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สารบัญ

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 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



¤ÃØÈÒÊµÃ�Ã‹ÇÁà¼Âá¾Ã‹ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ à¹×èÍ§ã¹§Ò¹ºÇ§ÊÃÇ§¾ÞÒÈÃÕÊÑµµ¹Ò¤ÃÒª
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม รวมกับโรงเรียนเชียงยืนวิทยา ไดจัด

กิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและการสนับสนุนการเรียน

การสอนภายในคณะครุศาสตร : กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำป 2562 

ระหวางวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562  ไดมีการจัดการแสดงทั้งหมด 10 ชุด ไดแก 

  1.ฟอนนาคะบูชา  2.ฟอนนาคาภิรมย  3.ฟอนสาวลาวบาวไทย  4.ฟอนศรีโคตรบูรณ 

  5.ฟอนภูไท 3 เผา  6.ฟอนเบิ่งนครพนม  7.ฟอนกลองยาว   8.ฟอนออนซอนนครพนม 

  9.เตนกระทบสาก  10.ฟอนเตยลาและเอกลักษณไทย 

 ซึ่งการแสดงทั้ง 10 ชุดนั้นไดรับความสนใจจากผูมารวมงานเปนอยางมาก  

¤³Ò¨ÒÃÂ� ºØ¤ÅÒ¡Ã áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� Ã‹ÇÁ¶ÇÒÂà·ÕÂ¹¾ÃÃÉÒ
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผานมา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม  นำโดยฝายกิจการนักศึกษาไดจัด

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและการสนับสนุนการเรียนการสอน

ภายในคณะครุศาสตร : กิจกรรมวันเขาพรรษา ณ สำนักสงฆอรัญวิเวก และวัดศรีบุญเรืองบานเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย 

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อถวายเทียนพรรษา ผาอาบน้ำฝน สังฆทาน  และบำเพ็ญประโยชนภายในบริเวณวัด

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�Ã‹ÇÁ¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾ÃªÑÂÁ§¤Å  à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹¾ÃÐÃÒªÊÁÀ¾¾ÃÐÊÁà´ç¨
¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÁËÒÇªÔÃÒÅ§¡Ã³ º´Ô¹·Ãà·¾ÂÇÃÒ§¡ÙÃ 
         วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่ผานมา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อแสดงความจงรัก

ภักดี  ณ โรงยิม คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹áÁ‹áË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¨Ó»‚ 2562 
          วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ : กิจกรรมวันแมแหงชาติ (12 สิงหาคม) เพื่อใหคณาจารย บุคลากร  และนักศึกษา ไดรวมลงนามถวาย

พระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ณ โรงยิม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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¼Å§Ò¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤ÃØÈÒÊµÃ�
          ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิริทัศน   สามพันธ นักศึกษาชั้นปที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) พรอมบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ

ผาพื้นเมือง ขององคการบริหารสวนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ÁØ·ÔµÒ¨Ôµà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� »ÃÐ¨Ó»‚ 2562   
          วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผานมา คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมมุทิตาจิตอาจารยที่เกษียณอายุราชการ ประจำป 

2562  โดยมีอาจารยเกษียณอายุราชการ 1 ทาน คือ  อาจารย ดร.วนิดา หงษมณีรัตน อาจารยประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร  

ณ หองอาหารมิคาแอล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

º·¤ÇÒÁ¹‹ÒÃÙŒ [ áÍ¾¾ÅÔà¤ªÑè¹ÊÓËÃÑºËŒÍ§àÃÕÂ¹ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅ ]

6
[ บทความโดย : อาจารยพงศเทพ  โคตรประทุม อาจารยประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร ]

áÍ¾¾ÅÔà¤ªÑè¹ÊÓËÃÑºËŒÍ§àÃÕÂ¹ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅ 
 การเรียนการสอนในสมัยนี้จะเปนเรื่องของเทคโนโลยีเปนสวนใหญ ทำใหรูปแบบการเรียนการสอน เปลี่ยนไปเปน

