เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไดจัดกิจกรรมสังสรรควันขึ้นปใหม ป 2551 รวมกับทางศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้น ณ หอง Main Conference
อาคารศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภายในงานได
จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร จับฉลากของขวัญ กิจกรรม
กีฬา เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร และ
เจาหนาที่ของศูนยภูมิภาคฯ รวมถึงบุคลากรจากองคกร
ตางๆภายในอาคารศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
อีกดวย เพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นภายในองคกร
และสรางขวัญกําลังใจที่ดีแกเจาหนาที่ของศูนยภูมิภาคฯ
โดยมีผูบริหาร คณะทํางานและเจาหนาศูนยภูมิภาคฯ
เขารวมงานจํานวน 10 คน

หนวยใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพประชาชน ครั้งที่ 12/2550
ตําบลวังทาดี อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบรูณ
เมื่อวันที่ 15- 16 ธันวาคม 2550 ผศ.วิชาญ อมรากลุ ผูอํานวยการ ดร.สิริรัตน
แสนยงค รองผูอํานวยการฝายบริหาร และเจาหนาที่ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง ไดออกหนวยใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพของ
ประชาชน ครั้งที่ 12/2550 ณ โรงเรียนบานกลาง ตําบลวังทาดี อําเภอหนองไผ จังหวัด
เพชรบรูณ ไดอบรมใหความรูระบบภูมิสารสนเทศเบื้องตนและ ความรูเกี่ยวกับดาวเทียมธี
ออส (ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ดวงแรกของประเทศไทย) ใหแกนักเรียน เพื่อให
นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการใชขอมูลดาวเทียมธีออส
ในภาคปฎิบัติเจาหนาที่ศูนยภูมิภาคฯ อบรมใหความรูเรื่องการใชโปรแกรมการ
ประยุกตใชแบบจําลอง 3 มิติ(3D Sketch Up) โดยใหนักเรียนแขงขันการสรางภาพจําลอง 3
มิติของดาวเทียมธีออส โดยมี ดร.สิริรัตน แสนยงค มอบของรางวัลใหแกผูชนะการประกวด
ในครั้งนี้

ผศ.วิชาญ อมรากลุ ผูอํานวยการ และผศ. ดร.สิริรัตน
แสนยงค รองผู อํ า นวยการฝ า ยบริ ห าร ศู น ย ภู มิ ภ าค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง
ไดเขารวมโครงการคายเยาวชน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ในระหวางวันที่ 20-20 ธันวาคม 2550 ณ สนาม
กี ฬ า 700 ป จั ง หวั ด เชี ย งใหม จั ด ขึ้ น โดยศู น ย ภู มิ ภ าคฯ
ภาคเหนื อ ร ว มกับ สทอภ. และ สาขาวิช าเทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
โดยมี ค รู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา คณาจารย แ ละ
เจาหนาที่ศุนยภูมิภาคเขารวมจํานวนจํานวน 200 คน
ในงานไดจัด กิจ กรรมในลัก ษณะของฐานการเรีย นรู โดย
แบงนักเรียนออกเปนกลุม แตละกลุมจะเขาไปทํากิจกรรม
และเรี ย นรู ก ระบวนการทางเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศดวยวิธีการงายๆ และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
โดยมงเนนใหเกิดการเรียนรูจากการปฎิบัติจริง(Learning by
Doing) จากการเรียนรุ 5 ฐาน

หนวยใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพประชาชน ครั้งที่ 1/2551
ตําบลบานแยง อําเภอนครไท จังหวัดพิษณุโลก
ศู น ย ภู มิ ภ าคเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ ภาคเหนื อ ตอนล า ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมกับสถาบันบริหารงานวิจัยและพัฒนา (IRDA) จะออก
ใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพของประชาชน ครั้งที่ 1/2551 ในระหวางวันที่
19- 20 มกราคม 2551 ณ โรงเรีย นบางยางวิท ยาคม ตําบลบา นแยง อํา เภอนครไท
จังหวัดพิษณุโลก โดยการออกใหบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ทางศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง จัดการแขงขันประกวดวาดภาพระบายสี
ดาวเที ย มธออส (ดาวเที ย มสํ า รวจทรั พ ยากรธรรมชาติ ดวงแรกของประเทศไทย)
เพื่อใหเด็กนักเรียนรูจักดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย
และชวยฝกทักษะความคิดสรางสรรค

โครงการถายทอดเทคโนโลยี การประชุมสัมมนาดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ :
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการจัดทําแผนที่ภาษี

ศูน ย ภู มิ ภ าคเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ สารสนเทศ ภาคเหนื อ ตอนล า ง
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรจั ด โครงการถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารประชุ ม สั ม มนาด า น
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการจัดทํา
แผนที่ภาษีขึ้น ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ หอง Auditorium ชั้น 1 อาคาร
ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่ออบรมใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) และโปรแกรมประยุก ตใช ท างด านระบบภู มิส ารสนเทศที่ เ กี่ ยวของใหแ ก
อาจารย และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

โครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย/ดาวเทียม THEOS ดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทย ขึ้นสูวงโคจร
เฉลิมพระเกียรติ ไดเขารวมเปนหนึ่งในกลุมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรม รวมพลังทําดีเพื่อพอ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน
ชั้น M ในชวงระหวางวันที่ 1 - 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 เพื่อรวมพลังสรางความดีครั้งประวัติศาสตร เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5 ธันวาคม 2550
โครงการ "ทําดีเพื่อพอ" เปนโครงการภายใตการดําเนินการของรัฐบาล ที่มุงรณรงคใหคนไทยมีความสนใจที่จะกระทําความดี
เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อถวายเปนของขวัญในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งสาระ
หลักของโครงการฯ จะมุงสงเสริมใหประชาชนมุงทําความดี ละเวนความชั่วทั้งทางกาย วาจา ใจ ในลักษณะตางๆ โดยมีกําหนดระยะเวลา
80 วันกอนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550
ทั้งนี้ ในระหวางวันที่ 1 - 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 รัฐบาลรวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และเครือขายทําความดีทั่วประเทศ ได
รวมกันจัดงาน "รวมพลังทําดีเพื่อพอ" โดยกําหนดใหถนนพระราม 1 ตั้งแตบริเวณหนาสนามกีฬาแหงชาติ ถึงบริเวณสี่แยกราชประสงค
เปน "ถนนแหงความดี" ซึ่งจะประกอบดวยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมรนรงคทําความดีตามสถานที่ตางๆ 5 จุดตลอดเสนถนน
ดังกลาว ไดแก สนามศุภชลาศัย ศูนยการคาสยามพารากอน วัดปทุมวนาราม โรงพยาบาลตํารวจ และทางเดินสกายวอลคของรถไฟฟาบี
ทีเอส

โครงการสรางความตระหนักดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ :
คายเยาวชนตะลุยอวกาศ
ขอเชิญครูและนักเรียนเขารวมโครงการสรางความตระหนักดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : คายเยาวชนตะลุย
อวกาศ ในระหวางวันที่ 10-12 มีนาคม 2551 ณ อาคารศูนยฝกอบรมและควบคุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร(CITCOMS)
มหาวิทยาลัยนเรศวร และคายบรมไตรโลกนาถ อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นโดยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ภาคเหนือ
ตอนลาง รวมกับ สทอภ.และ สํานักวิชาเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยภายในงานไดจัด
กิจกรรมและเรียนรูกระบวนการทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศดวยวิธีการงายๆ และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยมุงเนน
ใหเกิดการเรียนรูจากการปฎิบัติจริง (Learning by Doing)

คณะผูจัดทํา ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารย วิชาญ อมรากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัตน แสนยงค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัตน แสนยงค ผูชว ยศาสตราจารย ภิรมย ออนเส็ง และ คุณอนุชิดา ธนานุศักดิ์
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