
 

 
 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 

วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (หลักสูตร 1 ดาราศาสตร์) 
จากประกาศการรับสมัครเพ่ือเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก 

ดาราศาสตร์ และอวกาศ (หลักสูตร 1) เป็นที่สิ้นสุด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (หลักสูตร 1) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
1 นายกชชนันธิภาคย์ ชูเจริญ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
2 นางสาวกันยารัตน์ ค าสิทธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 
3 นางสาวการวิน ศรีเทพ  โรงเรียนห้วยยอด  
4 นางกุลนาถ  โชติสุดเสน่ห ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา 2  
5 นางสาวเกศกาญจน์ ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
6 นายไกรศร ศิลปวรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
7 นางสาวขวัญชนก  ไพรวนารมณ์ โรงเรียนบางเลนวิทยา 
8 นายจรัสศรี  ไชยกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  
9 นางสาวจริญญา สันตตินบีวงศ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 

10 นายจักรพันธ์  แซ่โค้ว โรงรียนสุราษฏร์ธาน ี
11 นางจันทพร  ภัทรเบญจพล ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กประถม  ซายเอเทีย 
12 นางสาวจารุณี ใจพร โรงเรียนขุขันธ์ 
13 นางสาวจินตนา บุญปี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  
14 นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล โรงเรียนพิบูลวิทยา 
15 นางสาวจิราภรณ์ จันทวี โรงเรียนปากพนัง 
16 นางสาวจิราภรณ์ วงศาเอียด โรงเรียนราชินีบน 
17 นางสาวจุฑามาศ  วงศาโรจน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี
18 นางจุฑารัตน์ ผงทวี โรงเรียนโยธินบูรณะ 
19 นายชัยทศ จ าเนียรกุล โรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
20 ว่าที่ร้อยตรี ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
21 นางสาวเชษฐ์สุดา  พิงคะสัน โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
22 นายเชษรฐา  ละดาห์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
23 นางสาวณฐกมล นิธิวัฒน์โรจนกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
24 นายณรงค์  ภูทัดดวง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
25 นายณัฐพล หนูจีนจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
26 นางสาวณัฏฐณิชา ทองรอด โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
27 นายณัฐวุฒิ  สลางสิงห์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
28 นายดลดนัย  บรรจง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
29 นายธนพนธ์ ชุ่มวงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 
30 นายธนพล ใจดี โรงเรียนสันติราษฎร์ วิทยาลัย 



 

31 นายธวัชชัย สุขล้อม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
32 นางสาวธีราภัทร ธนโชคดี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
33 นางนภาพร  ชัยเชื้อ โรงเรียนระโนดวิทยา 
34 นางสาวณิชนันท์ ค านวนสินธุ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 
35 นายศราวุฒิ ขันค าหมื่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
36 นางสาวนิตยา โพธิ์กัน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
37 นางสาวบังออน จุลพล โรงเรียมกันทรารมณ์ 
38 นายประทีป ไป๋สกุล โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 
39 นางสาวปริปุณณา อุดมโชค โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
40 นายปิยะวัจน์  กูบขุนทด โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
41 นายปุณยวีร์ การบรรจง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
42 นายพงศกร  นบนอบ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
43 นายพงศ์ศักดิ์ มวลทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
44 นางพนมพร นามกุล โรงเรียนนครขอนแก่น 
45 นางพรพันธ์ ภูสอดเงิน โรงเรียนกันทรวิชัย 
46 นายพฤษภา  กลีบแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
47 นางพัชรี  ศิลแสน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 
48 นายพัสกร กมลรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 
49 นางมัทนา ทีคลัง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 
50 นางมาลิน จันทร์แสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
51 นางสาวเมธาวดี ใหมค า โรงเรียนมุกดาหาร 
52 นางเมษิณี อีแมลอดิง โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 
53 นางยิ้มรมัย พลศรี โรงเรียนกันทรวิชัย 
54 นางสาวรัชนีวรรณ  เทียนทอง โรงเรียนสิรินธร 
55 นางสาวรัตนา  วัฒนสกุลเอก โรงเรียนบูรณะร าลึก 
56 นางสาวรัตนาภรณ์ สุริยะโยธิน โรงเรียนสันติราษฎร์ วิทยาลัย 
57 นายรุสลัน  เจ๊ะอารง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
58 นางสาวลักขณา แสงแพร้ว โรงเรียนปากพนัง 
59 นายวรภัทร์  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
60 นางวรรณเพ็ญ  จงรักษ์ศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
61 นางสาววรรณิศา ชะงัดรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 
62 นางสาววราลักษณ์ จันทไทย โรงเรียนซับม่วงวิทยา 
63 นางวสาวี  กิมใช่ย้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 
64 นางสาววิรัณญา จุ่นน้อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
65 นางสาววิลาวัณย์  สัจจกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
66 นายวุฒิชัย พวงกิจจา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 
67 นายศราวุธ ทรัพย์อุดม โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
68 นางสาวศศิธร มาตชัยเคน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 



