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ข่าวสาร ครุศาสตร์

เปิดโลกกิจกรรม เปิดตัวผู้สมัครดาว เดือน และดาวเทียม  ครุศาสตร์  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยนครพนม ได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมและเปิดตัวผู้สมัครดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนคร
พนม   โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพยม  มาเป็นประธานในพิธี   
กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
ประจำปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่  4 – 5 สิงหาคม 
2559    คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้ามาประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะ
ครุศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมี รศ.ดร.
ชวลิต ชูกำแพง  คณบดีคณะครุศาสตร์   มหาวิทยา
ลัยนครพนม  กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานความ
เป็นมาของคณะครุศาสตร์ 

12 สิงหาคม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559    คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนัก
ศึกษา   คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้เข้าร่วมโครงการ   “ 12  สิงหาคม   น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ณ  โรงยิมเนเซียม  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม    เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีและลงนามถวายพระพรต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
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คณะครูแนะแนวและบุคลาการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลุ่ม
จังหวัดสนุก  เข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์  เมื่อวันที่ 18   สิงหาคม 
2559 ที่ผ่านมา  คณะครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร  นครพนม  
มุกดาหาร และบึงกาฬ)  ได้เข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์   มหาวิทยา
ลัยนครพนม   โดยมี  ดร.รชฏ   สุวรรณกูฎ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และแผนงาน  พร้อมด้วยคณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนมด้วยความเป็นกันเอง

ศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  จ.บุรีรัมย์   เมื่อวันที่ 8-10 
สิงหาคม 2559   คณาจารย์คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม  
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา   จังหวัด
บุรีรัมย์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการ
สอนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร   กิจกรรมนี้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมภายใต้วิสัยทัศน์เพ่ือมุ่งสู่การเป็นคณะแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชีพ Faculty Learning Community    และการพัฒนาโครงการโรง
เรียนสุขภาวะในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 

ไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 25  สิงหา
คม ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดงานพิธีไหว้ครูประจำปี 
2559  โดยมี รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์  รักษาราชการแทนอธิการ
บดีมหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้
บริหาร  คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน   ณ  ห้องพนมศิลป์  
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  และ
มีการมอบทุนการศึกษา    แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์  ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา   จำนวนทั้ง
สิ้น 332 ทุน    ทั้งนี้ยังมีการจัดประกวดพานไหว้คร ูโดยแบ่งการ
ประกวดออกเป็น 2  ประเภท  คือ  ประเภทสวยงามและประเภท
ความคิดสร้างสรรค์    ประเภทสวยงาม   รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1  และ 2  ได้แก่   คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

 
ประเภทความคิดสร้างสรรค์  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ  1 ได้แก่  วิทยาลัยการบินนานาชาติ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่  คณะเกษตรและเทคโนโลยี
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ไหว้ครู  คณะครุศาสตร์  ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม  ที่ผ่านมา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนคร
พนม  ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2559  โดยมี 
รศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง  คณบดีคณะครุศาสตร์   เป็น
ประธานมนพิธี   พร้อมด้วยผู้บริหาร    คณาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณโรงยิมเนเซียม คณะครุศาสตร์  

คณบดีคณะครุศาสตร์ พบนักศึกษา    รศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง  ได้จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ขึ้นระหว่าง
วันที่ 29 สิงหาคม  -  7 กันยายน 2559   เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ   จากนักศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับ
ปรุงพัฒนาคณะครุศาสตร์ให้ก้าวสู่การเป็นคณะชั้นนำของมหาวิทยาลัยนครพนม

คณาจารย์เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเรียนการสอน สืบเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายด้านการ
เรียนการสอนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร  ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 8 – 10  สิง
หาคม 2559  ที่ผ่านมานั้น  ในวันที่ 31 สิงหาคม  2559    รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง  พร้อมด้วยคณาจารย์ทุกท่านได้ร่วมเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำกิจกรรมที่ได้มาจากการไปศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยนครพนม   และได้รับมอบทุนสนับสนุนจากคณะศิษย์เก่าระดับ ป.โท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 
จำนวนเงิน 40,000 บาท  และรุ่นที่  8 จำนวนเงิน  100,000 บาท  เพ่ือบริหารจัดการปรับปรุงห้อง self-study  และห้องประ
ชุมบริหารคณะครุศาสตร์
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2 กันยายน ครบรอบ 11 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม  เนื่องในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม วันที่  2 กันยายน 2559 
มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมครบรอบ 11 ปี มหาวิทยาลัยนครพนมขึ้นโดยมีคณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการต่างๆ 
พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมกิจกรรม    ภายในงานประกอบด้วยบูธประชาสัมพันธ์ของ
คณะต่างๆ วิทยาลัย และสำนักงานภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม  ยังได้
จัดโครงการประกวดวงโปงลาง     เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน  โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมได้ส่งทีมเข้า
ร่วมประกวดจำนวน   5  ทีม   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ    1   ได้แก่  
โรงเรียนเชียงยืนวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวังกระแส  และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่โรงเรียน
ปิยะมหาลาชาลัยและโรงเรียนนาหว้าพิทยา

ประเมินคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์  เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน  มีการประเมินคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม  ณ  ห้องประชุมทางไกล   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม   โดยมีคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้ประเมิน  นำทีมโดย  ผศ.วันชัย  สุ่มน้อย    คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์  ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์    คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และ อ.มุทุดา    แก่นสุวรรณ    อาจารย์
ประจำคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึ่งได้รับความร่วมมือกับคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์เป็นอย่างดี
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ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์   เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559   ที่ผ่านมา   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี  คณะครุศาสตร์   ณ  ห้อง
ประชุมทางไกล    คณะครุศาสตร์  โดยมี รศ.ดร. ชวลิต  ชูกำแพง เป็นประธานในการประชุมคร้ังนี้   มีการรายงานความ
ก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆ  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จัดเสวนาวิชาการ   เ ร่ือง  “ หลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางของหลักศาสนา ”    เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2559 สาขาวิชาการปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพรม  ได้จัดเสวนาวิชาการ   เร่ือง  “หลักการดำเนิน
ชีวิตตามแนวทางของหลักศาสนา ”    ขึ้น    ณ   อาคารจตุรวิทย์   คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม   โดยมี ดร.รชฏ  
สุวรรณกูฎ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  คณะครุศาสตร์  ร่วมเป็นประธานในโครงการ  
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เกร็ดความรู้

ภาษาในสังคมออนไลน์ : ความหลากหลายทางภาษา

                                                สุภาวรรณ  ฤๅกำลัง

 การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดภาษาใหม่ ๆ มากมาย เนื่องจากมีการนำภาษามาใช้ในการสื่อสารหลายประ
เภทจนเกิดเป็นสังคมออนไลน์ การใช้ภาษาที่เกิดขึ้นสะท้อนแนวคิด    การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในสังคมได้เป็นอย่างดี 
นักวิชาการหลายท่านมองว่าภาษาที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์เป็นสาเหตุทำให้ภาษาไทยวิบัติ เห็นได้ชัดเจน คือ การเขียน
สะกดคำ และการใช้คำย่อ  ดังตัวอย่าง 
  การเขียนสะกดคำ
   เดี๋ยว  เปลี่ยนเป็น  เด๋ว
   หนู  เปลี่ยนเป็น  นู๋
   เปล่า  เปลี่ยนเป็น  ป่าว
  การใช้คำย่อ
   พรุ่งนี้  เปลี่ยนเป็น  พน.
   อาจารย์  เปลี่ยนเป็น  อจ. 
   รอก่อน               เปลี่ยนเป็น  รก. 
 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าการใช้ภาษาในสังคมออนไลน์แตกต่าง    จากภาษามาตรฐานหากมองในมุมทางภาษา
ศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่าภาษาที่ใช้ในสังคมออนไลน์   คือ   ความหลากหลายทางภาษา     ซึ่งภาษาในสังคมออนไลน์มี
ลักษณะคล้ายกับภาษาถิ่นที่แต่ละถิ่นมีการออกเสียงแตกต่างกัน    การยอมรับไม่เท่าเทียมกับภาษามาตรฐาน มีการใช้ภาษา
ถิ่นเฉพาะในถิ่นที่ใช้ภาษาถิ่นนั้นๆ ภาษาที่ใช้ในสังคมออนไลน์จึงมีลักษณะการใช้ไม่แตกต่างจากภาษาถิ่น คือ ไม่สามารถ
นำมาใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้ในการสื่อสารเฉพาะพ้ืนที่ และโอกาสที่จำกัด ภาษาในสังคมออนไลน์จึงไม่สามารถทำให้ภา
ษามาตรฐานเปลี่ยนแปลงได้
 ดังนั้นภาษาในสังคมออนไลน์จึงเป็นเพียงความหลากหลายทางภาษาเท่านั้น  เนื่องจากภาษามีความลื่นไหล ภาษา
มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลา และโอกาสในการสื่อสาร ภาษาที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ไม่ใช่เร่ือง
ง่ายที่จะบอกถึงความแน่นอน และชัดเจนได้ทั้งหมด ทั้งด้านการอ่านและการเขียนที่แตกต่างกัน ภาษาที่เกิดขึ้นอาจมีความ
กำกวม ทำให้เกิดความเข้าใจผิด การทำความเข้าใจกับภาษาจำเป็นต้องเข้าใจระบบภาษาเพ่ือการสื่อสารว่าข้อความที่ส่งถูก
จำกัดในด้านใด
 ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ จึงควรเป็นสื่อกลางช่วยให้สังคมเข้าใจว่าการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต   หรือเทค
โนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบต่อการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของสังคมอย่างไร  โดยควรแสดงให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสีย 
เช่น ข้อดี คือ ภาษาในสังคมออนไลน์ทำให้เกิดความหลายหลากหลายทางภาษา   เป็นพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์ภาษาใหม่ ๆ 
ข้อเสีย คือ หากผู้ใช้ภาษาไม่เข้าใจระบบการใช้ภาษาที่ถูกต้องอาจนำภาษาในสังคมออนไลน์มาใช้ปะปนกับภาษามาตรฐาน 
ทำให้เกิดความสับสนในการใช้ภาษาจนนำไปสู่การใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น   หากผู้ใช้ภาษาทุกคนเข้าใจระบบการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร    ก็จะสามารถนำภาษามาใช้ได้ถูกต้อง   ทำให้เห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางภาษาได้อย่าง
ชัดเจน 



