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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา : พัฒนาครู ต่ืนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำสังคม

วิสัยทัศน์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะช้ันนำแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษารวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
4. ทำนุบำรุงส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. บริการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและ ตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความต้องการของสังคม
2. มีแหล่งสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3. มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการในชุมชน สังคม และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างอัตลักษณ์แก่นักศึกษา
5. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์
Excellence    :   ความเป็นเลิศ
Dignity          :   ความสง่างาม
Unique          :   ความเป็นเอกลักษณ์

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
"เสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา
- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Communication)
- เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Cultural Understanding)
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1 พิธีวางศิลาฤกษ์ เสาเอกอาคารเรียนรวม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559   คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เสาเอก
อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยท่าน ดร.สรร  ธงยศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผนทำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมในพิธีดังกล่าว    ทั้งนี้  เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่   การจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนั้น    ข้ันตอนสำคัญข้ันตอนหนึ่งนั้นที่เจ้าของ
บ้านส่วนใหญ่ในบ้านเราให้ความสำคัญกันมาก   ก็คือข้ันตอนของพิธียกเสาเอก   โดยเจ้าของบ้านส่วน
ใหญ่มีความเช่ือว่า    การทำพิธียกเสาเอกจะทำให้งานก่อสร้างมีความราบร่ืน  ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
และเมื่อได้เข้าอยู่บ้านหลังที่สร้างแล้ว  จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข    และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี    ซ่ึงเป็น
ความเช่ือและเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา     และจากประสบการณ์การก่อสร้างบ้านของ
ผู้เขียนเองที่ผ่านมาเป็นสิบปีก็พบว่า     บ้านทุกหลังที่มีการก่อสร้าง   มักจะทำพิธียกเสาเอกเพื่อเป็น
สิริมงคลต่อการอยู่อาศัย

3 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นโรงเรียนในระดับปฐมวัย ณ 
โรงเรียนบ้านโพน จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นครพนม   ได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นโรงเรียนในระดับปฐมวัย  ณ 
โรงเรียนบ้านโพน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพน ซ่ึงทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ต่างๆ    ที่นำไปใช้ในการอยู่ในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์    สาขาวิชาอีกทาง เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม อีกทางด้วย

4 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นโรงเรียนในระดับปฐมวัย 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาราช จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัย
นครพนม ได้เข้าร่วมโครงการ   เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นโรงเรียนในระดับปฐมวัย   ณ   
ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาราชควาย   โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมต่างๆ   ร่วม
กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโพน    ซ่ึงทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ต่างๆ    ที่นำไปใช้ในอนาคต
ข้างหน้าหลังจากจบการศึกษา   ทั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาอีกทาง เพื่อให้บุคคลภายนอก
ได้รู้จัก คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม อีกทางด้วย

2 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวเน่ืองในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 "ม่วนซื่นโฮแซว 
สัมพันธ์ สุขสันต์ วันปีใหม่ไทย  
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีรด
น้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์   ประจำปี 2559    "ม่วนซ่ืนโฮแซว   สัมพันธ์   สุขสันต์  วันปีใหม่ไทย"   
โดยจัดร่วมกับ     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักวิทยบริการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา   และวิทยาลัยการบินนานาชาติ    มหาวิทยาลัยนครพนม 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานของประเพณีไทยเอาไว้     ณ    บริเวณหน้าตึกคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
อย่างพร้อมเพรียงกัน
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6 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการลงนามบันทึกข้อตกลง
เมื่อวันที่  22 เมษายน  2559   คณะผู้บริหาร   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้เข้าร่วม 
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมสภา ช้ัน 4   อาคารบรรณ
ราชนครินทร์   คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    นำทีมโดย  ท่านรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  
พลสนะ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  และท่านดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

