
มหาวิทยาลัยนครพนมขอแสดงความยินดีกับ ทีมขีดเขียนโปรดักชั่น นักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวด
ในโครงการ “ถ่ายคลิปได้บุญ” คลิปเอทีฟ 2018 จากกลุ ่มบริษัท โมโน            
ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และการกุศล 25,000 บาท

ประจ�าวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
จากการประกวดโครงการ “ถ่ายคลิปได้บุญ” คลิปเอทีฟ 2018

ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล : อนาคตของชาติต้องได้รับการดูแล

เพื่อท�าบุญให ้ : น้องจอย รร.เรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร พระสงฆ์         
จ�านวน 87 รูป เพ่ือถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชยัมงคล        
ใ น ง าน เ ฉลิ มพระ เ กี ย รติ ส ม เ ด็ จพ ระนา ง เ จ ้ า สิ ริ กิ ต์ิ               
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 256 ณ วัดมหาธาตุ 
จังหวัดนครพนม และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ      
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยได้ข้ึนถวายเคร่ือง
ราชสักการะ (พานพุ่มเงนิ-พานพุ่มทอง) และร่วมกล่าวค�าถวาย
สดุดเึฉลมิพระเกยีรติถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสรญิ
พระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า และร่วมจุดเทียนเพื่อถวาย
พระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลาง 
จังหวัดนครพนม

มนพ.เข้าร่วมกจิกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลท่ี 9



2

 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก 
รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การ
ต้อนรับ นายอภัยชนม์  วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ
พัฒนาชีวิตชนบทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะ           
ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารอืเบือ้งต้น กบัมหาวทิยาลยันครพนม 
ด้านความร่วมมือทางวิชาการและกิจการเพื่อสังคม ภายใต้        
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกันในด้านการพัฒนา       
ผูด้้อยโอกาส สานต่อศาสตร์พระราชา ณ ห้องพะยงู ชัน้ 4 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นครพนม
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 ระหว่าง วนัที ่2-3 สงิหาคม 2561 คณาจารย์และบคุลากร
มหาวทิยาลยันครพนม เข้าร่วมโครงการสมัมนาเครอืข่ายองค์กร   
การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา หรอื Mini UKM 
ครัง้ที ่ 19 โดยมสีมาชกิเครือข่าย Mini UKM 6 สถาบัน ได้แก่ 
ม.นครพนม ม.อุบลราชธานี ม.ราชภัฏศรีษะเกษ ม.ราชภัฏ
สวนสนุนัทา ม.ราชภฏับุรรีมัย์ และ ม.มหาสารคาม ร่วมแลกเปล่ียน
เรยีนรูร่้วมกนั ณ ห้องประชุมแม่น�า้ของ คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร อาจารย์ประจ�า 
และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เดินทางไปจัดกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
นครพนม เพื่อแนะน�าหลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ        
ในมหาวิทยาลัยนครพนม แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่สนใจ ซึ่งได้รับความสนใจจาก         
ผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก ณ โรงแรม BMC จังหวัดฮาติงห์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 ส�านักวิทยบริการ 
จัดกิจกรรม “หายเหงา” ภายใต้โครงการ The Best of NPU 
USR ปีที ่3 ในหวัข้อ “มหาวทิยาลยัรบัใช้สงัคม...ไปให้ถึงชมุชน” 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีแก่ผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและการเข้าถึงสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้        
มีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกมากมาย ได้แก่ เยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการในห้องผู้โดยสารจ�าลอง กิจกรรมสันทนาการ    
เล่นเกมมหาสนุก ณ ส�านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ส�านักวิทยบริการ จัดกิจกรรม “หายเหงา” เสริมสร้าง
ศักยภาพทางเทคโนโลยีแก่ผู้สูงอายุ

บุคลากรในสังกัด มนพ.ร่วมงาน Mini UKM ครั้งท่ี 19 
พร้อมรับมอบธงเป็นเจ้าภาพ ปี 2562

NPU Roadshow แนะแนวเตรียมพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ.ให้การต้อนรับ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทในเครือ CP 
พร้อมร่วมหารืองานด้าน Social Enterprise



 วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร บุคลากร และ
นกัศกึษา มหาวทิยาลยันครพนม เดนิทางไปมอบสิง่ของช่วยเหลอื
ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยมีนายบุนมี  พิมพะสอน รองเจ้าแขวงค�าม่วน เป็นผู้รับมอบ 
โดยสิ่งของบริจาคครั้งนี้ มีจ�านวน 2 รถหกล้อ และเงินสดจ�านวน 
35,000 บาท ซึ่งหลังจากนี้ทางการของ สปป.ลาว จะล�าเลียงและ
ส่งต่อให้กับผู ้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว ณ ห้องว่าการ           
แขวงค�าม่วน สปป.ลาว
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UBI NPU จัดประกวดแผนธุรกิจ “New Business Model 
Innovation 2018”

มนพ.ลงพืน้ที ่มอบสิง่ของบรจิาคช่วยผูป้ระสบอทุกภัย สปป.
ลาว

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ�าปี 2561 มนพ.จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขัน
ภายใน 24 ชั่วโมง

 วนั 7 สงิหาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลยั
นครพนม จัดประกวดแผนธุรกิจ ในหัวข้อ “New business 
Model Innovation 2018” โดยมนีกัศกึษาจากชมรมผูป้ระกอบ
การ NPU Young  Entrepreneur และ Tech Startup ขอม
หาวิทยาลัยนครพนม ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยรางวัลชนะ
เลิศ ได้แก่ แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ สื่อประชาสัมพันธ์ นักขายแห่ง
อนาคต AR (Augmented Reality) จากวิทยาลัยนาหว้า ซึ่งจัด
ขึ้้น ณ ห้องจ�าปาลาว ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยนครพนม          
จัดพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ�าปีการศึกษา 2561   
เพ่ือส่งเสรมิให้นักศกึษาทุกคณะ/วทิยาลยั ได้แสดงความกตญัญู
กตเวทีต ่อครูบาอาจารย ์ น ้อมร�าลึกถึงพระคุณอาจารย ์           
สร้างความรกั ความสามคัค ีแก่นกัศกึษา สร้างความเป็นอนัหนึง่
อันเดียวกันใต ้ร ่มเหลืองทอง ณ อาคารศรี โคตรบูรณ ์           
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม

 ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 งานวิชาศึกษา
ท่ัวไป มนพ. จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการ
แข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ช่ัวโมง (Starup Thailand 24 
Hours Innovation - University Workshop) เพื่อเตรียม
ความพร้อมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาในกลุ ่มจั งหวัดสนุก                   
ได้เสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมท่ีจ�าเป็นในศตวรรษที่ 21            
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 



 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจ�าปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐาน    
กฎระเบียบ และรูปแบบการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี 
เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ กันเกราช่อที่ 13 
พร้อมกันน้ี ยังได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
นครพนม” ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัย    
ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่            
2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในปีนี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.00 
น. โดยมีรุ่นพี่จากแต่ละ คณะ/วิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม       
จัดกจิกรรมสนัทนาการน�าน้องใหม่ร้องเพลงมาร์ชมหาวทิยาลยั เล่นกจิกรรม
เชื่อมสัมพันธ์ และน�าน้องใหม่ลอดซุ้มมหาวิทยาลัย สร้างความอบอุ่น        
ก่อให้เกิดความประทับใจระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
 นอกจากน้ัน ทางมหาวิทยาลัยนครพนม ยังได ้ วิทยากร                 
จากกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส�านักวิทยบริการ และโครงการ
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาบรรยายให้ค�าแนะน�าการใช้บริการ   
ระบบลงทะเบียนเรียน การใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบยืม-คืนหนังสือ         
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  กล่าวว่า นักศึกษาใหม่ทุกคน 
ต้องรูจ้กัปรับตวั ฝึกฝนและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ต้องหมัน่เก็บประสบการณ์
จากการเข้าชมรม กิจกรรมต่างๆ จะท�าให้เรารู้จักกับอาจารย์ เพื่อนใหม่  
ต่างคณะ จะช่วยท�าให้เกิดกระบวนการคิด การท�างานเป็นระบบ เกิดการ       
แบ่งปัน และมีความสุขในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2561 
ต้อนรับกันเกรา ช่อที่ 13

NPU NEWSLETTER จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยนครพนม


