
มนพ. เปิดพ้ืนท่ีให้ภาค ปชช.ออกเสียงประชามติ 

สร้างศูนย์กีฬาฯ

	 วันที่	 27	 พฤษภาคม	 2561	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 

เป ิ ดพื้ นที่ ใ ห ้ ประชาชนต� าบลนาราชควาย 	 อ� า เภอ เ มือง	 

จังหวัดนครพนม	 ลงคะแนนออกเสียงประชามติ	 ในกรณี 

ที่ มหา วิทยาลั ยนครพนม	 ขอใช ้พื้ นที่ ส าธารณประโยชน ์	 

(โคกหนองศาลาผักไหมเหล่าหางกวง)	 กว่า	 300	 ไร่	 เพื่อสร้าง 

ศูนย ์กีฬามหาวิทยาลัยนครพนม	 (NPU	 Sport	 Complex)	 

ซึ่งผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติมีผู ้มาใช้สิทธิ์ออกเสียง 

ทั้ง	 11	 หมู่บ้าน	 จ�านวน	 1,099	 คน	 มีผู้เห็นชอบการขอใช้พื้นที่ฯ	 

677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	61.60%	ของผู้มาใช้สิทธิ์	และไม่เห็นชอบ

การขอใช้พื้นที่ฯ	371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.76%	ของผู้มาใช้สิทธิ์	

งดออกเสียงการขอใช้พื้นที่ฯ	 30	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 2.73%	 

ของผู ้มาใช้สิทธ์ิ	 และบัตรเสีย	 21	 ใบ	 คิดเป็นร้อยละ	 1.91%	 

ของผู ้มาใช้สิทธ์ิ	 เป็นผลให้การขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ 

สร้างศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยนครพนม	 (NPU	 Sport	 Complex) 

ได้รับความเห็นชอบ	 ส่วนขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการลงคะแนน	 

ออกเสียงประชามติจะน�าผลสรุปคะแนนทั้งหมดเข้าสู่	 สภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาราชควาย	เพื่อพิจารณาเข้าสู่กระบวนการต่อไป	

ประจ�าวันที่	16	-	31	พฤษภาคม	2561

ผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติ	มีผู้มาใช้สิทธิ์

(คิดเป็นร้อยละ)

ผลการนับคะแนนออกเสียง

ประชามติ	มีผู้มาใช้สิทธิ์

(คิดเป็นร้อยละ)
61.6% 33.76% 2.73% 1.91%
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	 ระหว่างวันที่	 2	 -	 4	 พฤษภาคม	 2561	 สาขาวิชา 
การบัญชี	 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
มหาวิ ทยาลั ยนครพนม	 จัด โครงการอบรม เชิ งทฤษฎี 
และเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ ่นใหม่	 
(Young	 &	 Smart	 Accountants)	 เพื่อเตรียมความพร้อม 
แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	ก่อนส�าเร็จการศึกษา	 ให้มีทักษะ
ความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี	 
ณ	ห้องแก้วเจ้าจอม	ชั้น	3	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยนครพนม

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จดัโครงการอบรมหลกัสูตร สร้างนกับัญชคุีณภาพ

รุ่นใหม่
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	 วันที่	 16	 พฤษภาคม	 2561	 ผศ.ว่าที่	 ร.อ.ดร.ชาญวิทย	์
หาญรินทร์	 คณบดีคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 
เป ็ นประธาน เป ิ ด โครงการส ่ ง เ สริ มความ เป ็ นค รูและ 
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู	กจิกรรมปฐมนเิทศนกัศกึษาฝึกปฏบิตัิ 
การสอนในสถานศึกษา	1	ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 
คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนครพนม	ณ	ห้องประชุมพนมศิลป์	
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