 

69 นายศิริพันธ์  ภัทรเบญจพล ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กประถม  ซายเอเทีย 
70 นางสาวศุลีพร ขันภักดี โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
71 นางสาวโสจิตรัตน์ พนาขันสุทธิศาล โรงเรียนบรรหารแจ่มใส 3  
72 นางสาวสกาว  แสงอ่อน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
73 นางสาวสมฤทัย แปลงศรี โรงเรียนราชินีบน 
74 นายสมศักดิ์ วันสุดล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
75 นางสรัณทิพย์  หมวกเหล็ก โรงเรียนสิรินธร 
76 นายสฤษดิ์  สุขอกนุเดิม โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
77 นายสหรัฐ แก้วในหิน โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 
78 นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี โรงเรียนเบญจมาศราชูทิศ จันทบุรี 
79 นางสาวสิริมา แทนบุญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)  
80 นางสาวสุกัญญา ลีลาสาร โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
81 นางสาวสุจิตรา ขันตี โรงเรียนบรรหารแจ่มใส 3  
82 นางสาวสุรางค์ นรโภค โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 
83 นางสาวโสภาภรณ์ แซ่เต็ง โรงเรียนตราษตระการคุณ 
84 นางสาวหทัยชนก เหล็กดี โรงเรียนล าปลายมาศ 
85 นายอดิเทพ ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง 
86 นายอธิโชค กองกาญจนาทิพย์ โรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
87 นางสาวอนงค์รัตน์ แก้วบ ารุง โรงเรียนโยธินบูรณะ 
88 นางสาวอภันตรี  ไชยเสนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา 3 
89 นางสาวอรชีรา อนุบุตร โรงเรียนวังบ่อวิทยาลัย 
90 นางสาวอรุณรัตน์ วิญญารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 
91 นายเอกพงษ์ หุมแพง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
92 นางเอ้ืองพร ค าอ้อ โรงเรียนนครขอนแก่น 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดตรวจสอบรายชื่อ สังกัดในการออกใบส าคัญรับเงิน ทั้งนี้หากอาจารย์
ท่านใดได้โอนเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อ คุณโศภิตา จันทร์ศรี โทร ๐๘๖-๔๐๗๙๗๙๖ 
สามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ line group (อบรมครูวิชาโลกฯ ปี 60) ที่ QR Code ด้านล่าง 
 

 



 
 

ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพครูผู้สอน วิชำโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ (หลักสูตร 1) 
หลักสูตรดำรำศำสตร์ ระหว่ำงวันที่ 27-31 มีนำคม 2560  

วันที่ 27 มีนำคม 2560 
9:00 น.    ลงทะเบียน/พิธีเปิด ณ โรงแรม Hip hotel  
9:30 - 17:45 น. ทดสอบก่อนเรียน/อบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนวิชาโลก ดารา

