
นศ.วิทยาลัยธาตุพนม คว้า 2 รางวัล จากการประกวด

สิ่งประดิษฐ์และโครงงานฯ ระดับอุดมศึกษา 

งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2561
	 มหาวิทยาลัยนครพนม	ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม	ที่ได้

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ผลงาน	เครื่องฝานกล้วยฉาบ	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

ที	่2	ผลงาน	รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า	ส�าหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอาย	ุจากการประกวดสิง่ประดษิฐ์

และโครงงาน	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา	ภายใต้แนวคิด	“นวัตกรรมสู่

ชุมชน	 เพื่อประเทศที่มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 ในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม	 2561	 จัดโดย	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เมื่อวันที่	18-19	มกราคม	2561	ที่ผ่านมา
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2 ปี โรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยันครพนม 

พนมพิทยพัฒน์

งานนิติการ จัดสัมมนา

“กฎหมายส�าหรบัผูป้ฏบัิติงานในมหาวทิยาลัย”

สภาวิชาการ มนพ.ประชุมพิจารณาหลักสูตร

ที่ครบวงรอบในการปรับปรุงแต่ละสาขาวิชา

โครงการสัมนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อ

พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 วันที่	14	มกราคม	2561	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

นครพนม	พนมพิทยพัฒน์	จัดวันสถาปนาครบรอบ	2	ปี	การก่อตั้ง

โรงเรียน	 โดย	 รศ.ดร.ค�ารณ	 	 สิระธนกุล	 รักษาราชการแทน															

รองอธิการบดีฝ ่ายวิชาการและวิจัย	 มหาวิทยาลัยนครพนม													

เป็นประธาน	 และมีผู้ปกครอง	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และนักเรียน					

ร่วมกันจัดกิจกรรมการท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	จ�านวน	9	รูป	 เพื่อ

เป็นสิริมงคล	และชมการแสดงจากนักเรียนทุกระดับชั้น

	 วันที่	 18	 มกราคม	 2561	 งานนิติการ	 กองกลาง	 สนง.

อธิการบดี	 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการแลกเปลี่ยน 

เรยีนรู้เรือ่ง	“กฎหมายส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั”	โดยช่วง

เช้าบรรยายเรื่อง	 บริการสาธารณะและประเภทของกฏหมาย									

และอ�านาจที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	 และช่วงบ่าย	 บรรยายเรื่อง											

กฏหมายที่ใช้ในการบริหารงาน	ซึ่งมุ่งหวังว่าจะช่วยเพิ่มทักษะความ

รู้ด้านกฏหมาย	 สร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์

ต่อพนักงาน	ณ	ห้องราชพฤกษ์	ชั้น	5	สนง.อธิการบดี

	 วันท่ี	 19	 มกราคม	 2561	 มนพ.จัดประชุมคณะกรรมการ	

สภาวิ ช าก า ร 	มหาวิ ทย าลั ยนครพนม 	ครั้ ง ที่ 	 1 / 2561

โดย	 ผศ.ดร.สังคม	 	 ภูมิพันธุ์	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	 มนพ.	 

เป็นประธาน	 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณบดีประจ�าคณะ/วิทยาลัย	

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	เพื่อร่วมพิจารณาหลักสูตรที่ครบวงรอบใน

การปรับปรุง	 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพในการผลิต

บัณฑิตต่อไป

	 วันที่ 	 14	 มกราคม	 2561	 ผศ.ดร.สังคม	 	 ภูมิพันธุ 	์													

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยันครพนม	เป็นประธานเปิด

โครงการ สัมมนายุทธศาสตร ์การบริหาร เพื่ อพัฒนาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	โดย	รศ.ดร.สนัน่		ศรสีขุ		คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์	

ได้น�าเสนอแนวทางการบริหารคณะฯ	รวมทั้งแนวทางการเปิดสาขา

วิชาใหม่ด้านวิศวกรรม	เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรับรองรบัการเตบิโต

ด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดนครพนมและรองรับนิคมอุตสาหกรรม 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ณ	ห้องราชพฤกษ์	ชั้น	5	สนง.อธิการบดี
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คณะวทิยาศาสตร์ จัดโครงการบรกิารวชิาการฯ

ให้กับ นร. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

มนพ.ส่งทพันกักฬีา สู้ศึก “ราชมงคลธัญบรีุเกมส์” 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

ศนูย์ศกึษาอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง น�าคณะอาจารย์

ประจ�าสาขาภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเทคนิค

การสอน ณ ม.ฮาติงห์

ร่วมขบวนพธิเีชญิพระอปุคุตและพธีิถวายข้าวพชีภาค 

ในเทศกาลนมสัการพระธาตุพนม ประจ�าปี 2561

	 วันที	่20-21	มกราคม	2561	คณะวทิยาศาสตร์	จดัโครงการ

บริการวิชาการกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนให้กับโรงเรียน	 ระดับประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา	โดยในครั้งนี้จัดให้ความรู้แก่	นักเรียนห้องพิเศษ	Gifted	

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล	 และมีอาจารย์ชนาพร	 รัตนมาลี											

รองคณบด	ีคณะวทิยาศาสตร์	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ	มรีะยะ

เวลาในการท�ากิจกรรม	 2	 วัน	 แบ่งเป็น	 8	 กิจกรรม	 ได้แก	่ 

1.การหาค่าคงทีข่องแก๊ส	2.การวเิคราะห์คณุภาพน�า้	3.การตกอสิระ 

4.การขยายตวัเชงิเส้นเนือ่งจากความร้อนของวตัถ	ุ5.หม้อแปลงไฟฟ้า	

6 .การแบ ่ ง เซลล ์ 	 7 .การถ ่ ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	 

8.กจิกรรมคณิตศาสตร์หรรษา	ณ	อาคารเรียนคณะวทิยาศาสตร์

	 วันที่ 	 23	 มกราคม	 2561	 ผศ.ดร.ถนอม	 ทาทอง																								

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 พร้อมด้วย	

นายวันเฉลิม		อุปราคม	รักษาการผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา	

น�าคณะนักศึกษาและนักกีฬาเข้าร่วม	 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี	 45	 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”	 ระหว่างวันที่	

22-31	มกราคม	2561	ณ	สนามกีฬากลาง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	ในปีนี้	มนพ.ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน

ในรอบมหกรรมตั ว แทน โซนภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ	 

6	ชนิดกีฬา	ได้แก่	ทีมรักบี้ฟุตบอล	ทีมแบดมินตัน	ทีมเทเบิลเทนนิส	

ทมีเพาะกาย	ทมีมวยไทยสมคัรเล่น	ทมีกฬีาเปตอง	รวมทัง้สิน้	84	คน

	 วันที่	 23	มกราคม	2561	ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	

มหาวิทยาลัยนครพนม	 น�าคณะอาจารย ์สาขาภาษาอังกฤษ	

มหาวิทยาลัยนครพนม	 เดินทางไปแลกเปลี่ยนเทคนิคการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนมและ

อาจารย์มหาวิทยาลัยฮาติงห์	 นอกจากนั้น	 ยังได้ประชุมหารือความ

คืบหน้าการจัดตั้งและบริหารศูนย ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย	 

ณ	มหาวิทยาลัยฮาติงห์	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 วันที่ 	 24	 มกราคม	 2560	 ผศ.ดร.สังคม	 ภูมิพันธุ ์	 

รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยันครพนม	พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่	บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

เข้าร่วมขบวนพิธีอัญเชิญพระอุปคุต	 และพิธีถวายข้าวพีชภาค	 

ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม	 ประจ� าป ี 	 2561																																			

ณ	วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร	อ�าเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม



ประชุมเครือข่ายผู้อ�านวยการ ครูแนะแนว 

และแกนน�าโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียน

มธัยมศกึษาในเขต สพม.22 และจังหวดัใกล้เคยีง

	 วันที่	 25	 มกราคม	 2561	 กองส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน	มหาวิทยาลยันครพนม	จัดการประชมุเครอืข่ายผูอ้�านวยการ
ครูแนะแนว	และแกนน�าโรงเรียนขยายโอกาส		โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขต	สพม.22	และจังหวัดใกล้เคียง		โดยมี	ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม	 เป็นประธาน
เปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง	ทิศทางการพัฒนานักศึกษา และ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนมสู ่ตลาดแรงงานและเป ็น
มหาวิทยาลัยชั้นน�าแห ่งอนุภูมิภาคลุ ่มน�้ า โขงตอนกลาง                        
ณ	ห้องประชมุศรโีคตรบรูณ์	ชัน้	3	อาคารศรโีคตรบรูณ์	วทิยาลยัการ
ท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร	มหาวิทยาลยันครพนม	ภายในงาน	
มหาวทิยาลยันครพนมได้น�านทิรรศการประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั	
นทิรรศการแนะน�าหลกัสูตรการเรียนการสอน	จาก	13	คณะ/วทิยาลยั	
จัดแสดงเพือ่ให้ความรู	้แนะน�าสาขาวชิาทีน่่าสนใจ	เพือ่ให้ครแูนะแนว
และแกนน�านักเรียนได ้ รู ้ จักมหาวิทยาลัยนครพนมมากข้ึน																			
และประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
นครพนม	 นอกจากนั้นบนเวทีกลางได้จัดการเสวนาร่วมกัน	 หัวข้อ	
มหาวทิยาลยันครพนมเพ่ือการศกึษาต่อ น�าโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ค�ารณ สริะธนกลุ รักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ
และวิจัย	 ร ่วมกับคณบดีและผู ้อ�านวยการวิทยาลัย	 ในสังกัด
มหาวิทยาลัยนครพนม	 เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อ	 ในแต่ละคณะ/
วิทยาลัย	 และโอกาสการท�างานในสาขาวิชาสู่เส้นทางสายอาชีพใน
ศตวรรษที่	21

	 ทัง้นี	้ช่วงบ่าย	ได้น�าคณะผูอ้�านวยการโรงเรยีน	ครแูนะแนว	
และแกนน�านักเรียน	 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนของแต่ละ
คณะ/วิทยาลัยในสังกัด	 ได้แก่	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะวิทยาการ
จดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ	คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์	
คณะครุศาสตร์	และคณะวิทยาศาสตร์
 รองศาสตราจารย์ ดร.ค�ารณ สิระธนกุล	 กล่าวว่า	
มหาวทิยาลยันครพนมสร้างหลกัสตูรเพือ่รองรบัตลาดแรงงานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ	 ได้ครบทุกวิชาชีพ	 ไม่ว่าจะเป็น	 การท�างานในสาย
อาชีพบริการ	 โลจิสติกส์	 ยานยนต์	 การบริหาร	 การจัดการ	 ธุรกิจ
การบนิ	และสายสขุภาพ	โดยมคีณะ/วทิยาลยั	เปิดการเรียนการสอน	
ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง	 และวิทยาลัยรอบนอก	 ที่นักเรียน	
นั ก ศึ กษ าส ามา รถ เ ข ้ า ศึ กษ าต ่ อ ไ ด ้ ตั้ ง แ ต ่ ร ะดั บอนุ บ าล																																		
ระดับมัธยมศึกษา	ระดับอาชีวศึกษา	ระดับปริญญาตรี	จนถึงระดับ
ปริญญาโท	 จากคณาจารย์ท่ีมีคุณภาพ	 ดังนั้น	 มั่นใจได้แน่นอนว่า	
มหาวิทยาลัยนครพนม	 เป ็นสถาบันการศึกษาที่มี คุณภาพ																		
พร้อมที่เจริญเติบโต	 และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�าแห่งอนุภูมิภาค 
ลุ่มน�้าโขงตอนกลางอย่างแน่นอน	


