
มนพ.เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 18 “กันเกราเกมส์”

	 เมื่อวันที่	 21	 เมษายน	 2561	 ณ	 สนามกีฬากลาง

จังหวัดนครพนม	มหาวิทยาลัยนครพนม	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน	วทิยาเขตสกลนคร	จัดการแข่งขนักฬีาประเพณี

จตุรมิตรเกมส์	 ครั้งที่	 18	 “กันเกราเกมส์”	 โดยมหาวิทยาลัย

นครพนม	เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน	

“กฬีาประเพณีจตรุมติรเกมส์”	เป็นการแข่งขนักฬีาระหว่างบคุลากร

และนกัศกึษาของแต่ละสถาบนัเพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัเหนยีวแน่น

ร่วมกัน	รวมถึงสร้างเครอืข่ายและแลกเปลีย่นประสบการณ์การเรียนรู้	

โดยผลการแข่งขัน	มหาวิทยาลัยนครพนม	และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร	ครองถ้วยรางวลัชนะเลศิร่วมกัน	และในปีถัดไป	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตสกลนคร		รบัเป็นเจ้าภาพจดัการ

แข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรเกมส์	ครั้งที่	19	ในปี	พ.ศ.2562

ประจ�าวันที่	16	-	30	เมษายน	2561
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	 วันท่ี	18		เมษายน	2561	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยั

นครพนม	จัดโครงการจัดการความรู้ด้าน	Service	mind	เพื่อให้	

เจ้าหน้าที่	 และอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	 เกิดความรู	้ 

ความเข้าใจ	และได้แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นประเดน็ด้าน	Service	mind	

โดยมเีจ้าหน้าทีจ่ากคณะวศิวกรรมศาสตร์	เข้าร่วมด้วย	ณ	ห้องประชุม	

ช้ัน	 2	 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง 

คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยันครพนม	

คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. จัดโครงการจัดการความรู้ 

การให้บริการที่ดี service mind
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		 วันท่ี	 20	 เมษายน	 2561	 คณะเกษตรและเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยนครพนม	 จัดโครงการบริการวิชาการเ พ่ือ

ประชาสัมพันธ์และแนะแนวเชิงรุก	 เพื่อประชาสัมพันธ์แนะน�า

สาขาวิชาที่เปิดการเรยีนการสอน	ของคณะเกษตรและเทคโนโลยี	

และให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับการเกษตร	 อาทิ	 การท�า 

น�้าหมักมูลไส้เดือน	 การท�าแกลบด�า	 การตัดแต่งก่ิงพันธุ ์ไม้	 

การตอนกิง่	 แลการสาธติเครือ่งจกัรกลขนาดเลก็	 ณ	 บ้านนาขาม	 

ต.นาขาม	อ.เรณูนคร	จ.นครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการบริการ

วชิาการเพือ่ประชาสมัพนัธ์และแนะแนวเชงิรกุ

	 วันที่	 20	 เมษายน	 2561	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยนครพนม	 จัดประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล 

การเลี้ยงและใช้สัตว์	เพื่อพิจารณาร่างคู่มือวธิดี�าเนนิการมาตรฐาน	

โดย	ผศ.ดร.พัฒนพงษ์	วันจันทึก	รักษาราชการแทนอธิการบดี	

เป็นประธานการประชุม	ณ	 ห้องประชุมชั้น	 1	 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา	มหาวิทยาลัยนครพนม		

สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์

	 วันที่	21	เมษายน	2561	ศ.พิเศษ	ดร.	ภาวิช	ทองโรจน์	

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม	 พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัยนครพนม	รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท	ไอ.บี.ไอ.	

เมนเนจเม้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จ�านวน	5	ทุน	ทุนละ	400,000	

บาท	 รวมเป็นเงิน	 2,000,000	 บาท	 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้

นักศึกษาจาก	 สปป.ลาว	 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม	 

ณ	บ้านวังพญานาค	อ.เมือง	จ.นครพนม

มนพ.รับมอบทุนการศึกษา จาก บ.ไอ.บ.ีไอ.เมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั
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	 วันที่	21	เมษายน	2561	ผศ.ดร.พัฒนพงษ์	วันจันทึก	

รักษาราชการแทนอธิการบดี	 น�าคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัย	 

เข้ารดน�า้ขอพร	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.ภาวชิ	ทองโรจน์	นายกสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม	พร้อมทัง้	 รดน�า้ขอพรคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อความเป็นสิริมงคลเน่ืองใน 

วันสงกรานต์	 ประจ�าปี	 2561	 ก่อนจัดให้มีการจัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม	 ครั้งที่	 5/2561	ณ	 ห้องกันเกรา	 ชั้น	 5	

ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้บริหาร มนพ. จัดพิธีรดน�้าขอพรคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันสงกรานต์

	 วันท่ี	23	เมษายน	2561	คณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัย

นครพนม	น�าโดย	ผศ.ดร.พัฒนพงษ์	วันจันทึก	รักษาราชการ

แทนอธิการบดี	ให้การต้อนรับคณะผู ้บริหาร	และนักเรียน	

จาก	 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยฮาติงห์	 สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม	 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยนครพนม	 เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียน 

