
งานสงัคตีรมิโขง เวทีแสดงศลิปวัฒนธรรม
นักเรียนนักศึกษา มนพ.

	 วันท่ี	 15	 -	 16	 กุมภาพันธ์	 2561	

ผศ.ดร.สังคม	 	 ภูมิพันธ์	 รักษาราชการแทน

อธิการบดี	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ										

และมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

สงัคตีรมิโขง	มหาวทิยาลยันครพนม	ประจ�าปี	

2561	จัดโดย	 งานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	

กองพัฒนานักศึกษา	 และมีคณะผู้บริหาร	

บุคลากร	นักศึกษาและประชาชน	เข้าร่วมใน

พิธีเปิด	ณ	ลานคนเมือง	หน้าตลาดอินโดจีน	

จังหวัดนครพนม

	 โครงการสงัคตีรมิโขง	มวีตัถปุระสงค์	

เ พื่ อ เ ป ็ น เ ว ที แ ส ด ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม																						

ของนักศึกษาแต่ละคณะ/วิทยาลัย	 และ

โรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครพนม	

ให้มีความกล้าแสดงออกถึงความสามารถใน

ด้านศิลปะการแสดง	 และช่วยเผยแพร่

วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จัก

แก่สาธารณชนทั่วไป
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NPK Book Fair 2018 : สร้างแรงบันดาลใจ 

ค้นพบตัวตนในแบบคุณ

วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

ต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วิทยาลัยนาหว้า รับมอบครุภัณฑ์ 

ทางการศกึษา จากบรษิทั ยนัม่า เอส.พี. จ�ากดั

งานเกษตรลุ่มน�้าโขง ครั้งที่ 21 ภายใต้หัวข้อ 

“ศาสตร์พระราชา สานภูมิปัญญา”
	 วันที่	14-18	กุมภาพันธ์	2561	ส�านักวิทยบริการ	ร่วมกับ

หน่วยงานในสังกัด	มนพ.	และหน่วยงานภายนอก	ร่วมกนัจัดกจิกรรม	

NPK	 Book	 Fair	 2018	 :	 “สร้างแรงบันดาลใจ	 ค้นพบตัวตน																

ในแบบคุณ”	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป												

ได้มีโอกาสซื้อหนังสือที่หลากหลาย	พร้อมทั้งจัดนิทรรศการส่งเสริม

การเรียนรู้	 เวทีเสวนา	 กิจกรรม	Workshop	 และการออกร้าน									

เ พ่ื อ จั ด จ� า หน ่ า ย สิ น ค ้ า ที่ มี คุ ณภ าพจ า กภ าคี เ ค รื อ ข ่ า ย	 

ณ	หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	นครพนม

	 วันที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2561	 พล.อ.อ.	 วรฉัตร	 	 ธารีฉัตร	 

คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ	 พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา	

ให้การต้อนรับการเข้ามาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการคมนาคม	

สภานิติบัญญัติ	โดยได้บรรยายสรุปการด�าเนินงาน	แนะน�าหลักสูตร	

การเรียนการสอน	 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน	 

ณ	ห้องปฏิบัติการต้อนรับบนเครื่องบิน	วิทยาลัยการบินนานาชาติ

	 วันท่ี	 19	 กุมภาพันธ์	 2561	 ผศ.ดร.สังคม	 	 ภูมิพันธ	์	 

รกัษาราชการแทนอธกิารบด	ีมนพ.	พร้อมด้วย	นายสมุติรชยั		กนัหาคุณ	

ผอ.วิทยาลัยนาหว้า	 รับมอบครุภัณฑ์การศึกษา	 “รถแทรกเตอร	์ 

รุน่	EF494T	และ	รุน่	EF393T”	จากคณุชินจ	ิ	สเุอนางะ	ประธานบรษิทั	

ยันม่าร์	 เอส.พี.	 จ�ากัด	 เพื่อใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน

ส�าหรับนักศึกษา	ณ	วิทยาลัยนาหว้า	มหาวิทยาลัยนครพนม

	 วันที่	 15	 กุมภาพันธ์	 2561	 คณะเกษตรและเทคโนโลยี							

จัดงานเกษตรลุ่มน�้าโขง	 ครั้งที่	 21	 ประจ�าปี	 2561	 ภายใต้หัวข้อ	

“ศาสตร์พระราชา	 สานภูมิปัญญา	 สู่นวัตกรรมเกษตร”	 โดยได้รับ

ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกฝ่าย	 ร่วมกัน										

จัดนิทรรศการ	พร้อมทั้งออกร้านจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค	บริโภค	 ใน

ราคาประหยดั	แก่ประชาชน	ณ	ถนนหน้าคณะเกษตรและเทคโนโลยี
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มนพ.จัดประชุมการบริหารหลักสูตร 

สู่ความเป็นเลิศ มุ่งจัดการหลักสูตรที่มี

คุณภาพสู่สากล

คณะวิทยาการจัดการฯ มนพ.  

จัดอบรม “นิเทศศาสตร์เคลื่อนที่”

รร.สาธิตแห่ง มนพ.ฯ  

จัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ งานอาคารและสถานที่  

จัดฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

	 วันที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2561	 กองส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 การบริหารหลักสูตร 

สูค่วามเป็นเลศิ	เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปรบัปรงุหลกัสตูร	ให้เป็น

ไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ	 ปี	 พ.ศ.2558	 

และคดิทบทวนการคดิต้นทนุต่อหน่วยหลกัสตูร	โดยมอีาจารย์ประจ�า

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 	 และปริญญาโท	 รวมจ�านวน																							

42	หลักสูตร	 เข้าร่วม	ณ	ห้องราชพฤกษ์	 ชั้น	5	อาคารสารสนเทศ 

เพื่อการบริหาร

	 วันที่ 	 21	 กุมภาพันธ์	 2561	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์										

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มนพ.	 ลงพื้นที	่				

นอกสถานที	่เพือ่จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	“ห้องเรยีนนเิทศศาสตร์

เคลื่อนที่	เทคนิคการถ่ายภาพและการตัดต่อวิดีโอเพื่อการน�าเสนอ”	

โดยมีอาจารย์ประจ�าสาขา	 และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร	์					

ร่วมจดักจิกรรมกบักลุม่นกัเรยีนทีส่นใจ	ณ	โรงเรยีนนครพนมวิทยาคม

	 วันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2561	 รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

นครพนม	พนมพิทยพัฒน์	 จัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับและ

การท�าแผนที่ภูมิสารสนเทศ	 โดยแบ่งการเรียนรู้	 ดังนี้	 1.ฐานฝึกบิน

ผ่านโปรแกรมจ�าลองการบนิ	2.ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับ

และการฝึกบนิ	3.ฐานการท�าแผนที	่ทัง้นี	้เพือ่ให้บคุลากรและเยาวชน

ในจังหวัดนครพนม	เกิดความรู้ความเข้าใจ	และให้นักเรียนได้เรียนรู้

แบบ	STEM		และน�าไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไป	ณ	รร.สาธติ

แห่งมหาวิทยาลัยนครพนม	พนมพิทยพัฒน์

	 วันที่	 28	กุมภาพันธ์	 2561	 งานอาคารสถานที่	 กองกลาง	

ส�านักงานอธิการบดี	 จัดกิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย							

เบือ้งต้นและความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในอาคาร	ประจ�าปี	2561				

เพื่อให้ความรู ้ด ้านการดับเพลิงเบ้ืองต้นและการอพยพหนีไป											

บนอาคารสูง	 ทั้งนี้	 ผู้เข้าอบรมได้ทดลองใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

ป้องกันอัคคีภัย	 เพื่อน�าทักษะไปใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ในกรณีเกิดเหตุ	ณ	ห้องนาคราช	อาคารศรีโคตรบูรณ์	วิทยาลัยการ

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ



สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ได้รับรางวัล

ตราสัญลักษณ์ G-Green โครงการ

ส�านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ระดบัทอง
	 จากนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ	 ตอนหนึ่ง				

ระบไุว้ว่า	การเตบิโตโดยเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	เป็นก้าวส�าคญัท่ีชาว

โลกท้ังโลกให้ความส�าคัญ	 โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยก�าลัง

พัฒนาอย่างเช่นปัจจุบัน	 ฉะน้ัน	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จึงด�าเนินโครงการ

ส�านักงานสีเขียว	(Green	Office)	โดยส่งเสริมให้ส�านักงาน	ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต	การบริการ	และการบริโภค	ให้มีการ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า	และจัดการสิง่แวดล้อมควบคู่การจดัการของ

เสียหรือมลพิษและในช่วงปลายเดือนมกราคม	 2561	 ที่ผ่านมา	

สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยันครพนม	ได้ถกูคดัเลอืกให้ได้

รับรางวัลตราสัญลักษณ์	G-Green	โครงการส�านักงานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม	(Green	Office)	ระดับทอง	

 รศ.ดร.ชาล ี นาวานเุคราะห์ ผู้อ�านวยการสถาบนัวจิยัและ

พัฒนา มนพ.	 กล่าวว่า	 สถาบันฯ	 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับ								

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 และได้มีการจัดการให้ส�านักงาน									

เน้นการท�างานให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกกระบวนการ	 อาทิ					

ลดการใช้วัสดุในส�านักงาน	 โดยมีการใช้กระดาษให้คุ้มค่ามากที่สุด	

การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ลดการใช้น�้า-ไฟฟ้า	 เน้นความ

สะอาดของพ้ืนที่	 คัดแยกขยะ	 ให้มีขยะท่ีเหลือน้อยที่สุด	 และผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้เอง	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 จัดให้มีการ

รายงานผลเป็นประจ�าทุกเดือน	 เพ่ือเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์

ต่างๆ	ทีท่างกรมฯ	ได้ตัง้ไว้	ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	ทางสถาบนัฯ	

มีผลประเมินในทุกๆด้าน	ในระดับที่สูงทุกหมวด	

 ดร.รุง้ลาวลัย์  เอีย่มกศุลกจิ  รองผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยั

และพัฒนา มนพ.	 กล่าวว่า	 กระบวนการท�างานในการจัดการ										

สิ่งแวดล้อม	มี	7	หมวด	เริ่มจาก	1.การก�าหนดนโยบายเพื่อให้ทุกคน

มีเป้าหมายร่วมกันว่าจะสร้างส�านักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			

2.จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	 ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบร่วมกัน	

3.แนะน�าวิธีการท�างานที่ลดการใช้พลังงาน	 โดยการใช้พลังงาน						

แสงอาทิตย์	ลดใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง	4.ใช้วัสดุ	ครุภัณฑ์	ที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	 และปลอดภัย	 5.การก�าจัดของเสีย	 จะแบ่งแยก					

ประเภทขยะ	 และน�ากลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า	 6.สร้างระบบก�ากับ

ตดิตามให้ต่อเนือ่ง	และ	7.มกีารประเมนิผลเพือ่ให้ทราบถงึและปฏบิตัิ

อย่างเป็นนิสัย

	 “สิ่งที่เราได้รับ	 ไม่เพียงแค่การได้รับรางวัลตราสัญลักษณ	์

G-Green	 ในระดับทอง	 แต่เราสามารถปรับพฤติกรรมของบุคลากร

ภายในองค์กร	ให้มพีฤตกิรรมทีไ่ม่ท�าลายสิง่แวดล้อม	ซึง่เมือ่มกีารท�า

ประสบความส�าเร็จในระดับสถาบันฯ	 แล้ว	 ในอนาคตต่อไปก็น�าไป		

สู่การขยายผล	 จัดส่งบุคลากรจากองค์กรให้สามารถไปเป็นพ่ีเล้ียง			

ให้แก่ส�านักงาน	คณะ/วิทยาลัย	อื่นๆ	ในมหาวิทยาลัยนครพนม	และ

หน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครพนม	 เพื่อการเป็นส�านักงาน			

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในทกุๆ	ระดบั	ต่อไป”	ดร.รุง้ลาวัลย์	กล่าวท้ิงท้าย