7 โครงการศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  งานวิชาการ  งานทะเบียนและ
ประมวลผล
เมื่อวันที่ 26-29เมษายน  2559  คณะผู้บริหาร    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าศึกษา
ดูงาน ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   จังหวัดนครราชสีมา    และ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดราชบุรี   นำทีมโดย ท่าน
รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม  
และท่านดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นครพนม นับเป็นการเช่ือมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร งานวิชาการ 
งานทะเบียนและประมวลผล  เพื่อศึกษาสมรรถนะในการทำงาน   (Competency Model)   ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ   และนำมาใช้ในการ สรรหา รักษา   และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะ  และความหมาย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามผลตามที่คาดหวังไว้

5 เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม 
เมื่อวันที่  11 เมษายน  2559  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยการ
รับสมัครและการเสนอช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559   ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหา   และผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์     จึงประกาศช่ือผู้ผ่านการกลั่นกรองเพ่ือนำเสนอวิสัยทัศน์  และตอบ
ข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ดังนี้
     1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง
     2. รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ  วิจักขณาลัญฉ์
โดยให้นำเสนอวิสัยทัศน์คนละไม่เกิน 30 นาที และตอบข้อซักถามคนละไม่เกิน 15 นาที โดยประมาณ 
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8 โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ฝ่ายการเงิน และงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผนงาน
เมื่อวันที่ 26-29 เมษายน  2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม    ได้เข้าศึกษาดูงาน    ที่   มหาวิทยาลัยบูรพา   และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  นำทีมโดย ท่านรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ   พลสนะ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม    และท่าน  ดร.รชฏ    สุวรรณกูฏ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  นับเป็นการเช่ือมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเครือข่าย  เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานฝ่ายการเงิน   วิเคราะห์นโยบายและแผน  ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดและจุดประกายความคิด  เปิดโลกทัศน์แก่บุคลากร  เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย 
มหาวิทยาลัยในอนาคต

9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนากิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อทักษะชีวิตท่ีสำเร็จ (EF)
เมื่อวันที่    26-27 เมษายน   2559   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัย
นครพนม   ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย :  กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนากิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อทักษะชีวิตที่สำเร็จ (EF)  สำหรับนักศึกษาที่
กำลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีที่ 5  จำนวน 250 คน  ณ 
หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

10 ทิศทางใหม่ของหลักสูตรท้องถิ่น โดยเน้น Mentoring และ Coaching เพื่อพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม    2559    ภาพบรรยากาศของโครงการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
: เรื่อง “ทิศทางใหม่ของหลักสูตรท้องถิ่น โดยเน้น Mentoring และ Coaching เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21   และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ  วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-17.00
 น.  ณ  ห้องประชุมพนมศิลป์   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม    โดยท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช  ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  มหาวิทยาลัย
นครพนม   ผู้จัดโครงการ   โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติ   จากท่านรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนครพนม   คือ   รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ   พลานะ เป็นประธานในพิธี    และวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา   คือ   อาจารย์อริสา  สุมามาลย์  อาจารย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร
และการเรียนรู้ คือ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง   จากคณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   มหาวิทยาลัย
นครพนม และผู้ช่วยวิทยากรจากสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ คือท่านรองศาสตราจารย์ 
ฉวีวรรณ   พลสนะ   และ ดร.สาวิตรี เถาว์โท ตลอดกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
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11 เด็กไทยรู้เท่าทันส่ือ” จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม    ได้ดำเนินการโครงการประกวดคลิปวีดิโอ    สื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ครอบครัวและชุมชน โดยให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์   ผ่านคลิปวีดิโอ   และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนเลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้
เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม    ซ่ึงคณะกรรมการฯ   ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาตัดสินการ
ประกวดคลิปวีดิโอ    สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   หัวข้อ   “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”  จังหวัดนครพนม  
ประจำปีงบประมาณ2559
รายช่ือผู้เข้ารับเกียรติบัตรโครงการประกวดคลิปวีดิโอ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559
             1. ผลงาน “คิดก่อนซ้ือ”  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   
โดยมีผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม เจ้าของผลงานประกอบด้วย
                                1.1 นายธนา โยธาชัย                            
                                1.2 นายศิวานนท์     คำชนะ                             
                                1.3นายศรราม ปุสีดา
             2. ผลงาน “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ เรื่อง ใช้สื่ออย่างมีสติ” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม เจ้าของผลงานประกอบด้วย
                                2.1 นายอิสระ บุญละคร                             
                                2.2 นายทศพล พึ่งบุญไพศาล                             
                                2.3 นายเทพฤทธิ์ ชาดีกรณ์
            3. ผลงาน “แบ่งให้เป็น ใช้ให้เหมาะ” ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
อำเภอศรีสงคราม โดยมีนายวัชรพงษ์ บริเอก เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม เจ้าของผลงานประกอบด้วย
                                3.1 นางสาวฑิตยา โพธิ์สุ                             
                                3.2 นางสาวจิดาภา แก้วปีลา                               
                                3.3 นางสาวปิยะวรรณ มัยวงศ์
รางวัลชมเชย 3 รางวัลเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

12 พิธียกพระพุทธมงคลวิสุทธิญาณประดิษฐาน ณ แท่นพระบริเวณหน้าตึกจตุรวิทย์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 คณะบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้จัดพิธียกพระ
พุทธมงคลวิสุทธิญาณประดิษฐาน  ณ   แท่นพระบริเวณหน้าตึกจตุรวิทย์   คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัย
นครพนม   โดยได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์พระศรีวิสุทธิเมธี   รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม  ประกอบพิธี
ทางสงฆ์และบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เวลา 13.09 น. ให้เกิดเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรของคณะฯ ทั้งนี้ โดยมีท่าน 
รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ    พลสนะ   รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้า บุคลากร รวมทั้งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยหร้อมเพรียงกัน
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15 โครงการเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรและวิธีการสอนวิชาภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21
เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม    
ได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ    " หลักสูตรและวิธีการสอนวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 "  โดยมีท่าน 
รศ.ดร.ชวลิต    ชูกำแพง   คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  มาเป็นประธานในโครงการ
ดังกล่าว    ซ่ึงมาการบรรยายใน  หัวข้อ   "หลักสูตรภาษาไทยและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย" 
ในช่วงเช้า และในวันที่ 17   มิถุนายน 2559   วิทยากรได้บรรยายในหัวข้อ "การสอนหลักภาษาไทย
และการสอนวรรณคดี" หลังจากโครงการดำเนินเสร็จสิ้นแล้วได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อบรม

16 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ - กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศในสำนัก
งานและบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร์    -    กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศในสำนักงาน และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์  กล่าวเปิดโครงการ
การพัฒนาบุคลากร และกล่าวรายงานโดย ท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ 
ทั้งนี้ ท่านผศ.ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์ มาบรรยายในหัวข้อ   "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยา
ลัยนครพนม   "/"  ระบบงานสารบรรณและสารสนเทศในสำนักงาน"  โดยมีการแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 สายวิชาการ "บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย" บรรยายโด ท่าน รศ.วิรัตน์  พงษ์ศิริ
กลุ่มที่ 2 สายสนับสนุน "การปฏิบัติงานสารบรรณในสำนักงานของบุคลากรสายสนับสนุน" 
บรรยายโดยท่าน ผศ.ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์

13 โครงการอบรมศิษย์เก่าตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้จัด  โครงการอบรมศิษย์เก่า
ตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว    กล่าวรายงานโดยท่าน  ผศ.สุธิดา  
เลขะวัฒนะ     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   ซ่ึงวิทยาการใน
โครงการได้แก่ท่าน ผอ.บุญเลื่อน  บุญเพ็งและท่านผอ. โกแมน   คัดทะจันทร์   พร้อมทีมงาน   มาให้
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่สนามสอบในวิชาชีพครู

14 ท่าน รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (คนใหม่) 
เข้าพบปะพูดคุยกับคณะฯ  บุคลากรประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559  ท่าน รศ.ดร.ชวลิต   ชูกำแพง   ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นครพนม  (คนใหม่)    ได้เข้าพบปะพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม   
ในอนาคตว่าจะมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปอย่างไร    โดยมีบุคคลภายนอกเข้ารับฟังและแสดงความ
ยินดีที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งคณบดี   ทั้งนี้  บุคลากร  อาจารย์   เจ้าหน้าที่และคนงานคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน
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19 โครงการอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบสืบค้นสารสนเทศแก่อาจารย์ 
(วันแรกในการจัดทำ มคอ.7)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้จัดโครงการ
อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบสืบค้นสารสนเทศแก่อาจารย์  และการจัดทำ   มคอ.7 
แก่อาจารย์  ณ  ห้องประชุมทางไกล  อาคารจุตรวิทย์   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริการการศึกษาออนไลน์ และการจัดทำ มคอ.7 เพื่อรองรับการ
วิพากษ์หลักสูตรในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และการเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)  
และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  
เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ข้ึน ณ ห้องประชุมทางไกล ช้ัน 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม   โดยได้รับเกียรติจากท่าน   รองศาสตราจารย์   ดร. ชวลิต ชูกำแพง  คณบดี
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม    กล่าวเปิดโครงการและเป็นประธานในพิธี   โดยมีท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์  ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ บุคลากรได้ร่วมกันจัด
ทำแผนยุทธศาสตร์  4  ปี  (พ.ศ. 2560-2563)  ของคณะครุศาสตร์  โดยมีการกำหนดยุทะศาสตร์  
เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 4  ปี  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

17 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เมื่อวันที่ 18-21 มิถุนายน 2559 ด้วยงานบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   ได้จัด
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม :   กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศใน
สำนักงานและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับ
สนุนของคณะครุศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ณ จังหวัดระยอง และจันทบุรี 

18 ประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์  4 ปี (พ.ศ.2560-2563)  
โดยรองศาสตราจารย์  ดร.ประวิต เอราวรรณ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม  
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559   มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์  4 ปี   (พ.ศ.2560-2563)   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   ณ    ห้องประชุมพนมศิลป์   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีกิจกรรม I Love NPU และลุ้นรับของรางวัลมากมาย และได้รับเกียรติ
จากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
มาบรรยาย "นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม ตามแผนยุทธศาสตร์ 
4 ปี (พ.ศ.2560-2563)"  ซ่ึงเปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมได้เสนอแนะ / แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์/ถาม-ตอบและถ่ายภาพร่วมกัน ช่วงบ่ายมีการแบ่งออกตามคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน 
เพื่อประชุมกลุ่มย่อย จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัย
นครพนม
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 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดข้ึนจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของ   พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปรารภ แด่ ฯพณฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506  เมื่อครั้งเสด็จ
พระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา   2506  ใจความของพระราชปรารภมีว่า   "มีนักเรียนจำนวนมาก
ซ่ึงมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซ่ึงจัดการศึกษาดี จนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม
นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและ   ทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้.."   กระทรวงศึกษาธิการ 
(โดยกรมวิชาการซ่ึงเป็นหน่วยงานในขณะนั้น) ได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น ล้นพ้น 
และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาช้านาน  รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของชาติ
ให้ดียิ่งข้ึนด้วย

ขอเเสดงความยินดีกับ  นางสาวอุไรพร เช้ือสุก นักศึกษาช้ัน
ปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล 
"นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ขนาดกลาง) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558"  จาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ  ศาลา
ดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559   
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริดา  บุรชาต ิ 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สรร ธงยศ 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย 

และบริการวิชาการ

ผศ.สุธิดา  เลขะวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา
และกิจการพิเศษ 

ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ

อาจารย์กัลยานี ม่วงไทย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

รศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ดร.นาฏยาพร บุญเรือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

นางภัคณัท หตะเสน
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

จดหมายข่าว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559




