
มนพ. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

“ทีมลูกพระธาตุอาสา” ได ้ รับเลือกเข ้าค ่ายเยาวชน 
รู้งานสืบสานพระราชด�าริ RDPB

	 วันที่	 22	 มิถุนายน	 2561	 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์	 วันจันทึก	 
รักษาราชการแทนอธิการบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 น�าบุคลากร
และนักศึกษา	มนพ.	 เฝ้าฯ	 รับเสด็จ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารส�านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม	อ.เมืองนครพนม	จ.นครพนม

	 ระหว่างวันที่	19	-	25	มิถุนายน	2561	นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน	 วิทยาลัยธาตุพนม	 มหาวิทยาลัยนครพนม 
“ทีมลูกพระธาตุอาสา”	ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายเยาวชนรู้งาน	สืบสาน
พระราชด�าริ	 RDPB	 Camp	 รุ่นที่	 8	 จากมหาวิทยาลัย	 20	 ทีม 
ทั่วประเทศ	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และได้เข้าค่าย	ณ	 ศูนย์การ
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ.สกลนคร

ประจ�าวันที่	16	-	30	มิถุนายน	2561
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	 ระหว่างเดอืน	มถินุายน	2561	นักศึกษาระดับอาชวีศึกษา	
มหาวิทยาลัยนครพนม	ประกอบด้วย	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัย
นาหว้า	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	คณะเกษตร
และเทคโนโลยี	 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 จัดพิธีไหว้ครู
ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดง 
ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์	 เทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติของ
สถาบัน	 รวมท้ังสืบสานวัฒนธรรมอันดีและควรแก่การปฏิบัติ 
ให้สบืทอดให้คงอยูต่่อไปโดยภายในงานแต่คณะ/วิทยาลยัได้มกีาร
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษา	 ที่มีผลการเรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับนักศึกษา 
ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีไหว้ครู
ประจ�าปี 2561
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	 ระหว่างวันที่	14	-	16	มิถุนายน	2561	สถาบันวิจัยและ
พัฒนา	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน	 ให้กับ
บุคลากร	 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการจัดเก็บ
ข้อมูลและการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลย ี
ภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อน�ามาใช้ในการวิจัย	
โดยเน้นใช้ประเด็นปัญหาหรือกรณีศึกษาเป็นรูปแบบในการ 
เรียนรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ข้อมูลเบื้องต้น	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 1	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยนครพนม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

	 ระหว่างวันที่	 18	 -	 19	 มิถุนายน	 2561	 หน่วยงานใน
สังกัดส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยนครพนม	ประกอบด้วย 
กองกลาง	กองพฒันานกัศกึษา	กองนโยบายและแผน	กองส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน	ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	และหน่วย
ตรวจสอบภายใน	 เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน	 ประจ�าป ี
การศึกษา	 2560	 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา	 ของหน่วยงาน
สายสนับสนุนการเรียนการสอน	ณ	ห้องราชพฤกษ์	ชั้น	5	อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร	 ส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย
นครพนม

สนง.อธิการบดี และ สนง.สภา มนพ. เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 วันที่	24	มิถุนายน	2561	งานวินัยนักศึกษา	กองพัฒนา
นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 ร ่วมกับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 จัดโครงการตรวจสาร 
เสพติดในสถานศึกษา	 ประจ�าปี	 2561	 เพื่อร่วมมือป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตอบสนองนโยบายของภาครัฐ 
ท่ีมุง่ส่งเสรมิให้นกัศกึษาและบุคลากรภายในสถานศกึษาปลอดจาก
สิง่เสพตดิและสารมอมเมาทุกชนดิ	ณ	คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ. ร่วมกบั สสจ.นพ.ด�าเนนิโครงการตรวจสารเสพติด
ในสถานศึกษา
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	 ระหว่างวันที่	 22	 -	 23	 มิถุนายน	 2561	 สาขาวิชา 
การโรงแรม	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 จัดโครงการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาและการพฒันาท้องถิน่	โดยมสีถาบนัอดุมศกึษา
เป็นพี่เลี้ยง	 ประจ�าปี	 2561	 ให้แก่คณะครูจากโรงเรียนบ้านกุรุค	ุ
อ.เมืองนครพนม	 จ.นครพนม	 เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้	 
ในสาขาวิชาชีพที่คุณครูสนใจให้เกิดความช�านาญ	และน�ากลับไป
ถ่ายทอดต่อให้กบันักเรยีนและประชาชนในท้องถิน่	อกีทัง้เป็นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและสถาบัน
อุดมศึกษา	ณ	โรงเรียนบ้านกุรุคุ	อ.เมืองนครพนม	จ.นครพนม