ความรู้ทางวิชาการร่วมกัน	ณ	ห้องกันเกรา	ช้ัน	5	ส�านักงาน

อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ. ให้การต้อนรบั คณะผู้บรหิารและนกัเรยีน จาก รร.สาธิต

มหาวทิยาลยัฮาติงห์

	 วันที่	 22	 เมษายน	 2561	 วิทยาลัยการบินนานาชาต	ิ
มหาวทิยาลยันครพนม	จัดงาน	ครบรอบ	11	ปี	วนัคล้ายวนัสถาปนา	
และงานสมโภชหอพระพุทธโสธรและมณฑปที่ประทับ 
พญาศรีสตัตนาคราช	และพธิวีางศลิาฤกษ์อาคารเครือ่งช่วยฝึกบนิ
จ�าลอง	 Full	 Flight	 Simulators	 โดยได ้รับเกียรติจาก 
พลอากาศเอกประจิน	 จั่นตอง	 รองนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส	เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี	(สมชาย	สรชาโย)	
เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส	 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	 ประกอบ
พิธีเบิกเนตรหลวงพ่อโสธรและทรงเจิมหอพระพุทธโสธรและ
ประพรมน�้ามนต์แก่ผู้เข้าร่วมงาน	ณ	วิทยาลัยการบินนานาชาติ

ครบรอบ 11 ป ี  วันคล ้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 

การบินนานาชาติ

	 วั น ท่ี 	 25 	 เมษายน 	 2561 	 ผศ .ดร . พัฒนพงษ ์	 

วัน จันทึก	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	 พร้อมด้วย	 ดร.พันตร	ี	 

โคมพทิยา	ผูอ้�านวยการวทิยาลยัธาตพุนม	และคณะผูบ้รหิาร	บคุลากร	

ร่วมพธิสีรงน�า้พระราชทานพระธาตุพนม	 ประจ�าปี	 2561	 และ 

พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ	สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร	 รัชกาลท่ี	 10	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

พระราชทานถวายเป็นพทุธบชูาในพระราชพธิสีรงน�า้พระราชทาน	 

ณ	วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร	อ.ธาตพุนม	จ.นครพนม

มนพ.ร ่วมพิธีสรงน�้าพระราชทาน และพิธีอัญเชิญ 

เครือ่งราชสกัการะฯ ประจ�าปี 2561



	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	คาดการณ์ว่า	ในปี	2561	จะมีประชากรใน

วัยแรงงาน	 (work	 force)	 กว่า	 57	 ล้านคน	 แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นบุคลากร 

ไม่ตรงกับสาขาที่ศึกษากว่า	 41	 เปอร์เซ็นต์	 ซึ่งบางส่วนก็ยังท�างานไม่เต็ม

ศักยภาพ	 และขาดทักษะด้านไอทีและภาษา	 ที่จะสอดคล้องกับการเติบโต

ของโลกยุคดิจิทัล	ซ่ึงในปัจจุบนัหน่วยงานของรฐั		และองค์กรเอกชนต่างต้องการ

บุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ	 ประสบการณ์	 และความสามารถที่ 

หลากหลาย	ดงัน้ัน	นักศกึษาทีก่�าลงัจะส�าเรจ็การศกึษาต้องเตรยีมตวัให้พร้อม

กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป	 และให้พร้อมกับบทบาทใหม่ในโลกของ 

การท�างานแบบมืออาชีพ

 กองพฒันานักศกึษา ส�านกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลยันครพนม  

น�าโดย	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	 ดร.ถนอม	ทาทอง	 ผู ้ช ่วยอธิการบดี	 จึงได้จัด	

โครงการแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560 และ

โครงการตลาดนดัแรงงานสร้างอาชพีมหาวทิยาลยันครพนม	ณ	ห้องประชุม

ชั้น	3	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เมื่อวันที่	25	เมษายน	

2561	 ที่ผ่านมา	 เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟัง	 การบรรยายเรื่อง	 การพัฒนา

ศกัยภาพการเป็นผู้น�าและเตรยีมความพร้อมสูโ่ลกอาชีพ โดยได้เชิญวทิยากร

คือ	 ดร.กลุชาต	ิ จลุเพญ็	 หวัหน้าฝ่ายพฒันานกัศกึษา	คณะวศิวกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 หรือ	 ดอกเตอร์จากกองขยะ	 ได้มา 

แลกเปลีย่นประสบการณ์ให้น้องๆ	นกัศึกษา	ได้เปิดมมุมองในการมุง่มัน่พฒันา

ตนเอง	 จากเด็กผู้ชายธรรมดาที่เคยใช้ชีวิตในกองขยะ	 สู่การเป็นดอกเตอร์

และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

	 ต่อจากนั้น	มีการบรรยายเรื่อง	“เคล็ดลับการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด

แรงงานในยุค Thailand 4.0”	 โดย	 ส�านักงานแรงงานจังหวัดนครพนม	

และการเสวนาเรื่อง	“น้องจบ พี่นัดพบ หางานท�า” โดย	 สมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยนครพนม	 และมนีิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับการรับสมัครงาน	

อาชีพที่น่าสนใจ	จากบริษัทเอกชน	และส�านักงานจัดหางานจังหวัด	เพื่อเป็น

ทางเลือกในการตัดสินใจสมัครงานของนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ


