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สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค
ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และพิธีน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สาหรับงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ภายใต้คาขวัญ “จุดประกำยควำมคิด พัฒนำชีวิตด้วยวิทยำศำสตร์ เสริมสร้ำงชำติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” การจัดงานครั้งนี้
ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ของคณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ การประกวดและกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ และทางมหาวิทยาลัย
ได้ต้อนรับบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และคณาจารย์ นักศึกษา จากวิทยาลัยจอร์เจีย กวินเนต ที่มาร่วม
ประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ด้วย

สัมมนำทำงวิทยำศำสตร์ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ประจาปี
2560 โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธาน
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ
เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์สามารถนาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากสัมมนามา
ประยุ กต์ ใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการนาเสนองานที่ มีคุณภาพและนาไปใช้
ในการพั ฒนาประเทศต่อไป ซึ่ ง มี อาจารย์จ ากมหาวิท ยาลัยแห่งชาติลาว
จานวน 2 ท่าน และอาจารย์จากวิทยาลัยจอร์เจีย เกว็นเน็ต จานวน 3 ท่าน
กล่าวปาฐกถาทางด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 5 หัวข้อเรื่อง ณ ห้องประชุม
ทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

มรกพ. ต้อนรับคณะอำจำรย์และนักศึกษำ
GEORGIA GWINNETT COLLEGE

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา
รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์
และบุ คลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏกาแพงเพชร ให้ การต้ อ นรั บ
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก GEORGIA GWINNETT COLLEGE
จานวน 20 ท่าน เดินทางมาร่วมงานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ใน
งานสั ป ดาห์ วิ ทยาศาสตร์แห่ ง ชาติ ส่ ว นภูมิ ภาค ประจ าปี 2560
ระหว่ า งวั น ที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 4
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
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พัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ Thailand 4.0 สู่ควำมสำเร็จ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0
สู่ความสาเร็จ โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุ ญมาก อธิการบดีเป็นประธานในพิธี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้กับ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีวินัยในตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้น วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร ผู้อานวยการสานักศิ ลปะและ
วัฒนธรรม และอาจารย์พิมพ์นารา บรรจง รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

โครงกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร
ผู้ อานวยการส านั กศิล ปะและวั ฒ นธรรม ให้ โ อวาทและกล่ า วค าอวยพรให้ แ ก่
ทีมงานอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่
เดินทางไปจัดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ ในโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะ
และวัฒนธรรม ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี ของการเสด็จประพาสประเทศ
สวีเดนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ จุฬาลงกรณ์
มหาราชานุ ส รณ์ Utanede Bisgarden Ragunda Jamtland ประเทศสวี เ ดน
ระหว่างวันที่ 11 – 30 กรกฎาคม 2560
เมื่ อวั น ที่ 12 กรกฎาคม 2560 ส านั กประกันคุณภาพการศึกษา ร่ว มกับ
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดการประชุมหารือโครงการบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2561 “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) โดยรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธาน การ
ประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ เรีย นในระดับ การศึ กษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ ง มหาวิ ทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ รับ
จัดสรรงบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน 6,000,000 บาท จากรัฐบาลมาดาเนิน
โครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศ
ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี โ รงเรี ย นในความรั บ ผิ ด ชอบจ านวน 60 โรงเรี ย น
ประกอบด้วยโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร 40 โรงเรียน และโรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดตาก 20 โรงเรียน

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ข่ำวประชำสัมพันธ์
เปิดให้ทดลองใช้งำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
World eBook Library (WEL)

ส านักงานบริ ห ารเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒ นาการศึกษา
เปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จานวน 78 แห่ง ภายใต้กากับ/สังกัด
ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เข้ า ทดลองใช้ ง าน
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ World eBook Library (WEL) ซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย ท่านสามารถเข้าทดลอง
ใช้งาน ได้ตั้งแต่วัน ที่ 1 สิ งหาคม 2560 ถึงวัน ที่ 30 พฤศจิก ายน
2560

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์พลังงาน วันจันทร์
ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ ชั้ น 3 อาคารที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ โดยมี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
พลังงาน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นวิทยากร

สกู๊ปพิเศษ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศใช้ธรรมนูญตาบลหนองหลวง พ.ศ. 2560 ธรรมนูญตาบลแห่งแรกของจังหวัดกาแพงเพชร
(มีต่อหน้า 5)
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ประกำศใช้ธรรมนูญตำบลหนองหลวง พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกาเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมพิธีประกำศใช้ธรรมนูญ ตำบลหนองหลวง พ.ศ. 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง อาเภอ
ลานกระบือ จั งหวัดกาแพงเพชร ซึ่งเป็ น ข้อตกลงร่ วมกันของประชาชนในการพัฒ นาตาบลหนองหลวง มีการน้อมนาหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน สามารถดูแล
จัดการวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างปกติสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรเครือข่ายหน่วยงานต่า ง ๆ นาไปสู่ตาบลสุขภาวะ อยู่ดีมี
สุข เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชรเป็นประธาน ซึ่งธรรมนูญ
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ฝ่ายปกครอง ทหารตารวจ ผู้นาท้องถิ่น โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง และประชาชนตาบลหนองหลวง
ทั้ง 14 หมู่บ้าน ที่ใช้เป็นกติกาหรือข้อตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันหรือป้องปรามสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุม
ทุกด้าน เกิดจากข้อคิดเห็ น จากประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้ าน มี การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็ น จนสรุปเป็นธรรมนูญตาบลหนองหลวง
พ.ศ. 2560 ที่มีการประกาศใช้ในวันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) เป็นแห่งแรกของจังหวัดกาแพงเพชร
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเวทีเสวนา “ชาวบ้านจะได้อะไร จากการมีธรรมนูญตาบลหนองหลวง” โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ
นายน้อย พะโยม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง นายวิสุทธิ์ บุญญโสภิต รองผู้อานวยการสานักงานหลักประกันแห่งชาติ
เขต 3 นายนิติธร ธรธัญญา ผู้อานวยการสานักนโยบายสาธารณะฯ ภาคเหนือ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายวิเชียร
บดีรัฐ ผู้แทนตาบลหนองหลวง และดาเนินรายการโดย ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ปรึกษา รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒชิ ัย ตรุษลักษณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518