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

	 วันท่ี	 27	 มิถุนายน	 2561	 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์	 วันจันทึก	
รกัษาราชการแทนอธิการบด	ีพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	มหาวิทยาลัย
นครพนม	เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุม	Mekong	Tourism	Forum	
(MTF	 2018)	 จัดโดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 ร่วมกับ
จังหวัดนครพนม	 และส�านักงานความร่วมมือการท่องเที่ยว 
ลุ่มแม่น�้าโขง	(MTCO)	ซึ่งมีนายอิทธิพล	คุณปลื้ม	ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 เป็นประธานเปิดงาน	 
โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยนครพนมได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการ 
จัดสถานที่ในการประชุมและน�านักศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงโชว์
พิเศษในพิธีเปิด	ณ	 อาคารศรีโคตรบูรณ์	 วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ	มหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ. ร่วมพิธีเปิดงานประชุม Mekong Tourism  
Forum (MTF 2018)

	 วันที่	 27	 มิถุนายน	 2561	 คณะเกษตรและเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยนครพนม	 ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา	 จัดโครงการ
สถานศึกษาสีขาว	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านยาเสพติด 
โทษและวิธีป้องกันไม่ให้ตนเองเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
และเพื่อคัดกรองตรวจสารเสพติดนักศึกษา	ณ	ห้องประชุมอาคาร
ปฏบิตังิานทางสตัวศาสตร์	คณะเกษตรและเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยั
นครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี จัดโครงการสถานศกึษาสขีาว 
ประจ�าปีการศึกษา 2561

	 วันท่ี	 27	 มิถุนายน	 2561	 คณะผู ้บริหาร	 ผู ้แทน	 
คณะ/วิทยาลัย	 ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม	 ร่วมประชุม 
สภากาแฟหน่วยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารจังหวัดนครพนม	
ครัง้ที	่6	ซึง่ในครัง้นีม้	ีนายประทปี	ฤทธกิลุ	รองผูว่้าราชการจงัหวัด
นครพนมเป็นประธาน	 และมีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมเป็นเจ้า
ภาพในการจดังาน	ณ	โรงเรยีนนครพนมวทิยาคม	อ.เมอืงนครพนม	
จ.นครพนม	

มนพ. เข้าร่วมประชุมสภากาแฟหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จ.นครพนม ครั้งที่ 6



 นครพนม	เป็นจงัหวดัทีม่บีนัทกึทางประวติัศาสตร์มาแต่โบราณกาล	

ในฐานะเมืองเก่าเคียงคู่อยู่กับอาณาจักรศรีโคตรบูร	 ซึ่งในจารึกสถาปนา 

วัดโอกาสศรีบัวบาน	พบหลักฐานที่ว่า	เมืองนครพนม	มีชื่อเดิมว่า เมืองนคร

บุรีราชธานีศรีโคตรบูรหลวง	 เป็นราชธานีที่มีกษัตริย์และเจ้าผู้ครองนคร 

มาก่อนหลายสมยั	ตัง้อยูบ่นพืน้ทีลุ่ม่แม่น�า้โขง	จงึเป็นแหล่งวฒันธรรมของคน

หลากหลายชนเผ่า	 เห็นได้จากสถานที่ส�าคัญภายในเมืองนครพนม	 โบราณ

สถานจ�านวนมาก	 รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรม	 ผ้าพื้นเมือง	 รูปถ่าย	 บันทึก

เอกสารโบราณ	วถิชีวีติความเป็นอยูข่องทัง้กลุม่เจ้านายพืน้เมอืงและชาวบ้าน	

ที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม	ของอาณาจักร

ที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต

	 ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน	 และในโอกาสที่	 จังหวัดนครพนม	

ครบรอบ	 232	 ปี	 โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา	 มหาวิทยาลัย

นครพนม	 จึงได้จัดโครงการเสวนาวิชาการ	 “ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

และภาพถ่ายโบราณเมอืงนครพนม ในโอกาสเฉลมิฉลองนครพนมครบรอบ 

232 ปี”	 ขึ้น	 เมื่อวันที่	 29	 มิถุนายน	 2561	 ณ	 ห้องราชพฤกษ์	 ชั้น	 5	 

อาคารสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร	ส�านกังานอธกิารบดี	มหาวทิยาลยันครพนม	

เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟัง	 และศึกษา

ข้อมูลประวัติศาสตร์ในมุมมองต่างๆ	 ถึงความหลากหลายของชาติพันธุ ์ 

และพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ของเมืองนครพนม	 อีกท้ังยังเป็นเวที 

ท่ีผู ้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เมืองนครพนมจากหลายหลายภาคส่วน 

จะได้ช่วยกันช�าระประวัติศาสตร์เมืองนครพนม	 เพื่อให้คนในท้องถิ่น 

ได้เกิดความรัก	 ความหวงแหน	 และเกิดความภาคภูมิใจในจังหวัดนครพนม	 

ซ่ึงในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา	นักวิชาการ	 และประชาชนทั่วไป

เข้าร่วมจ�านวนมาก


