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แผนการจัดตั้งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เหตุผลและความจำเป็น

          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม 

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 118  ตอนที่ 59 ก  วันที่ 20 กรกฎาคม  พุทธศักราช 2544  ต่อมาได้มีการปรับสถาบัน

ราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช  2547  ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

กฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547  จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะ

ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547  หลังจากการดำเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมาระยะหนึ่ง   รัฐบาลมีนโยบายในการตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม   โดยการหลอมหลวมสถาบันศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ใน

สังกัดเดียวกัน ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายให้รวมมหาวิทายาลัยราชภัฏนครพนม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิทยาเขตนครพนม  วิทยา

ลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า  และวิทยาลัยพยา

บาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในรกิจจานุเบกษา เล่ม122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 

2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น 

          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  รับผิดชอบการดำเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยทั้ง 5  พันธกิจ  ซึ่งประกอบไปด้วยการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนใน 13 สาขาวิชา แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชา และระดับ

ปริญญาโท 4 สาขาวิชา มีนักศึกษารวมทั้งหมดประมาณ 4,000 คน ในจำนวนการจัดการเรียนการสอนทั้ง 13 สาขาวิชา  จะเป็นการ

จัดการเรียนการสอนทางด้านการศึกษา 9 สาขาวิชา ซึ่งเป็นสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา  และระดับปริญญาโท 3  สาขาวิชา 

และมีนักศึกษาทางด้านครุศาสตร์  ประมาณ  3,000   คน   นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มีบุคลากรสายวิชาการหรือ

ผู้ปฏิบัติการสอน จำนวนประมาณ 65 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน  18  คน   และกำลังศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก จำนวน 8 คน ในจำนวนอาจารย์ทั้งหมดเป็นอาจารย์ทางด้านครุศาสตร์จำนวน   ประมาณ 41   คนและสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกจำนวน    13   คน    การดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาใช้งบประมาณที่เป็นเงินรายได้ 

โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ทำให้มีส่วนในการพัฒนาคณะฯ 

เป็นอย่างสูง แต่ขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดจนการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้คณะ/วิทยาลัยต่างๆ  ใน

มหาวิทยาลัยนครพนมต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการผลิตบัณฑิตรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว     คณะศิลปศาสตร์และวิทยา

ศาสตร์ จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องผลิตบัณฑิตที่มีความหลากหลายในสาขาวิชา  ดังนั้นกาจัดตั้งคณะครุศาสตร์  โดยแยกออกจากคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  เนื่องจากเป็นหน่วย

งานที่สามารถบริหารงานจากการงบประมาณที่เป็นเงินรายได้และมีความพร้อมทางด้านศักยภาพของบุคลากรในคณะ นอกจากนี้คณะ

ครุศาสตร์จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สร้างองค์ความรู้และผลิตผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต

ประวัติการจัดตั้งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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มอบกระเช้าปีใหม่แด่ท่านผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559  เวลา 09.09 น.    ท่านรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ    รักษาราชการแทนคณบดี

คณะครุศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ไปมอบกระเช้าปีใหม่แด่ท่านผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยนครพนมณ   สำนัก

งานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วยท่าน

     1. ท่าน ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

     2. ท่าน ดร.สมเกียรติ  กสิกรานันท์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

     3. ท่านอาจารย์พัฒน์ธวัตร  เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

     4. ท่านอาจารย์ทัศนีย์ พลแก้ว รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

     5. ฯลฯ

ทั้งนี้นับเป็นการส่งความสุขให้แก่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชาวคณะครุศาสตร์นับถือซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยสืบต่อกันมา

งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 และมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 

"เกษตรมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สืบสาน  ภูมิปัญญาไทย สู่เศรษฐกิจอาเซียน"    จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

7-10 มกราคม 2559 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า   อำเภอเมือง   จังหวัด

นครพนม โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการทางการเกษตรการประกวด และแข่งขันทักษะด้าน

การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การเสวนาวิชาการ การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร  นิทรรศการแพทย์

แผนไทยและบริการดูแลสุขภาพโดยการแพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และนาทีทอง  ไข่ไก่   ฟองละ  2 บาท 

มีจำหน่ายทุกวัน

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ อบต.นาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 

2559 เวลา 09.09 น. อบต.นาราชควายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ภายในจังหวัดนครพนมได้จัดกิจกรรม   งานวันเด็ก

แห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีการประกวดความสามารถของเด็กและการมอบรางวัลสนับสนุนมากมาย  พร้อมทั้ง

ได้มอบทุนต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้ทำการสนับสนุนกิจกรรมทั้ง

กล่าวเป็นอย่างดี เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นการศึกษาในอนาคตต่อไป

ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ คณะครุศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 07.00 น.คณะครุศาสตร์ร่วมด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัย

นครพนม ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ โดยนิมนต์พระจำนวน 5 รูปมาสวดพระพุทธมนต์  เพื่อเป็นศิริมงคลและ

เป็นขวัญกำลังใจ แก่คณาจารย์   บุคลากรและนักศึกษา   ณ   อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม 

หากเนื้อแท้ของการทำบุญคือการแสดงเคารพต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู   เมื่อวันที่ 16

-17 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนคร

พนม ด้วย งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนคร

พนม ได้จัดโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู   ขึ้นและ

ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ฉวีวรรณ  พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   มากล่าว

เปิดงานและเป็นประธานในพิธี กล่าวบรรยายธรรมในหัวข้อ   "ธรรมสำหรับครู"   โดย   คณะพระวิทยากร พระครูปริยัติ

โพธิคุณ วิ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดน้อยโพธิ์คำ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 870 คน โดยมี

วัตถุประสงค์ อบรมจริยธรรม การปฏิบัติธรรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ตามที่

ได้สำนักเวลขาธิการครุสภากำหนดและเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับธรรมะสำหรับครู
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โครงการ One Teacher One Product (OTOP) : การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และการสืบค้นข้อมูลวิจัยออนไลน ์  

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการ 

โครงการ One Teacher One Product (OTOP) : การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และการสืบค้นข้อมูลวิจัยออนไลน์ ขึ้น 

ณ ห้องเรียนรวม 1 และ2 ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิรางลกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประ

สงค์เพื่อพัฒนาศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดนครพนม  รวม

ทั้งนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ให้มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และการสืบค้นข้อมูลวิจัยออนไลน์

โครงการเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (QA สัญจร @ NPU) ครั้งที่ 4/16 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการเยี่ยมเยือน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา   (QA สัญจร @ NPU)   ครั้งที่ 4/16  ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม

- 09.30 -10.30 น. ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ท่าน รศ.ฉวีวรรณ  พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดโครงการดังกล่าว ต่อมาท่าน  ผศ.สุธิดา  เลขะวัฒนะ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานได้นำเสนอการดำเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ แนวทางการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับอุดมศึกษา)

- 10.45 - 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  (ระดับอุดมศึกษา)    ติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการ

ศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา การดำเนินงานตาม  Improvement Plan    ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2558 ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานประกัน   ปัญหาและ

อุปสรรคด้าน งานบุคลากร งานหลักสูตร งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักศึกษา   งานแผน   งานวิจัย    งานประชา

สัมพันธ์ ฯลฯ ปีการศึกษา 2558

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม    ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู  :  กิจกรรมฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้รับแนวทางเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยกิจกรรมจะดำเนินการในวันที่ 30 มกราคม 2559 

เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ    รักษาราชการ

แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดโครงการและให้โอวาท และท่าน ดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ    รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงานโครงการฯ

 พยุงเกมส์  ครั้งที่ 1 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    เมื่อวันที่ 3-5  กุมภาพันธ์ 2559  คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น ในชื่อว่า พยุงเกมส์ ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความสามัคคีเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันของนิสิต   นักศึกษา   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก   ท่านรศ.ฉวีวรรณ พลสนะ   รักษาราชการแทนคณบดี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  มาเป็นประธานในพิธี    และนายกสโมสรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด

งานครั้งนี้

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมฝึกอบรมกฏหมาย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559  งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู   ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมฝึกอบรมกฏหมาย คุณธรรม 

จริยธรรม   จรรยาบรรณวิชาชีพครู   เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย   คุณธรรม   จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  สอดคล้องกับมาจรฐานความรู้ตามที่สำนักเลขาธิการคุรุสภากำหนด   ฝึกการพัฒนาตนเองด้าน

บุคลิกภาพ การวางตน การแต่งกาย  ได้รับความรู้   และฝึกปฏิบัติงานสารบรรณ   ตามระเบียบงานสารบรรณที่ถูกต้อง 

และเพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า  ได้รับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู   โครงการกิจกรรม

ดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 



จดหมายข่าว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2559

รอบรั้วพะยูง 6

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ว่าที่อธิการบดี มนพ.  ปฏิบัติงานช่วยราชการมหาวิทยาลัย   ก่อนเข้ารับตำแหน่งอธิการ

บดีมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าเยี่ยมและพบปะกับบุคลกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ในฐานะว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

ได้ออกปฏิบัติงานช่วยราชการมหาวิทยาลัยนครพนม โดยเข้าตรวจเยี่ยมและประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รับฟัง

ปัญหา/อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม  และได้เตรียมความพร้อมและการรวบรวมข้อมูลต่างๆ นั้น จะนำมาประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

4 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้ต่อไป

กีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 8-12  กุมภาพันธ์  2559  มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการ

กีฬานักศึกษาขึ้น ในชื่อว่า กีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ทั้งนี้เพื่อเป็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางร่างกาย   จิตใจ   อารมณ์   และสังคมของนักศึกษา  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้

นักศึกษาเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา ในโครงการดังกล่าว

ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี

โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 ม.นครพนม สร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์

ด้วยกีฬา  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม 

ประจำปีงบประมาณ 2559 ม.นครพนม สร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์ด้วยกีฬา ขึ้น ณ   สนามกีฬา   คณะเทคโนโลยีอุตสา

หกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม   ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางร่างกายตลอดจนสร้างความ

สามัคคีขึ้นในหมู่คณะ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยแบ่งออกป็น 4 สี   ได้แก่   สีฟ้า 

สีแสด สีแดง และสีม่วงตามลำดับ ในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 

ด้วยงานกิจกรรมเสริมความเป็นครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ณ   ห้องประชุมพนมศิลป์ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ  

รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี และท่าน ผศ.สุธิดา   เลขะวัฒนะ  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ   โดยมี

ผศ.ธราธิป  ภู่ระหงษ์     มาบรรยายในหัวข้อเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา   ตลอดจนมีกิจกรรมการเขียนโครงการ 

(Workshop) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : พัฒนาจิตวิญญานความเป็นครู  เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์   2559  ด้วยงาน

กิจกรรมเสริมความเป็นครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนิน

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : พัฒนาจิตวิญญานความเป็นครู  ณ  ห้องประชุมพนมศิลป์   คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำทีมวิทยากรดังต่อ

ไปนี้ วิทยากรหลัก  ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา    อินทรกำแหง   วิทยากรผู้ช่วย   ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ  

ร่มเย็น วูลเทอร์ โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิญญานความเป็นครู  แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม

พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 3   วันอังคารที่  23  กุมภาพันธ์ 2559  ณ  ห้องประชุม  Auditorium ,   AIT 

Conference Center จ.ปทุมธานีู  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถร

สมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  ประทานรางวัลแก่ผู้รับรางวัลดังกล่าว  โดย 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้วย ได้แก่ นายยุทธพล  ศรีเสาวงค์ นักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 3
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โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ อาคารโรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยงานกิจกรรมเสริมความเป็นครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุ

ศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขึ้น  ณ  โรงยิม 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิต

ศึกษา   คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม   มาเป็นประธานในพิธีและยังให้โอวาทเกี่ยวกับแนวทางการทำงานใน

อนาคตของนักศึกษาต่อไป และยังได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา  แก้วยางทราย ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนคร

พนม และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม บรรยายเรื่อง  "เตรียมตัวอ่านหนังสืออย่างไรให้สอบบรรจุได้"  หลังจาก

ฟังบรรยายเสร็จสิ้น ในเวลาประมาณ 11.00 น. ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้

แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาต่อไป์

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม   2559   ด้วยคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการบำเพ็ญประโชน์ขึ้น    เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อีกด้าน

หนึ่งของคนที่อยู่ในสังคม ด้วยการทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน   ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดถนน   การทำ

ความสะอาดบริเวณตึก อาคารเรียน   และทำความสะอาดบริเวณวัด   ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาของคณะครุ

ศาสตร์เป็นอย่างดี

เฝ้าเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตชด.  ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้รอเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงเสด็จ ณ โรงเรียน ตชด.และศูนย์การเรียน อำเภอนาทม  จังหวัดนครพนม   เพื่อทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนคร

พนมได้จัดและปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัยให้แก่ โรงเรียน ตชด. โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะฯผู้บริหาร อาจารย์ประจำ

สาขาการศึกษาปฐมวัย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา เป็นอย่างดี

 
โครงการค่ายอาสาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่สู่น้อง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8    

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้จัดโครงการ

ค่ายอาสาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่สู่น้อง   ณ โรงเรียนตชด.   ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8   เพื่อเตรียมความพร้อม   รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ ณ โรงเรียน ตชด.และศูนย์การเรียน อำเภอนาทม   จังหวัดนคร

พนม เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดและปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัยให้แก่ โรงเรียน ตชด. โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะฯ

ผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา เป็นอย่างดี

โครงการค่ายอาสาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่สู่น้อง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชาย

แดนบ้านนากระเสริม เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัย

นครพนม  ได้จัดโครงการ  ค่ายอาสาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่สู่น้อง   ณ  ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนา

กระเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จ  ณ  โรงเรียน  ตชด.

และศูนย์การเรียน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในวันที่ 29 

กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม  2559 ทั้งนี้  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดและปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัยให้แก่ 

โรงเรียน ตชด. โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะฯผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและ

นักศึกษา เป็นอย่างดี

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สังคมศึกษา ณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์

น้องพี่สังคมศึกษา ณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  3  ด้วยการแข่งขันกีฬาภายในสาขา

ขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ภาวดี   พันธรักษ์   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา  มาเป็นประธานในพิธีโครงการ

ดังกล่าว ทั้งนี้การจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สังคมศึกษาขึ้นนับเป็นการส่งเสริมการสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ

เอง  โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมในโครงการ และยังแบ่งออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีแสดและสีฟ้า 
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โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 ณ คณะคระศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 

2559  ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ด้าน

การวิจัย ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยในโครงการได้รับเกียรติจากท่าน 

ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี และ

กล่าวรายงานโครงการโดย ท่าน ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนม ได้มาเป็นวิทยาการในโครงการดังกล่าว   เพื่อสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัย

ร่วมกัน และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง การจัดการความรู้การวิจัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 

โครงการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เมื่อวันที่ 12 

มีนาคม 2559  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู   ปีการศึกษา 

2559 ณ ห้องประชุมทางไกล อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์   มหาวิทายาลัยนครพนม   ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้รับ

เกียรติจากท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา    กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ   ท่าน

วิทยากร ท่านอาจารย์กรรณิการ์  บารมี ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญาบัตร  สำนักงานเลขาธิการครุสภา    โดยท่าน

วิทยากรได้ชี้แจงรายละเอียดหมวดวิชาชีพครูให้แก่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ถึงแนวทางต่างๆ 

ในการปรับปรุงหลักสูตรในปัจจุบัน

โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (วันที่ 2 ของการซ้อม) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้จัด

โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ขึ้นช่วงเช้าถึงเที่ยง ณ โรงยิม  คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ช่วงบ่าย ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม  เพื่อเตริียมความพร้อมในวันรับ

พระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา   ประจำปีการศึกษา 

2557

โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (วันจริงของการซ้อม) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้จัด

โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ขึ้น ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัด

นครพนม เพื่อเตริียมความพร้อมในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันจันทร์ที่ 21  มีนาคม 2559   จากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (วันแรกของการซ้อม) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้จัด

โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557   ขึ้น ณ โรงยิม   คณะครุศาสตร์  มหา

วิทยาลัยนครพนม   โดยมีท่าน  ดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  กล่าวต้อนรับและกล่าว

แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต และการซ้อมมีการแบ่งซ้อมเป็นกลุ่มย่อยก่อนที่จะมาซ้อมรวมกันเป็นหมู่คณะฯ 

ซึ่งการดำเนินการดดังกล่าวทำให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าใจพิธีการต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและเป็นไปแนวเดียวกัน

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ

ปีการศึกษา 2556-2557 ขึ้น ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำ

ปีการศึกษา 2557
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โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู ; กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559  ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จ

รูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องเรียนรวม 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติ

จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็น

วิทยากรในโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ร่วมกิจกรรมแลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ

ฝึกปฏิบัติจริงในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประมวลผล

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559  ศูนย์ฝึกประสบการณ์

และพัฒนาวิชาชีพครู งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการกิจกรรม

เสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)  โดยได้รับเกียรติจากท่าน  ดร.รชฏ  

สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัญฑิตศึกษา มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ วิธีการ พิธีการทางลูกเสือสามัญได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มพูนจำนวนผู้

บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ที่มีคุณภาพ ทำหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนาลูกเสือ  เพื่อสนองตอบความต้องการอันจำเป็นใน

การพัฒนาเยาวชนของชาติตาม ปรัชญา อุดมการณ์ และแนวการดำเนินเงินของกิจการลูกเสือสามัญ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ดอกไม้/ต้นไม้ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

                       “พะยูง” เป็นไม้เนื้อแข็งเช่นเดียวกับไม้สัก ตะเคียน มีชื่อและความหมายดี  เชื่อว่าบ้านใดปลูกไว้ประจำบ้าน  จะทำให้บุคคลในบ้านมีแต่ความเจริญ  มีฐานะดีขึ้น 

            ช่วยไม่ให้ชีวิตตกต่ำเพราะพยุงคือการประคับประคองให้คงอยู่ ให้มั่นคงหรือการยกให้สูงขึ้น คนไทยโบราณเชื่อว่า   บ้านใดปลูกต้นพะยูงไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความเจริญ

            ความมั่นคง เพราะยูงหรือพะยูง คือการช่วยพยูงให้คงอยู่ให้มั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความสง่า เพราะโบราณได้เปรียบเทียบไว้ว่ายูงยางสูงกว่าโดดเด่นเห็น

            ตระการตา คือ มีความสว่างในตัวเอง ซึ่งคล้ายกับความสง่าของนกยูง เป็นสัตว์ชั้นสูงชนิดหนึ่ง  และยังมีคนโบราณบางคนได้กล่าวไว้ว่า  พยูงหรือกระยงก็คือ  กระยงคง

            กระพันได้อีกแง่หนึ่ง เช่นกัน  ทั้งนี้เพราะโบราณถือว่า  เนื้อไม้ของพะยูงเป็นเนื้อไม้ที่แข็งแกร่งและมีอิทธิฤทธิ์พอสมควร  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและผู้ปลูก  ควรเป็น

            สุภาพบุรุษเพราะเชื่อพะยูงเป็นชื่อที่เหมาะสมสำหรับสุภาพบุรุษ   นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า   แก่นไม้พะยูงมีลักษณะที่แข็งแกร่งจึงเปรียบเทียบความแข็งแรงเหมือนกับ

            สุภาพบุรุษ   

            อ้างอิงข้อมูลจาก : http://www.monmai.com
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ประมวลภาพพิธีการเปิดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 1 ตุลาคม 2558




