
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เรื่อง การสอนและการผลิตสื่อวิชาดาราศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

หลักการและเหตุผล 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในชวงป 2250 – 2254  ซ่ึงไดให
ความสําคัญกับการเรียนการสอนครู ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดใหความรวมมือ  โดยรวมเปน
วิทยากรอบรมครูในจังหวัดนํารอง 9 จังหวัด โดยมีจังหวัดพิษณุโลกรวมอยูดวย  คณะอาจารยผูใหการอบรมไดพบ
ถึงปญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในหองปฏิบัติการซึ่งมีปญหาหลายเรื่อง เชน 
ขาดแคลนเครื่องมือวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ วัสดุและอุปกรณไมเพียงพอ และที่สําคัญคือ ครูผูสอนมีวุฒิ
การศึกษาไมตรงกับวิชาที่สอนแตมีความจําเปนตองสอนเพราะมีครูไมเพียงพอ  ดังนั้นทางโปรแกรมฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทั่วไปจึงจัดการอบรมการสอนและการผลิตสื่อวิชาดาราศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยเนนครู
ประจําการโรงเรียนขยายโอกาส 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูและทักษะในการผลิตสื่อทางดานดาราศาสตร ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 2. เพื่อสรางครูแกนนําดานดาราศาสตร 

ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูชวยศาสตราจารยจํารัส  สุระยศ  อาจารยและเจาหนาทีข่องโปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 

เปาหมาย 
 ครูประจําการในโรงเรียนขยายโอกาส ครู/อาจารยโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป 

ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 ระหวางวันที่ 29 – 30  เมษายน  2551 

สถานที่ฝกอบรม 
               หอง ศว .115   อาคารวิทยสโมสร  ศูนยวทิยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
 



จํานวนผูเขาอบรม 
 จํานวน  30  คน 

วิธีดําเนินการ 
 1.  บรรยายเรื่อง เนื้อหาวิชาดาราศาสตรในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
 2.  ปฏิบัติการ สรางแผนที่ดาวแบบหมุน นาฬิกาแดด ฯลฯ 

งบประมาณ 
              1. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จํานวน 15,000  บาท 
                   1.1 คาตอบแทนวิทยากร  2  วนั  จํานวน  12  ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท = 7,200  บาท 
                   1.2 คาวัสดุสํานกังาน       = 5,000  บาท 
       1.3 คาเอกสารประกอบการอบรมเลมละ 70 บาท  จาํนวน 30 เลม  = 2,100  บาท 
       1.4 คาวัสดุวิทยาศาสตร      = 5,000  บาท 
       1.5 คาปาพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ     = 700  บาท 
 2.   คาลงทะเบียนผูเขาอบรมคนละ 300  บาท  30  คน    เปนเงิน  9,000  บาท 
       2.1 คาวัสดุ        = 1,000  บาท 
       2.2 คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 2  วัน   = 8,000  บาท 

  
 

 

 

 
 
  

 

 

 



กําหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
เรื่อง การสอนและการผลิตสื่อวิชาดาราศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

วิทยากร  ผูชวยศาสตราจารยจํารัส  สุระยศ และคณะ 

วันอังคารที่  29  เมษายน  2551 
 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30 – 09.00  น. พิธีเปด 
 09.00 – 10.15  น. บรรยายเรื่องเอกภพ แกแลกซี่ การวัดระยะทางดาราศาสตร 
 10.15 – 10.30  น. พักรับประทานอาหารวาง 
 10.30 – 12.00  น. บรรยายเรื่อง ดาวฤกษ กลุมดาว กระจุกดาว 
 12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 15.00  น. การบอกตําแหนงวัตถุทองฟา การใชแผนทีด่าวแบบหมุน 
 15.00 – 15.20  น. ปฏิบัติการสรางแผนที่ดาวชนิดหมนุ 

วันพุธท่ี  30  เมษายน  2551 
 08.30 – 10.10  น. บรรยายเรื่อง ระบบสุริยะ ดาวเคราะห การเคลื่อนที่ของดาวเคราะหกฎเคปเลอร 
 10.10 – 10.30  น. พักรับประทานอาหารวาง 
 10.30 – 12.00  น. ปรากฏการณบนทองฟา (สุริยุปราคา จันทรุปราคา ดาวตก) 
 12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 15.00  น. บรรยายเรื่อง การเกิดขางขึน้ ขางแรม และปฏิบัติการสรางชุดสาธิตการเกิด 
    ขางขึ้นขางแรม 
    บรรยายเรื่อง ความกาวหนาของเทคโนโลยีดานอวกาศ 
 15.00 – 15.30  น. พักรับประทานอาหารวาง 
 15.30 – 16.00  น. อภิปรายทัว่ไป และพิธีปดการอบรม 

 

 

 



แบบฟอรมลงทะเบียน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
 

กรุณากรอกขอมูลโดยละเอียด 
ชื่อโรงเรียน/หนวยงาน....................................................................................................................................... 
ท่ีอยูของโรงเรยีน/หนวยงาน............................................................................................................................. 
เขตอําเภอ......................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.................... 
โทรศัพท..............................................................โทรสาร............................................................................... 
E-mail……………………………………………………... 
 
 โครงการที่  ๑.    เร่ือง สรางงาน 3 มิติ    จัดอบรมในวนัท่ี  ๑๐ – ๑๒   มีนาคม  ๒๕๕๑    
1.  ช่ือ...........................................................นามสกลุ......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน................................................................................................................................................... 
2.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน................................................................................................................................................... 
  

โครงการที่  ๒.  เร่ือง  เทคนิคเบื้องตนทางชวีวิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
                                    จัดอบรมในวันท่ี   ๑๓ – ๑๔   มีนาคม  ๒๕๕๑ 
1.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน................................................................................................................................................... 
2.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน.................................................................................................................................................... 
   

 โครงการที่  ๓.  เร่ือง  3DS MAX  จัดอบรมในวนัท่ี   ๑๗ – ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ 
1.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน................................................................................................................................................... 
2.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน.................................................................................................................................................... 
  
   โครงการที่  ๔.  เร่ือง  ไวนผลไม  จัดอบรมในวนัท่ี   ๒๐ – ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๑ 
1.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน................................................................................................................................................... 
2.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน.................................................................................................................................................... 



 โครงการที่  ๕.  เร่ือง  การวิเคราะหขอมูลทางสถิตดิวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
                         จัดอบรมในวนัท่ี   ๑ – ๒  เมษายน  ๒๕๕๑ 
1.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน................................................................................................................................................... 
2.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน.................................................................................................................................................... 
 
   โครงการที่  ๖.   เร่ือง  สัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีใชเปนดชันีบงชี้คณุภาพน้ํา  
                                                  จัดอบรมในวันท่ี   ๒๔ – ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๑ 
1.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน................................................................................................................................................... 
2.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน.................................................................................................................................................... 
 
   โครงการที่  ๗.  เร่ือง  การสอนและการผลิตสื่อวิชาดาราศาสตรระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
                                        จัดอบรมในวนัท่ี   ๒๙ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๑ 
1.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน................................................................................................................................................... 
2.  ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................................(ตัวบรรจง) 
      วิชาที่สอน.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
สงใบสมัครไดท่ีและติดตอสอบถามไดท่ี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม    พิษณุโลก   65000 
               เบอรโทรศัพท   055-267054    หรือ เบอรโทรสาร   055-267054  (ในวันเวลาราชการ) 
   
   
 
 
 