ไวรัสซิกา (Zika virus)  
     ไวรัสซิกา เป็นไวรัสท่ีจัด
อยู่ในกลุ่มฟลาวิไวรัส 
(flavivirus) ซึ่งประกอบด้วย
สารพันธุกรรมของอาร์เอ็นเอ
สายเด่ียว โดยมียุงลาย 
(Aedes mosquito) เป็น
พาหะนำเชื้อไวรัส ซึ่งก่อให้
เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ท่ี
สำคัญต่อระบบสาธารณสุขใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก  

โรคไข้ซิกา (Zika virus disease) 
 การค้นพบเชื้อไรวัสซิกาพบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 โดยพบครั้งแรกใน
ลิง ที่ประเทศอูกานด้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 เริ่มมีการติดเชื้อในมนุษย์ ใน
ประเทศอูกานด้า สาธารณรัฐทานซาเนีย ซึ่งมีรายงานการระบาดอย่าง
หนักครั้งแรกในปี พ.ศ.2558 โดยพบว่าประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา
ทั้งหมด จํานวน 72 ประเทศทั่วโลก ทั้งในแถบแอฟริกา อเมริกา และเอเชีย 
ซึ่งแนวโน้มในการระบาดของโรคไข้ซิกายังคงจะมีการระบาดต่อไปทั่ว
โลก เนื่องจากมีการแพร่เชื้อไปยังบริเวณใหม่ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
เพราะมียุงลายเป็นพาหะนำโรค  

้ัน ไวัสิกา 
กาญจนาวี ประิทิสา  SEPTEMBER 23, 2559 BE

อาการของโรค   
ลักษณะของอาการในผู้
ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิกามี
ลักษณะคล้ายกับผู้ป่วยที่
เป็นโรคไข้เลือดออก โรค
ไข้เหลือง และโรคไข้สมอง
อักเสบ โดยมีอาการดังต่อ
ไปนี้ เช่น มีไข้ มีผื่นแดง 
เยื่อบุตาอักเสบ ปวดข้อ 
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ท้อง
เสีย  

กลุ่มผู้ป่วยท่ีเส่ียงต่อ
การเสียชีวิต  
หญิงตั้งครรภ์ โดยอาจส่ง
ผลให้ทารกเกิดภาวะศีรษะ
เล็กแต่กำเนิด 
(Microcephaly) หรือมี
ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆเช่น มี
ความบกพร่องด้านสายตา 
ด้านการได้ยิน ด้านระบบ
ประสาท และมีพัฒนาการ
ในการเจริญเติบโตช้า  

 - กรมควบคุมโรค สำนักโรค
ติดต่ออุบัติใหมW่HO (World 

Health Organization) , 
Centers for Disease Control 

and  Prevention (CDC).  

http://www.cdc.gov/zika/
index.html

ท่ีมา  เนื่องจากโรคไข้ซิกามีพาหะนำโรคเหมือนกับ
โรคไข้เลือดออก ดังนั้นในการป้องกันก็คือ หลีกเล่ียง
อย่าให้ยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะยุง หลีกเล่ียงการเดิน
ทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้ซิกา หาก
พบอาการป่วยเบ้ืองต้นคล้ายโรคไข้ไวรัสซิกาแล้วให้
ปรึกษาแพทย์อย่างเร่งด่วน และหากพบว่ามีอาการมีไข้
พยายามหลีกเล่ียงการกินยาแอสไพริน เนื่องจากจะส่ง
ผลให้เกิดการเลือดออกภายในอวัยวะได้ 

การป้องกัน  

http://www.cdc.gov/zika/index.html
http://www.cdc.gov/zika/index.html