	 ระหว่างวันที่	14	-	16	พฤษภาคม	2561	คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยนครพนม	จัดโครงการกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่บุคลากร	 เพื่อให้บุคลากร 
มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมความพร้อม 
ของบุคลากรในการสื่อสารกับนักศึกษาและชาวต่างชาติ	 รวมถึง 
ฝึกทกัษะการพูดการสนทนาในชวิีตประจ�าวนั	เพือ่ใช้ในการตดิต่อ 
สื่อสาร	ณ	อาคารสารสนเทศ	ชั้น	4	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการกิจกรรมพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่บุคลากร

	 วันที่	15	พฤษภาคม	2561	ผศ.ดร.พัฒนพงษ์	วันจันทึก	
รักษาราชการแทนอธิการบดี	เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
และประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม	
พนมพิทยพัฒน์	ประจ�าปีการศึกษา	2561	พร้อมมอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียนดีเด่นสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน	 รวมถึงประชุม 
คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู ้ปกครองประจ�าชั้นเรียน 
ปีการศึกษา	2561	ณ	ห้องพนมศิลป์	ชั้น	3	คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนครพนม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 
ปฐมนเิทศ นกัเรยีนใหม่ ปีการศึกษา 2561
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	 วันที่	 17	 พฤษภาคม	 2561	 กองส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบยีน	ส�านกังานอธกิารบดี	มหาวทิยาลัยนครพนม	ได้ท�าการ
เผาท�าลายกระดาษค�าตอบ	 GAT	 PAT,	 วิชาสามัญ	 9	 วิชา 
และ	O-NET	 ประจ�าปี	 2560	 ตามนโยบายของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)	หรือ	สทศ.	ทีม่หาวิทยาลยั
นครพนมเป็นศูนย์สอบ	โดยให้เผาท�าลายกระดาษค�าตอบทั้งหมด
หลงัจากทีม่กีารประกาศผลสอบ	ณ	บรเิวณหอประปา	คณะเกษตร
และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยนครพนม

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท�าการเผาท�าลาย
กระดาษค�าตอบ GAT PAT, วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET 
ประจ�าปี 2560

	 วัน ท่ี 	 17	 พฤษภาคม	 2561	 วิทยาลัยธาตุพนม	
มหาวิทยาลัยนครพนม	 ให้การต้อนรับ	 อาจารย์	 จากวิทยาลัย
เทคนิค-วิชาชีพแขวงค�าม ่วน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว	 ที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ในด้านนวัตกรรมของสาขาวิชาช่างยนต์	 สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง 
ของวทิยาลยัธาตพุนม	ณ	วทิยาลยัธาตพุนม	มหาวทิยาลยันครพนม

วิทยาลัยธาตุพนม ให้การต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ
แขวงค�าม่วน จาก สปป.ลาว ในการศึกษาดูงานด้าน
นวัตกรรม

	 วันที่	16	พฤษภาคม	2561	ผศ.ดร.พัฒนพงษ์	วันจันทึก	
รักษาราชการแทนอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยันครพนม	เป็นประธาน
เปิดงานปัจฉมินิเทศนักศกึษาสหกจิศกึษาและพธิมีอบสมัฤทธบิตัร	
รุ่นท่ี	 11	 ประจ�าภาคการศึกษาที่	 2	 ปีการศึกษา	 2560	 จ�านวน	
139	 คน	 จาก	 6	 คณะ/วิทยาลัย	 ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีเวท ี
ให้นักศึกษาได้น�าเสนอผลงานจากการฝึกปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
ต่อคณะกรรมการ	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างนกัศกึษา	
คณาจารย์	 ณ	 ห้องราชพฤกษ์	 ชั้น	 5	 ส�านักงานอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ.จัดป ัจฉิมนิ เทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและพิธ ี
มอบสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 11

	 วันที่	 16	 พฤษภาคม	 2561	 คณาจารย์และนักศึกษา	 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 จัดกิจกรรมนิเทศอาสา	 
Episode	 1	 โดยร่วมกันท�าความสะอาดอาคารเรียน	 ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์	และทาสีเครื่องเล่น	เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน	 
ณ	โรงเรียนบ้านดอนยานาง	ต�าบลนาทราย	อ�าเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม

สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดกิจกรรมนิเทศอาสา Episode 1
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	 วันที่	 17	 พฤษภาคม	 2561	 ศ.นพ.วุฒิชัย	 ธนาพงศธร	
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 ประธานคณะกรรมการ 
ปรบัโครงสร้างการจดัแบ่งหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยันครพนม	
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ	 ได้จัดประชุมพิจารณาการปรับปรุง
โครงสร้างการจัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม 
คร้ังที่	 1	 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาในการ
จัดตั้งรวมและยุบเลิกส่วนงานต่าง	 ๆ	 ของมหาวิทยาลัยนครพนม	
ณ	 ห้องราชพฤกษ์	 ชั้น	 5	 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร	
ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ. จัดประชุมปรับโครงสร้างการจัดแบ่งหน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม
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		 ระหว่างวนัที	่17	-	19	พฤษภาคม	2561	คณะวทิยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยนครพนม	 จัดโครงการพัฒนานักศึกษา	 ประจ�าปี 
การศึกษา	 2560	 ผ่านกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยมี	 คณาจารย์	 เจ ้าหน้าที่ 
และนักศึกษาเข ้าร ่วม	 เพื่อให ้นักศึกษาได้ความรู ้ 	 และได้
ประสบการณ์การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน 
และสามารถน�าความรู ้ทางด ้านวิทยาศาสตร ์ผสมผสาน 
กบัเทคโนโลย	ีน�าไปประกอบอาชีพในอนาคต	ณ	บรษัิท	สุขสมบรูณ์	
กรุ๊ป	จ�ากัด	จังหวัดชลบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ประจ�าปี 
การศึกษา 2560

	 วนัท่ี	17	พฤษภาคม	2561	คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 
ปีการศึกษา	 2560	 และได้เชิญวิทยากรจากส�านักงานจัดหางาน 
จงัหวัดนครพนมมาบรรยาย	หวัข้อ	“การก้าวสูต่ลาดแรงงานในยคุ
ไทยแลนด์	 4.0	 เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมให้แก่ผูท้ีจ่ะส�าเรจ็ 
การศึกษา	 และการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน	 
ณ	 ชั้น	 4	 อาคารสารสนเทศ	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลยันครพนม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ 
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

	 วนัที	่19	พฤษภาคม	2561	อาจารย์สริุยนต์	หลาบหนองแสง	
ผู้ช่วยอธิการบดี	 พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา	 มหาวิทยาลัย
นครพนม	 ร่วมวางพวงมาลัยแสดงความเคารพอดีตประธาน 
โฮจิมินห์	 ในงานร�าลึก	 128	 ปี	 วันคล้ายวันเกิดอดีตประธานโฮจิ
มินห์และความสัมพันธ์มิตรภาพไทย	-	เวียดนาม	ปี	2561	เพื่อส่ง
เสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดี	ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 
ณ	บ้านนาจอก	ต.หนองญาติ	อ.เมือง	จ.นครพนม

มนพ.วางพวงมา ลัยวันคล ้ ายวัน เกิ ดอ ดีตประธาน 
โฮจิมินห์
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	 ระหว่างวันที่	19	-20	พฤษภาคม	2561	ผศ.ดร.นุชรัตน์	
มังคละคีรี	 รองอธิการบดี	 เป็นประธานเปิดงานประกันคุณภาพ 
การศึกษา	มหาวิทยาลัยนครพนม	ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
ท�าตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	รร.สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม	พนมพิทยพัฒน์	ประจ�าปีการศึกษา	2561	
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท�าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา	
ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่	 ณ	 ห้องราชพฤกษ์	 ชั้น	 5	 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร	 ส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย
นครพนม

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมจัดท�าตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพฯ รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
นครพนม พนมพิทยพัฒน์

	 ระหว่างวันที่	 19	 -	 20	พฤษภาคม	 2561	 สถาบันวิจัย 
และพัฒนา	มหาิวทยาลัยนครพนม	มอบใบประกาศให้กับร้านค้า
อาหาร	 ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่าของ
อาหารพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มสนุก	 ซึ่งการ
ด�าเนินงานครั้งนี้	 เป็นการมอบใบประกาศนียบัตรร้านอาหาร 
และเมนูท่ีได้รบัการการนัตจีากจังหวดัและมหาวทิยาลยันครพนม 
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	นครพนม	และมุกดาหาร	

สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบเกียรติบัตร ให้ร้านอาหาร 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการส่งเสรมิภาพลกัษณ์และคณุค่าของอาหาร
พ้ืนเมอืงเพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่วในกลุม่สนกุ

	 วนัที	่21	พฤษภาคม	2561	วทิยาลัยธาตพุนม	มหาวทิยาลยั
นครพนม	จดัโครงการอบรมเทคนคิการจดัการเรียนการสอน	PLC	
ปีการศึกษา	 2560	 โดยมี	 ดร.พันตรี	 โคมพิทยา	 ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยธาตุพนม	เป็นวิทยากรบรรยาย	เรื่อง	การเขียนโครงการ	
การเขียนแผนการสอน	 และให้ความรู้เร่ืองงานประกันคุณภาพ	
นอกจากนี้ยังมี	นางกุสุมา	สร้อยทอง	รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	
นางประไพร	ดนีกั	เจ้าหน้าทีบ่ญัชแีละการเงิน	เป็นวทิยากรบรรยาย
เร่ือง	 ระเบียบการเขียนยืมเงินประกอบกับโครงการ	 ณ	 อาคาร
บริหารธุรกิจ	วิทยาลัยธาตุพนม	มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลยัธาตพุนม จดัโครงการอบรมเทคนคิการจดัการเรยีน

การสอนด้วย PLC ปีการศึกษา 2560 

	 วันที่ 	 22	 พฤษภาคม	 2561	 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 จัดอบรม	 
“การใช้งาน	Zoom	Application	ทกุผลลพัธ์เริม่ต้นด้วยการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ”แก่บุคลากรสายผู ้สอน	 ระดับ
อาชีวศึกษา	มหาวิทยาลัยนครพนม	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้เพิ่มเติมด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย	
ทันสมัย	 ดึงดูดความสนใจของผู ้เรียน	 สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ได้อย่างมีคุณภาพ	
ณ	ห้องประชมุนติิพจน์	วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมศรสีงคราม	
มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม จัดอบรม 

การใช้ Zoom Application
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	 วันที่	 26	 พฤษภาคม	 2561	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	
มหาวิทยาลัยนครพนม	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจกาแฟ	 
ในกิจกรรมสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ	 ภายใต้
โครงการชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ	 และ	 Start	 up	 Club 
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม	 เพื่อส่งเสริม
สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ	 สร้างโอกาสในการ
เรยีนรูน้อกห้อง	และแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทางในการด�าเนนิธรุกจิ 
ในยุคปัจจุบัน	 ณ	 ไร่กาแฟขี้ชะมด	 อ�าเภอโพนสวรรค์	 จังหวัด
นครพนม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ธุรกิจร้านกาแฟ
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	 วันที่	 30	 พฤษภาคม	 2561	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 
จัดพิธีการรับมอบทุนการศึกษา	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง	 (ปวส.)	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 จากบริษัท	 เบอร์ลี	่ 
ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทในกลุ่ม	รุ่นที่	2	เพื่อส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน	 อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาส 
แก่ผู ้สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม	 เข้ารับทุน 
การศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	 
ในปีการศึกษา	 2561	ณ	ห้องกันเกรา	 ช้ัน	 5	 อาคารสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ. จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2

