
	 วันที่	12	มีนาคม	2561	ผศ.ดร.พัฒนพงษ์	 	วันจันทึก	รักษาราชการแทนอธิการบดี	มนพ.	จัดประชุมพบปะหัวหน้างานในส�านักงานอธิการบดี	

เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน	 โดยได้ฝากถึงบุคลากรทุกคนให้ตั้งใจท�างานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 เพื่อร่วมกันขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้	 พร้อมกันนี้จะผลักดันการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานต่าง	 ๆ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและก้าวเข้าสู่การเป็น

องค์กร	smart	office	
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ร่วมแสดงความยินด ีกบั นศ.ได้รบัทุนการศกึษา 

เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ว.พยาบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขัน  

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน�้าโขงเกมส์ ครั้งที่ 10 
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริม 

ความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

	 วันที่	2	มีนาคม	2561	เวลา	10.00	น.	ผศ.ดร.อนงค์		รุ่งสุข	

คณบดีคณะวิทยาการจั ดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	 

ร่วมแสดงความยินดีกับ	น.ส.ชนาพร	 เดชทะสร	นักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ	ทีไ่ด้รบัคดัเลอืกให้เป็นผูท้ีไ่ด้รบัการศึกษาจาก	

บริษัท	 เอสโซ่	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ทุนเอสโซ่	 สมโภช 

กรุงรัตนโกสินทร์	200	ปี	ประจ�าปีการศึกษา	2560	(ระดับปริญญา

ตรี)	จ�านวน	10,000	บาท	ณ	ส�านักงานคณบดี	ชั้น	6	คณะวิทยาการ

จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 วนัท่ี	3	-	4	มนีาคม	2561	งานประกนัคณุภาพการศกึษา	

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดบัหลกัสตูรเพือ่การขยายผล	โดยม	ีผศ.ดร.สงัคม		ภมูพินัธุ	์	รกัษา

ราชการแทนอธกิารบด	ี เป็นประธานกล่าวเปิด	 และมผู้ีเข้าร่วมเป็น

อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรในมหาวทิยาลยัเครอืข่ายและมหาวิทยาลัย

ใกล้เคยีง	12	แห่ง	จ�านวน	60	คน	

	 วันท่ี	 2	 -	 4	 มีนาคม	 2561	 คณะอาจารย์และนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	จ�านวน	140	คน	เข้าร่วม

แข่งขันกฬีาเชือ่มสัมพนัธ์ลุม่น�า้โขงเกมส์	ครัง้ที	่10	ตามโครงการกฬีา

เช่ือมความสัมพันธ์สถาบันการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 เพ่ือ

สร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา	 คณาจารย์	 และ 

เจ้าหน้าท่ีของสถาบันในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงท้ังในและต่างประเทศ	

มีสถาบันที่เข้าร่วมทั้งหมด	 17	 สถาบันการศึกษา	 จาก	 3	 ประเทศ	

ได้แก่	 ไทย	 ลาว	 และเวียดนาม	 โดยในปีนี้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพสะหวันนะเขต	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เป็นเจ้าภาพ

	 วันที่	 3	 -	 4	 มีนาคม	 2561	 คณะครุศาสตร์	 จัดโครงการ 

ส่งเสรมิความเป็นครแูละฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู	 :	กจิกรรมอบรม	

กฏหมายส�าหรับครูและเตรียมความพร้อม	 โดยมี	 ผศ.ว่าท่ีร้อยเอก	

ดร.ชาญวิทย์	หาญรินทร์	คณบดีคณะครุศาสตร์	เป็นประธาน	ซึ่งได้

รับเกียรติจากผู้อ�านวยการโรงเรียน	 และครูช�านาญการ	 ร่วมเป็น

วิทยากรบรรยายในหวัข้อ	กฎหมายคุณธรรมจรยิธรรมส�าหรบัครแูละ

เตรียมความรู้ครูผู้ช่วย	 และมีนักศึกษาชั้นปีที่	 3	 กับ	 5	 เข้าร่วม	 

ณ	ห้องประชุมพนมศิลป์	ชั้น	M	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา

มหาวชิราลงกรณ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
เพื่อการขยายผล
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โครงการพฒันาทกัษะ 

การสร้างนวตักรรมดจิทิลัเพือ่ธรุกจิ

ว.การท่องเทีย่วฯ จดักจิกรรม TSIC HAPPY DAY

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียน 
และประมวลผล

มนพ.ท�าบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 

เพื่อความเป็นสิริมงคล

	 วันที่	 15	มีนาคม	2561	 เวลา	8.30	น.	ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 จัด	 โครงการพัฒนา

ทกัษะการสร้างนวตักรรมดจิทิลัเพือ่ธรุกจิ	หรอื	Digital	Innovation	

Startup	Apprentice	:	DISA	โดย	ผศ.วันชัย	สุ่มเล็ก	คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์	 เป็นประธานในพิธี	 ภายในกิจกรรมมีการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล	

(Digital	 Innovation)	 เชิงพาณิชย์	 ให้กับนักศึกษาและอาจารย	์

จ�านวน	65	คน	มคีณะ/วทิยาลยัทีเ่ข้าร่วม	ได้แก่	1.คณะวทิยาศาสตร์	

2.คณะวิิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3.วิทยาลัย

พย าบาลบรมร าชชนนี นค รพนม 	 4 . วิ ท ย าลั ย ธ าตุ พนม	 

ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนครพนม

	 วนัท่ี	9	มนีาคม	2561	ดร.ฑีรตัม์	พริยิะพลนิ	คณบดวิีทยาลัย

การท่องเทีย่วและอตุสาหกรรมบรกิาร	ประธานกล่าวเปิดงาน	TSIC	

HAPPY	DAY	กิจกรรมสรปุโครงการ	“โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร

ด้านการท่องเท่ียว”	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก	 3	 อ�าเภอ	 ได้แก่	

อ.ท่าอเุทน	อ.นาหว้า	 อ.เรณูนคร	 โดยมุง่หวังเพือ่ให้บุคลากรด้านการ					

ท่องเที่ยวทั้ง	 3	 อ�าเภอได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีมี

คณุธรรม	จรยิธรรม	และมใีจให้บรกิารแก่นกัท่องเทีย่วด้วยความเตม็ใจ	

และความสามคัคใีนกลุม่	ณ	วทิยาลยัการท่องเทีย่วและอตุสาหกรรมบริการ

	 วันที่	 15	 มีนาคม	 2561	 กองส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรงาน

ทะเบียนและประมวลผล	 และอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา	

ประจ�าปี	2561	เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา

และอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ	 โดยมี	 รศ.ดร.ค�ารณ	 สิระธนกุล	 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี	 เป็นประธานเปิดโครงการ	พร้อม

มอบนโยบายการด�าเนินงานด ้านทะเบียนและประมวลผล	 

แก่ผูบ้รหิารและบคุลากรงานทะเบยีนและประมวลผล	มหาวทิยาลยั

นครพนม	ณ	ห้องกันเกรา	ชั้น	5	อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร	

ส�านักงานอธิการบดี

	 วันท่ี	 13	 มีนาคม	 2561	 คณะผู ้บริหารและบุคลากร	 

ร่วมท�าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จ�านวน	 5	 รูป	 เนื่องใน

โอกาสท่ีสภามหาวทิยาลยันครพนม	แต่งตัง้	ผศ.ดร.พฒันพงษ์	วันจนัทกึ	

ด�ารงต�าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยนครพนม	

และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารและบุคลากร	โดยมีพระ

เทพวรมุนี	 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร	 เจ้าคณะจังหวัด

นครพนม	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์		และมหีวัหน้าส่วนราชการในจงัหวดั

นครพนม	รวมถึงสื่อมวลชน	เข้าร่วม	ณ	ชั้น	4	ส�านักงานอธิการบดี
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NPU GAMES ครั้งที่ 11

	 ระหว่างวันที	่12	–	17	มนีาคม	2561	ทีผ่่านมา	มหาวทิยาลยั
นครพนม	 จัดการแข่งขันนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์	 
ครั้งที่	 11	ณ	 สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม	 สนามกีฬา	 กกท. 
หนองญาติ	จังหวัดนครพนม	สนามแบดมินตันสิทธิรัตน์	สนามกีฬา
คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยันครพนม	และสนามกีฬาโรงเรยีน
ปิยะมหาราชาลัย	 โดยในปีนี้จัดการแข่งขันทั้งสิ้น	 11	 ชนิดกีฬา	 
ได้แก่	เปตอง	ฟุตบอล	ฟุตซอล	วอลเลย์บอล	วอลเลย์บอลชายหาด	
บาสเกตบอล	 เซปักตะกร้อ	 แบดมินตัน	 เทเบิลเทนนิส	 กรีฑา	 
และ	E-Sport	ROV	มนัีกกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนัจาก	13	คณะ/วิทยาลยั	
ในสังกัดของมหาวิทยาลัยนครพนม
	 การจัดกีฬานักศึกษาในครั้งน้ี	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุน	 
ให้นกัศกึษามสีขุภาพ	พลานามยัทีด่	ีส่งเสรมิการออกก�าลงักายอย่าง
สม�่าเสมอ	สร้างความรัก	ความสามัคคี	 เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
นกัศกึษา	และเป็นการคดัเลอืกตวัแทนนกักฬีาในสงักดัมหาวทิยาลยั
นครพนมต่อไป	 โดยเจ้าเหรียญทองในปีนี้	 ได้แก่	 คณะครุศาสตร์  
ได้รับเหรียญทอง	จ�านวน	8	เหรียญทอง	10	เหรียญเงิน	6	เหรียญ
ทองแดง	คว้าเหรียญรางวัลไปมากที่สุด	จ�านวนทั้งสิ้น	24	รางวัล

	 ส�าหรับไฮไลท์ในปีนี้		ได้จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด
ยอดเยี่ยม	 “นครพนมเกมส์	 ครั้งท่ี	 11”	 ใน	 Concept	 “เลิศล�้า
วรรณคดีไทย”	 การประกวดกองเชียร์ยอดเยี่ยม	 เชียร์ลีดเดอร์และ 
สแตนเชียร์ยอดเยี่ยม	เพื่อสร้างสีสันและเพิ่มความสนุกสนานในการ
แข่งขัน	โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.ตรีภพ		ชินบูรณ์	รักษาราชการแทน
รองอธิการบดี	เป็นประธานในพิธี	และมอบรางวัลแก่คณะ/วิทยาลัย	
ที่ได้รับรางวัล
   รางวัลชนะเลิศ กองเชียร์ยอดเยี่ยม	ได้แก่	วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม	
   รางวัลชนะเลิศ ทีมนักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่	วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม
  รางวัลชนะเลิศ เชียร์ลีดเดอร์ยอดเยี่ยม	 ได้แก่	 คณะครุศาสตร	์								 
   รางวัลชนะเลิศ สแตนเชียร์ยอดเยี่ยม	ได้แก่	วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม
   รางวัลชนะเลิศ ขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม	ได้แก่	คณะครุศาสตร์