การเรียนการสอนที่ไรพรมแดน ไมมีขอจำกัดสำหรับการศึกษา แคมีสมารทโฟน หรือแท็บเล็ตก็ สามารถจัดการเรียนการสอนได 

แตจะมีแอพพลิเคชั่นไหนบางที่เหมาะสำหรับคุณครู ที่จะชวยจัดการเรียนการ สอนใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมแกการเรียน

รูของนักเรียน แถมยังชวยลดภาระการทำงานของคุณครูได อีกดวย ตัวอยางแอพพลิเคชั่นสำหรับหองเรียนยุคดิจิทัล

 1. Plickers  2. Kahoot  3. Socrative  4. ZipGrade   

 5. ClassDojo  6. Seesaw  7. Quiver  8. Google Classroom 

 9. Engrade  10. Trueplookpanya  เปนตน

 ประโยชนที่ไดรับจาก App for Classroom มาประยุกตใชกับการศึกษา เนื่องจากมีระบบรักษาความปลอดภัยและ

ความเปนสวนตัว ที่ออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปลอดภัย และ ใหผูใชควบคุมขอมูลดวยตนเองไดอยางสมบูรณแบบ สามารถเชื่อม

ตอไดตลอดเวลาไมวาจะอยูที่ไหน ภายใต ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ขอมูลทุกอยางจะมีการบันทึกลงในระบบคลาวดโดย

อัตโนมัติ อีเมล เอกสาร ปฏิทิน และเว็บไซตจะสามารถเขาถึงและแกไขไดจากคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ตได

ทุกที่ ทุกเวลา ผูเรียนและครูผูสอนสามารถทำงานรวมกันไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น มีการใชทรัพยากรในการเรียน รวมกัน 

ผูสอนสามารถใชเปนเครื่องมือเพื่อจัดการระบบการเรียนการสอนและออกแบบระบบการใชงานได ตามความ เหมาะสมของ

สภาพแวดลอมในการเรียนรู ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการศึกษา เขน การ ติดตอสื่อสาร การกำหนดเวลา

ของชั้นเรียน และการเขียนรายงานหรือเรียงความ ซึ่งสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงและแกไขเอกสารไดทันที มีการควบคุม

และการแบงปนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนสภาพ แวดลอม ในการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู 

 กลาวไดวาการจัดการเรียนรูในยุคดิจิทัลไดนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใช ทำใหการเรียน

การสอนมีความสะดวกรวดเร็ว เขน ความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารระหวางครูผูสอนกับผูเรียน ความ สะดวกในการเขาถึง 

คนหาขอมูล สรางสรรคขึ้นงานดิจิทัล และเผยแพรขึ้นงานของผูเรียน เปน การเรียนรูใน ยุคดิจิทัล เปนการเรียนรูที่ผูสอนจะ

ตองสรางบริบทการเรียนรูใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ออกแบบการ จัดการเรียนรูและประเมินผลผูเรียนใหสอดคลอง

กับกรอบความคิดของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ใหความสำคัญกับการเรียนรูเนื้อหาและการมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

ผานการไดลงมือปฏิบัติการจริงของผูเรียน โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถวางแผน วิเคราะห และอธิบายแผนและผล

การปฏิบัติการอยางเปน ระบบ มีมุมมองที่หลากหลายมีความพรอมในการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมถึงสามารถสะทอน

ความ คิดเห็นของตัวเองไดและมีความเขาใจตนเองพรอมปรันตัวเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามในการ จัดการ

เรียนรูในยุคดิจิทัลนั้นก็มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรูคือ ปจจัยดานบุคลากร หรือคน เพราะ คนเปนคนกำหนด

นโยบายที่จะพัฒนาการเรียนรู ปจจัยดานสภาพแวดลอมหรือบริบทของการเรียนรู ซึ่งมี อิทธิพลตอตัวของผูเรียนเปนอยางมาก 

ปจจัยดานผลลัพธที่เกิดขึ้น ซึ่งมาจากการประเมินผลผูเรียน ทั้งทางดาน เนื้อหา และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตอง

ใหความสำคัญในการจัดการศึกษาของประเทศไทย
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