	 ระหว่างวันที่	29	-	30	พฤษภาคม	2561	ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ	OTOP	ในเครือข่ายภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน	 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	 
น�าองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 และผลงานวิจัย	 ที่มีอยู ่ในสถาบัน
อุดมศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์	OTOP	เพิ่มศักยภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการโครงการ	 OTOP	 และ
ทายาทผู้ประกอบการ	ณ	โรงแรมไอโฮเท็ล	จ.นครพนม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ์และผู ้ประกอบการ OTOP ในเครือข ่าย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

	 ระหว่างวันที่	 30	 -	 31	 พฤษภาคม	 2561	 วิทยาลัย
ธาตุพนม	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 จัดโครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศ
นั กศึ กษา ใหม ่ 	 ป ระจ� าป ี ก า รศึ กษา 	 2561 	 เพื่ อปลู ก 
จิตส�านึกรักในสถาบันการศึกษา	 มีความนอบน้อม	 รักอาจารย	์ 
รักสถาบัน	 และสร้างความเป็นมิตรที่ดีต่อกันในก้าวแรกที่เข้ามา
ศึกษาในวิทยาลัยธาตุพนม	ณ	 วิทยาลัยธาตุพนม	 มหาวิทยาลัย
นครพนม

วิทยาลัยธาตุพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

ประจ�าปีการศึกษา 2561
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	 หากพูดถึง อาชีพพยาบาล	 สิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึง 
ก็คือ	 ภาพผู้หญิงท่ีสวมชุดสีขาว	 สวมหมวกที่มีลักษณะเฉพาะตัว	
ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส	 ใจดี	 แต่แท้จริงแล้ว	พยาบาล	 สามารถ 
เป ็นได ้ทั้ง	 ผู ้หญิง	 และ	 ผู ้ชาย	 ซึ่งเป ็นวิชาชีพที่ เกี่ยวข ้อง 
กับการรักษาคนไข้	 การดูแลผู้ป่วย	 การให้ก�าลังใจ	 รวมไปถึง 
คอยดูแลจดบันทึกผลความเปลี่ยนแปลงอาการของคนไข้	และท�า
หน้าท่ีช่วยเหลือแพทย์	 จนกว่าผู้ป่วยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ	 
โดยการเข้าสู่อาชีพพยาบาล ที่สมบูรณ์	 ต้องมีความรู้หลักการ
พยาบาล	เป็นระยะเวลา	4	ปี	จากสถาบันการศึกษารัฐและเอกชน	
ที่เปิดการเรียนการสอนด้านการพยาบาล	 และสอบผ่านการสอบ
ขึ้นทะเบียนความรู ้จากสภาการพยาบาล	 สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนนีครพนม	มหาวทิยาลยั
นครพนม	 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาล	 ให้มีคุณลักษณะ
ส�าคัญในด้านการพัฒนาตน	 ตื่นรู้	 เป็นผู้รับใช้สังคมอย่างคุณภาพ	
พร้อมทั้ง	ผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ	 รวมถึงการให้บริการวิชาการสู่การรับใช้สังคม	
ปัจจุบันมีผู ้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มาแล้ว	 22	 รุ่น	 โดยในปีการศึกษา	 2560	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษา 
ทั้งสิ้น	 147	 คน	 เข ้ารับมอบใบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา	 
ณ	 หอประชุมศรีโคตรบูรณ์	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม	 เมื่อวันที่	 25	พฤษภาคม	2561	 โดยมี	ผศ.ดร.นุชรัตน์		
มังคละคีรี 	 รองอธิการบดี	 เป ็นประธานในพิธีและมอบใบ 
สัมฤทธิ์ผลแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

	 ส�าหรับกจิกรรมทางวทิยาลัยฯ	ได้จดัให้มพีธิสัีกการะและ
กล่าวค�าปฏิญาณตน	ต่อพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนน	ีต่อด้วย	พธีิมอบใบสมัฤทธิผ์ลทางการศกึษา	ซึง่หลงัเสรจ็
พธิกีาร	ผูส้�าเรจ็การศกึษาได้เข้าสูพ่ธิขีอขมาอาจารย์	และพธิอี�าลา
สถาบัน	 ตามล�าดับ	 เป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม




