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1. คณะครุศาสตรจัดการลงนามความรวมมือ (MOU) ทางวิชาการ

2. กิจกรรมพิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพอพระใส มหานาคปรก

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. คณะครุศาสตรจัดการลงนามความรวมมือ (MOU) ทางวิชาการ และ

บุคคลากร ณ หอง ประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย -ระหวางหนวยภายในคณะครุศาสตรระหวางสาขา

วิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม “พนมพิทยพัฒน” 

เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาดนตรี

ศึกษา และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อบูรณาการองคความรู และสมรรถนะทักษะเฉพาะดาน

ของทั้ง 3 หนวยงาน 

วันที่ 31 มกราคม 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษารวมกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำการแสดงชุดพิณพาทย

เมืองละคร ฟอนหางยูงคำ รวมจัดแสดงในพิธีบวงสรวง เททองหลอหลวงพอพระใส นาคปรก ณ ลานพิธีหนา

พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง (หลวงพอพระใส) จ.หนองคาย  
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3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ดนตรีศึกษาในศตวรรษที่ 21”

4. ปฐมนิเทศนักศึกษา: การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ 2564    สาขาวิชาดนตรีศึกษาไดจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกและ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ดนตรีศึกษาในศตวรรษที่ 21” เพื่อศึกษาคุณลักษณะพิเศษของดนตรีพื้นบาน การสราง 

การบรรเลง การบริหารจัดการวัตถุดิบ การตลาดอีกทั้งการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีสูศตวรรษที่ 21 พรอม

ทั้งเปนการอนุรักษและสืบทอดศิลปภูมิปญญาพื้นบานอีสานใหคงอยูสืบไป ณ ชุมชนบานทาเรือ ตำบลนาหวา 

อำเภอนาหวา จังหวัดนครพนม  

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 คณะครุศาสตร  ไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติตนในสถานศึกษา และการเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ณ อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร 
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5. อบรมผูกำกับลูกเสือ ขั้นความรูทั่วไป (BTC)

6. อบรมการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาไทย และบุคลิกภาพสำหรับครู

วันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมฝกอบรมผูกำกับลูกเสือ ขั้นความรูทั่วไป ใหแก นักศึกษาคณะ

ครุศาสตร เพื่อเพื่อใหมีความเขาใจในขบวนการลูกเสือ สามารถบริหารกองลูกเสือของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ในการปฏิบัติฝกการเรียนการสอนในสถานศึกษา ณ หองประชุมโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

วันที่ 6 มีนาคม 2564 ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู ไดจัดโครงการเสริมความเปนครู: กิจกรรมอบรมการพัฒนา

ทักษะทางการสื่อสารภาษาไทย และบุคลิกภาพสำหรับครู ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 2  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียน

รูวิธีการพูดภาษาไทยในโอกาสตางๆไดอยางถูกตอง สามารถสื่อสารภาษาไทยไดถูกกาลเทศะ และพัฒนาบุคลิกภาพ 

การปฏิบัติตน แตงกายไดเหมาะสมกับความเปนครู  ณ อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร
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7. กิจกรรมเลานิทานสรางสุขยุคดิจิทัล

8. ปจฉิมนิเทศนักศึกษาและสงเสริมการตอตานคอรัปชั่น

วันที่ 6-7 มีนาคม 2564  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไดจัดกิจกรรมเลานิทานสรางสุขยุคดิจิทัล  ใหแกครูปฐมวัย

และนักศึกษา โดยการอบรมเกี่ยวกับการเลานิทาน การใชเทคโนโลยี และอุปกรณรอบตัวมาเปนสวนประกอบการ

เลานิทานและสามารถนำไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

วันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาและสงเสริมการคอรัปชั่น ใหแกนักศึกษา

ชั้นปที่ 5  เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพใหแกนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา สรางแรงบันดาลใจในการเขา

สูอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และเพื่อใหความรูเกี่ยวกับขอกฎหมายคอรัปชั่น และแสดงออกในการเขารวมประกวด

คำขวัญตอตานคอรัปชั่น โดยกิจกรรมมีการจัดบรรยายในหัวขอ “แนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพครูให

ประสบความสำเร็จ”  โดยไดรับเกียรติจาก นางทิพวรรณ  เสนจันทรฒิชัย ผูอำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา เปน

วิทยากร และ หัวขอ “การปองกันผลประโยชนทับซอน” โดยไดรับเกียรติจาก นายปริญญา ฤทธิ์ตา พนักงานปอง

กันการทุจริต ชำนาญการสำนักงานปองกันและปราบปรมการทุจริตแหงชาติ จังหวัดนครพนม เปนวิทยากร และจัด

เสวนาเรื่อง “แนวทางการเตรียมตัวเขาสูอาชีพครู”  โดยศิษยเกาคณะครุศาสตร  ณ อาคารพิทยปกรณ 
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9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูบริการวิชาการ ผลิตสเปยแอลกอฮอลสงมอบชุมชนเครือขาย
บริการวิชาการแกสังคม เพื่อปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

10. กิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครูและเตรียมความพรอมสูอาชีพครู

วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 สาขาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูบริการวิชาการ 

เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยการผลิตสเปรยแอลกอฮอล เพื่อสงมอบชุมชน เครือขาย

บริการวิชาการแกสังคมและดำเนินการมอบใหกับโรงเรียนและชุมชนในเครือขาย

วันที่ 20 มีนาคม 2564  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร ไดดำเนินโครงการฝกประสบการณวิชา

ชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ในกิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครูและเตรียมความพรอมสูอาชีพครู  เพื่อให

นักศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพ  ทักษะการปฏิบัติ

งานอยางครูมืออาชีพ ใหเกิดความกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณลักษณะครูที่ดี ณ หองประชุมแกวเจาจอม 

ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
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11. การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร ครั้งที่ 5 (5th SUKEN Thailand)

12. กิจกรรมอบรมการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 มีนาคม 2564  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร รวมกับสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิต

ศาสตรแหงประเทศไทย (The Mathematics Certification Institute of Thailand) ไดดำเนินการจัดสอบวัด

สมรรถนะทางคณิตศาสตร ครั้งที่ 5 (5th SUKEN Thailand)  เพื่อวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรของตนเอง ณ 

ศูนยสอบคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   

วันที่  21 มีนาคม ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ คณะครุศาสตร  ไดจัดอบรมการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ใหแกนักศึกษาชั้นป 3 เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และทักษะการเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ณ หองประชุม

แกวเจาจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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13. บริการวิชาการคายภาษาอังกฤษ

14. สาขาคณิตศาสตรศึกษาเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติดานคณิตศาสตรศึกษา
ครั้งที่ 7 และกิจกรรมเปดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14

วันที่ 26 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร รวมกับกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หนองญาตินาราชควาย นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษไปฝกประสบการณภาคสนาม โดยการจัดคายภาษา

อังกฤษใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 26-28 มีนาคม 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาไดจัดโครงการจัดหาและพัฒนาสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่

เหมาะสมกับสถานการณ: กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานคณิตศาสตรศึกษา โดยคณาจารยและ

นักศึกษาชั้นปที่ 2-3 ไดลงทะเบียนเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติดานคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 7 และ

กิจกรรมเปดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14 (ในรูปแบบออนไลน) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา มูลนิธิการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรวมเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพชั้นเรียน การพัฒนาวิชาชีพครู และการคิดทางคณิตศาสตรของ

นักเรียน
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15. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
: กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (KM วิจัย)

16. การแสดงมินิคอนเสิรต THE TREMOLO ครั้งที่ 1

วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร ไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน การวิจัย และการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (KM วิจัย) โดยจัดบรรยายในหัวขอเรื่อง “เทคนิคการ

เขียนบทความวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นตลอดจนประสบการณใน

การเผยแพรผลงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ หองประชุมพะยูงทอง ชั้น ๒ อาคารจตุรวิทย 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ไดจัดแสดงมินิคอนเสิรต THE TREMOLO ครั้งที่ 1 ของนักศึกษา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปที่ 2 เพื่อเปนการสอบภาคปฏิบัติและการเปนแสดงดนตรีตอสาธารณชน ในรายวิชา

ทักษะดนตรีและการแสดง 4  ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยานครพนม
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17. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยที่ไดเลื่อนตำแหนงทางวิชาการ 
     : รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย
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18. รางวัล สยามนครีสโตย สาขาเยาวชนจิตอาสาดีเดน
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19. เสียงของความรูสึก

เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต 
แปลงเปนคลื่นสะทอนสูระบบการรับเสียงของมนุษยหรือเครื่อง
รับสัญญาณ มนุษยรูจักการใชเสียงในการสื่อสารเปนเวลา
หลายพันปกอนที่จะมีภาษาพูด โดยใชเสียงจากการรองขอ 
วิงวอน หรือตะโกน เพื่อสื่อสารแสดงออกถึงความรูสึก เชน 
ดีใจ เสียใจ อันตราย สนุกสนาน ตลอดจนการเคารพ ออน
วอนตอสรรพสิ่ง การใชเสียงในรูลักษณะนี้เกิดขึ้นสืบตอ
กันมาเปนเวลานาน กอนมนุษยจึงเริ่มเรียนรูที่จะสื่อสารผาน
ภาพวาด และภาษาพูดในเวลาตอมา เพื่อสื่อสารบอกกลาว
เรื่องราว ความตองการตาง ๆ แตก็ยังผสมกันออกมาในรูป
ลักษณะของน้ำเสียงภายในการสื่อสาร ดังนั้น เสียงจึงเปนรูป

แบบหนึ่งที่มีความสำคัญตออารมณความรูสึกนึกคิดของมนุษยเปนอยางมากโดยมนุษยเรารับรูสิ่งเหลานี้ผานการฟง
 “การฟง” หรือ “การไดยิน” คือ รูปแบบการรับรูที่เรียบงาย สามารถสื่อสารและเขาถึงการรับรู สะทอนถึงความรูสึกไดอยางรวดเร็ว
เมื่อเทียบกับการรับรูในรูปแบบอื่น ๆ ไมวาจะเปนการอานหรือการเขียน ดวยการฟงเกิดขึ้นไดทั่วทุกขณะจิต ดวยความตั้งใจ หรือไมตั้งใจจะมี
ผลตอความรูสึกนึกคิดของมนุษยโดยตรง เสียงและการฟงจึงเปนสวนหนึ่งของอารมณและความรูสึกพื้นฐาน เกิดขึ้นในระบบการรับรูและ
แสดงออกเปนสัญญาณความรูสึกแบบอัตโนมัติตอผูที่ไดรับสัญญาณเสียงนั้น ๆ ไมวาจะตั้งตัวหรือไมตั้งตัวก็ตาม อนุภาพของเสียงจึงเปนสิ่ง
ที่มีความจำเปนที่จะตองทำความเขาใจเพื่อใหเขาใจถึงอารมณตาง ๆ ที่เกิดในชั่วขณะ หรือสาเหตุของอารมณที่มนุษยเรายังไมเขาใจ หรือไม
ทันสังเกตตนเอง 
 เสียงที่กอใหเกิดความรูสึกแบงออกเปน 2 กลุมใหญ 
  1) เสียงที่เกิดจากประสบการณ คือ เสียงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอม หรือเสียงที่มนุษยสรางขึ้นที่ผลตออารมณความรูสึกของผูฟง 
โดยจะสรางเงื่อนไขของความรูสึกจากความทรงจำหรือประสบการณที่ผูฟงเคยประสบพบเจอกับตนเองกระทั่งมีความรูสึกตอบสนองขึ้นเอง
อยางฉับพลันจากเสียงที่เกิดขึ้น เชน ไดยินเสียงฟาผาจะรูสึกตกใจ เสียงไกขันจะรูสึกวาใกลถึงเวลาเชาแลว ไดยินเสียฝนตกพรำเบา ๆ จะรูสึก
ผอน ไดยินเสียงรถพยาบาลจะรูสึกวิตกกังวล ไดยินเสียงหวอเตือนภัยจะรูสึกถึงอันตรายภัยธรรมชาติ เราเรียนรูสิ่งเหลานี้จากเสียงที่เกิด
จากประสบการณ ขอปฏิบัติทางสังคม หรือขอตกลงแตละสังคม อันเปนเสียงที่สื่อสารกับความรูสึกไดอยางตรงไปตรงมา
  2) เสียงที่เกิดจากการรับรูโดยตรง คือ เสียงที่เกิดจากการรับรูโดยตรงจากการไดยินและมีผลตออารมณความรูสึก บางกรณีที่
สามารถรับรูและควบคุมได และบางกรณีไมสามารถรับรูและควบคุมได เสียงในกลุมที่เกิดจากการรับรูโดยตรงนั้นมีผลตออารมณความรูสึก 
   กรณีที่สามารถรับรูและควบคุมไดจะแยกตามความชอบจำเพาะของแตละบุคคล เชน การใชนำเสียงในการพูดคุย การอยู
ในที่ที่มีเสียงดัง การฟงเพลงที่ชื่นชอบ เสียงของทะเล เสียงของภูเขาตนไม เสียงของธารน้ำไหล น้ำเสียงของพระ เทศน สิ่งเหลานี้สามารถ
รับรูไดโดยตรงในกรณีที่สามารถรับรูและควบคุมไดวาเลือกที่จะใชเวลากับสิ่งเหลานั้นนานเพียงใด 
   กรณีไมสามารถรับรูและควบคุมได เกิดขึ้นไดจากเสียงที่ผูฟงไมไดเปนผูเลือกที่จะรับสาร เกิดเปนอารมณความรูสึกขึ้นจาก
การฟงถึงแมวาเหตุการณจะไมเกี่ยวของกับผูฟงก็ตาม เชน เสียงโทรศัพทที่ตังขึ้นในโรงภาพยนตร เสียงรถกระบะเปดเพลงดังสนั่นกลางสี่แยก 
เสียงขางบานมีปากเสียงกันยามดึก เสียงทอรถมอเตอรไซคในทองถนน เสียงกระแทกประตูของคอนโดหองถัดไป เสียงประกาศของรถขาย
กับขาวยามเชา หรือกระทั่งเสียงตามสาขาของชุมชนที่อาศัยอยู สิ่งเหลานี้สามารถสรางอารมณความรูสึกกับผูไดยินเปนอยางมาก ดังนั้น
พลังงานของเสียงที่เกิดขึ้นนั้นลวนแลวแตมีผลตออารมณและความรูสึกของมนุษยเสมอเพียงแตจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือจะควบแนนและ
แสดงผลออกมาภายหลัง ดังนั้นการรับรูพลังงานของเสียงและการควบคุมอารมณความรูสึกจะตองมีความเขาใจแหลงที่มาของความรูสึก
นั้น ๆ เสียกอน    
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19. เสียงของความรูสึก - ตอ -

 นอกจากนี้เสียงยังมีผลตอพัฒนาการของมนุษยในแตละชวงวัยตั้งแตอยูในครรภ เด็ก ผูใหญ มีผลตอการเรียนรูที่ถือสมองเปน
พื้นฐาน (Brain-based Learning),  ความฉลาดทางดานอารมณ (Emotional Quotient), ทักษะการเขาสังคม (Social skills) ความเขาใจ
เรื่องการใชเสียงในระหวางชวงวัยจึงเปนเรื่องที่จะสงผลตออารมณความรูสึกของผูฟงเปนอยางมาก เชน ไดยินเสียงบางประเภทนาน ๆ 
ผูฟงจะเกิดภาวะจิตตก ซึมเศรา ไดเสียงบางประเภทจะทำใหรูสึกสดใส บางประเภทจะรูสึกเศราใจ บางประเภทสรางกำลังใจ บางประเภท
เสริมการเรียนรู บางจังหวะจะรูสึกผอนคลาย บางจังหวะจะรูสึกอึดอัด เสียงเหลานี้ลวนแลวแตเกิดขึ้นจาก เสียง ที่มีผลตออารมณความ
รูสึกของผูฟง ทั้งสิ้น

กำพร ประชุมวรรณ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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