฒิ  สุวรรณศาลา   5,000

   

   

 

รวมจำนวนเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น                   101,500



¨ØÅÊÒÃ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹¤Ã¾¹Á 
ปที่ 4 ฉบับที่  2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562






