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C  o  n  t  e  n  t  s
สารบัญ

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563

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   

      อาจารยธัญญาวดี  ปนะกาโน  อาจารยมานะชัย  แกวสีดวง   

      อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี    อาจารยพงศเทพ  โคตรประทุม  

      อาจารยชมพู  ลุนศักดิ์     อาจารยสุทธิลักษณ  สวรรยาวิสุทธิ์ 

      อาจารยเฉลิมพล  อะทาโส 

      

เลขานุการกองบรรณาธิการ :  อาจารยนันทิญา  พันธโชติ  นางภัคณัท  หตะเสน นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย    

ออกแบบ:      นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย

คณะผูจัดทำ



Ê×ºÊÒ¹§Ò¹»ÃÐà¾³ÕÇÑ¹à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚ 2563
 วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 คณะครุศาสตรไดจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญ

ทางศาสนา ประกอบดวย พิธีทางพระพุทธศาสนา ทอดถวายเทียนพรรษา ฟงธรรมะเทศนา ปฏิบัติธรรม และกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน  ณ วัดศรีบุญเรือง  และสำนักสงฆอรัญวิเวก บานเนินสะอาด ต.นาราชควาย  อ.เมือง จ.นครพนม

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� Á.¹¤Ã¾¹Á Ã‹ÇÁ¾Ô¸ÕºÇ§ÊÃÇ§¾ÞÒÈÃÕÊÑµµ¹Ò¤ÃÒª »ÃÐ¨Ó»‚ 2563
 วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตรไดนำตัวแทนนักศึกษาเขารวมพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราช ประจำป 2563 

ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อเรื่อง

พญานาคของสองฝงโขงไทย - ลาว และการกระตุนเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยวของจังหวัดนครพนมใหเปนที่รูจักแพร

หลายมากยิ่งขึ้น 

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

áÅ¡à»ÅÕ่Â¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÒ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ ¡ÒÃÊÍ¹ ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ áÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
         วันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร ไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียน การสอน การวิจัย 

และการปฏิบัติงานของบุคลากร: กิจกรรมฝกอบรมการจัดทำงานวิจัยสายสนับสนุน  ณ โรงแรม เซ็นเตอรพอยต ไพรม โฮเต็ล 

พัทยา จังหวัดชลบุรี กิจกรรมนี้ไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารยวิรัตน พงษศิริ และ รองศาสตราจารยฉวีวรรณ พลสนะ 

รวมเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “การจัดทำวิจัยงานสายสนับสนุน”  

à»�´âÅ¡¡Ô¨¡ÃÃÁ »ÃÐ¨Ó»‚ 2563
          วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ฝายกิจการนักศึกษารวมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร ไดจัดโครงการเปดโลกกิจกรรม ณ 

อาคารพิทยปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดสมัครเขาชมรม และชุมนุม 

ตามความสามารถ และสนใจของตนเอง รวมทั้งมีกิจกรรมการเปดตัว ดาว เดือน และดาวเทียม ของแตละสาขาวิชา เพื่อเขารวม

ประกวด Freshmen night ของคณะครุศาสตร
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¡Ô¨¡ÃÃÁà·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔà¹×่Í§ã¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á�¾ÃÃÉÒ ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´็¨¾ÃÐÇªÔÃà¡ÅŒÒà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ
          วันที่ 24 กรกฎาคม 2563   คณะครุศาสตร รวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ณ ลานเอนกประสงค อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อแสดงออกในความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  และผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา

รวมลงนามถวายพร

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

â¤Ã§¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡‹ªØÁª¹ : ¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒà¾×่Í»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´àª×้ÍäÇÃÑÊâ¤ÇÔ´- 19   
          วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  คณะครุศาสตรไดดำเนินสงมอบสเปรยแอลกอฮอลใหแกสถานศึกษาในเครือขายการบริการ

วิชาการแกสังคม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชน : กิจกรรมใหความรูเพื่อปองกัน

การแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19   
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�¹ŒÍ§ãËÁ‹ Freshmen night ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�
         วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ฝายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร  ไดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ

นองใหม Freshmen night คณะครุศาสตร ณ หองประชุมพนมศิลป อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 

เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถของตนเอง  รวมทำกิจกรรม เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะของนักศึกษา 

 ผลการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม   

  - รางวัลชนะเลิศประเภทดาว ไดแก นางสาวสลิลทิพย สุริยะวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

  - รางวัลชนะเลิศประเภทเดือน ไดแก นายจีรพัฒน ราชสินธ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

  - รางวัลชนะเลิศประเภทดาวเทียม ไดแก นายอนุชา จันทรหลน นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

¡Ô¨¡ÃÃÁäËÇŒ¤ÃÙ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2563
          วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตรไดจัดกิจกรรมไหวครู ประจำปการศึกษา 2563 ณ หองประชุมพนมศิลป 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทิตา

ตอครูอาจารยในฐานะผูประสิทธิประสาทวิชาความรูแกศิษย 
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“ÈÒÊµÃ�áË‹§ÀÒÉÒä·Âã¹ÈµÇÃÃµ·Õ่ 21”  ÊÑÁÁ¹Ò·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒä·Â
          วันที่ 16 – 17 กันยายน 2563 สาขาวิชาภาษาไทย ไดจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวขอ “ศาสตรแหงภาษาไทย

ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายวิชา 30416220 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีอาจารย ดร.สุทธิลักษณ 

สวรรยาวิสุทธิ์ เปนอาจารยประจำวิชา  กิจกรรมนี้เปนการประมวลองคความรูของนักศึกษาที่ไดจากการเรียนการสอน การฝก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งมีหัวขอในการสัมมนาดังนี้ 

 1) พลวัตทางภาษาสูพัฒนาการทางภาษาไทย  2) การวิจารณวรรณคดีตามแนวสตรีนิยม 

 3) ครบเครื่องเรื่องทักษะภาษาไทย   4) มนตขลังทางภาษา มายาคติแหงเสียงลำ  

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

¾Ô¸Õà·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ à¹×่Í§ã¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á�¾ÃÃÉÒ¢Í§ÊÁà´็¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃÔ¡ÔµÔ์ ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶
¾ÃÐºÃÁÃÒªª¹¹Õ¾Ñ¹»‚ËÅÇ§
          วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร รวมกิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง ณ ลานเอนกประสงค อาคารจตุรวิทย 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงออกในความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  

และผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษารวมลงนามถวายพร
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

¾Ô¸ÕÊÁâÀª»ÅÕÂÍ´·Í§¤ÓáÅÐ¾Ô¸ÕÍÑÞàªÔÞ·Í§ËØŒÁ»ÅÕÂÍ´¾ÃÐ¸ÒµØ¾¹Á
         วันที่ 18 – 20  กันยายน 2563  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ไดจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก สมโภชและยกยอดปลีทองคำ

ระยะที่ 3 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  ในการนี้คณะครุศาสตรไดจัดขบวนอัญเชิญพระอุปคุต 

ตามความเชื่อของชาวอีสานเพื่อปกปกรักษาพิธีใหเปนไปดวยความเรียบรอย ในวันที่ 18 กันยายน 2563  และวันที่ 20 กันยายน 

2563 คณะครุศาสตร รวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเข็มทิศทองคำ จัดขบวนแหอัญเชิญ

ปลียอดทองคำ ระยะที่ 3 ขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดองคพระธาตุพนมบรมเจดีย
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 9

EDU Hall of Fame »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2563

 
1.รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทผูมีผลงานตีพิมพสะสมมากที่สุด
 ผลงานวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
  รางวัลการเชิดชูเกียรตินักวิจัย (ผูมีผลงานตีพิมพสะสมมากที่สุด)
   - ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิตรา  ธงพานิช
  รางวัลชมเชยการเชิดชูเกียรตินักวิจัย (ผูมีผลงานตีพิมพสะสมมากที่สุด)
   - อาจารยอัญชนา  เถาวชาลี
  รางวัลชมเชยการเชิดชูเกียรตินักวิจัย (ผูมีผลงานตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาติ)
   - อาจารยเฉลิมพล  อะทาโส
   - อาจารย ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน

2.รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทผูไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกมากที่สุด
 ผูไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
   - อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ
   - อาจารย ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน
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º·¤ÇÒÁ¹‹ÒÃÙŒ [»ÃÐÇÑµÔ¾ÃÐÍØ»¤Øµ ] 

  พระอุปคุต หรือ พระกีสนาคอุปคุต เปนพระเถระรูปหนึ่งที่ชาวพุทธ

 ใหความเคารพศรัทธามาก มีประวัติวา ทานเกิดขึ้นภายหลังพระพุทธเจาเสด็จ

 ปรินิพพานแลว ๒๐๐ ป เปนบุตรของเศรษฐีเมืองมถุรา เมื่อเติบใหญ ไดบวช

 ในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญธรรมตามรอยพระพุทธองคจนสำเร็จญาณสมาบัติ 

 บำเพ็ญอยูในปราสาทแกวที่เนรมิตขึ้นใตทองมหาสมุทร ในยุคสมัยพระเจาอโศก

 มหาราช ไดทรงสรางพระสถูปเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน ๘๔,๐๐๐ 

 องค ครั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียบรอยแลว ทรงมีพระราชประสงคจะจัด

 การฉลองสมโภชองคพระมหาเจดีย ใหสมพระราชศรัทธา ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน 

 ทรงเห็นวา งานสมโภชพระมหาธาตุนี้เปนงานใหญ เกรงวา จะมีอันตราย 
และมีปญหาตางๆพระองคทรงขอใหคณะสงฆหาทางชวยปองกันเหตุตางๆ เมื่อพระสงฆไดประชุมกันแลว 

ไดมอบหมายใหตัวแทนไปอาราธนาพระอุปคตผูเรืองฤทธิ์ มาชวยรักษาความปลอดภัย เมื่อครั้นพระอุปคุตเถระ

ไดรับนิมนต จึงไดเดินทางมารายงานตอคณะสงฆ พระเจาอโศกมหาราช รูสึกแคลงพระทัย เนื่องจากพระอุปคุต

มีรางกายผอมดูออนแอ ในวันรุงขึ้น พระองคไดปลอยชางตกมันเขามาทำราย เพื่อทดสอบฤทธิ์ของพระอุปคุต 

ปรากฏวา ชางตกมันไมไหวติงสงบนิ่งดังหินศิลา พระเจาอโศกมหาราชทรงทอดพระเนตรดังนั้นแลว ทรงเลื่อมใส

และเสด็จเขามาขอขมา เมื่อถึงวันงาน พุทธศาสนิกชนทั่วทุกทิศตางเดินทางมาจาริกแสวงบุญเพื่อรวมพิธีฉลอง

สมโภช ในเวลานี้เอง พญาวัสสวดีมาร ไดเขามารวมงานเพื่อหวังกอใหเกิดความวุนวายตางๆนาๆ ทั้งบันดาลใหเกิด

ลมพายุ แปลงรางเปนสัตวปา แตทุกครั้งก็โดนพระอุปคุตเถระกำราบไดหมด และสุดทาย พระอุปคุตเถระไดเนรมิต

หมาเนามัดคอพญามารไว แมพญามารจะพยายามแกรางหมาเนาออกดวยฤทธานุภาพ แตอยางไรก็ไมสามารถแกได 

แมแตจะไปหาทาวจตุโลกบาล พระอินทร ทาวยามา ทาวสันตุสิต ทาวนิมิตเทวราช ตลอดจนทาวสหัสบดีพรม 

ก็ไมมีใครสามารถชวยได จนในที่สุดพญามารไดมาพระอุปคุตเถระ ทานไดจับพญามารมัดกับภูเขา จนกวาจะเสร็จ

งานพิธีฉลองสมโภชจึงปลอยไป พญามารไดสำนึกและตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาเปนพระสัพพัญูในอนาคตกาล 

ในวัฒนธรรมอีสาน เมื่อมีการจัดงานใหญ ชาวอีสานนิยมอาราธนาพระอุปคุตมาปกปกรักษาในงานทุกครั้ง ในฮีต 

๑๒ บุญเดือนสี่ บุญเทศนมหาชาติ หรือบุญผะเหวด ชาวอีสานจะจัดพิธีอาราธนาพระอุปคุตมาปกปกรักษางาน

กอนทุกครั้ง โดยนิยมสรางหอพระอุปคุตไวดานหนาศาลา หรือ ดานทิศตะวันออกของสถานที่จัดงาน ในบางพื้นที่

นิยมเขียนคาถาพระอุปคุตติดกับเสาธุง ๘ ตน รอบบริเวณพิธี ในสวนของงานพิธีฉลองสมโภชการหุมทองคำ

ปลียอดพระธาตุพนม รอบที่ ๓ ถือเปนงานที่ยิ่งใหญ จึงไดอัญเชิญพระอุปคุตมาปกปกรักษาในงาน โดยอาราธนา

อัญเชิญที่ทาแมน้ำโขง มีคาย หรือ เครื่องบูชาประกอบดวย อัฐบริขาร ๘ รองเทา รม ขัน ๕ ขัน ๘ ดอกไม ธูปเทียน

ผศ.ดร.อธิราชย นันขันตี

อาจารยประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
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- ผูใหขอมูล -
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