ศาสตร์และอวกาศ (ตามตารางการอบรม) 
  18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม Hip Hotel 
วันที่ 28 มีนำคม 2560 

9:00 - 17:45 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์  
และอวกาศ ณ โรงแรม Hip hotel  (ตามตารางการอบรม) 

 **รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
วันที่ 29 มีนำคม 2560 

9:00 - 16:15 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์  
และอวกาศ ณ โรงแรม Hip hotel  (ตามตารางการอบรม) 

 **รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
วันที่ 30 มีนำคม 2560 

9:00 - 12:15 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์  
และอวกาศ (ตามตารางการอบรม) 

13.00 – 14.45 น. ออกเดินทางจากโรงแรม Hip hotel ไปยังหอดูดาวเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบพระ
ชนมพรรษา จ.ฉะเชิงเทรา 

  14.45 - 17.45 น.   กิจกรรมภาคสนามการใช้กล้องโทรทรรศน ์
17.45 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หอดดูาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

  19.00 – 20.00 น.   กางเต็นท์และเก็บสัมภาระ 
  20.00 – 23.00 น.   กิจกรรมดูดาวภาคกลางคืน 
วันที่ 31 มีนำคม 2560 

9:00 – 10:30 น. การใช้โปรแกรมทางดาราศาสตร์และสื่อสามมิติในท้องฟ้าจ าลอง 
10.45 – 12.15 น. แลกเปลีย่นเรยีนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรูผ้่านท้องฟ้าจ าลอง 
13.00 – 14.00 น. ทดสอบหลังเรียน/พิธีปิด 
14.0 – 15.30 น.   เดินทางกลับ สสวท. 
 

*** หมายเหตุ     
- ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าพักที่โรงแรม Hip Hotel ได้ในระหว่างวันท่ีรับการอบรมที่กรุงเทพ ฯ โดยแจ้งรายละเอียดในใบ

สมัครเพื่อให้ สสวท. จองที่พักให้ (โดยผู้รับผิดชอบคือ นางสาวโศภิตา จันทร์ศร)ี 
- การจัดกิจกรรมภาคสนามในวันท่ี 30 มีนาคม 2560 ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าพักในบริเวณหอดูดาว           เฉลิมพระเกียรติ ฯ 

โดยทางหอดูดาวจะเตรียมเต็นทไ์วใ้ห้ทุกท่าน โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย (กรุณาน าของใช้ส่วนตัว   มาเอง เช่น ไฟฉาย ผ้าหม่) 
- สถานท่ีพัก ณ หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ จ.ฉะเชิงเทรา เพ่ือควำมสะดวกกรุณำเตรียมถุงนอนมำด้วย   

 
 



 
 

ตำรำงอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิชำโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ (หลักสูตร 1)  
หลักสูตรดำรำศำสตร์ ระหว่ำงวันที่ 27-31 มีนำคม 2560  

ณ โรงแรม Hip Hotel ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนครฯ 
 และกิจกรรมภำคสนำมที่หอดูดำวเฉลิมพระเกียรต ิ๗ รอบพระชนมพรรษำ จ.ฉะเชิงเทรำ 

 09.00-10.30  10.45-12.15  13.00-14.30  14.45-16.15 16.15-17.45  20.00-23.00 
วันที่ 27
มีนำคม 
2560 

เปิดงาน/ แบบทดสอบก่อน
เรียน 

ดาราศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรง
กลมฟ้าและการเขียนภาพ
และส่วนประกอบของทรง
กลมฟ้า 

 การเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์และดวงดาว 

 

 การบอกต าแหน่งวัตถ ุ
บนทรงกลมฟ้า 

(ระบบพิกัดขอบฟ้า/ระบบพิกัด
ศูนย์สูตรฟ้า) 

การสร้างสื่อการสอน การ
สร้างทรงกลมฟ้าอย่างง่าย  

และการสรา้งนาฬิกาแดด
แบบศูนย์สูตร 

  
- 

วันที่ 28
มีนำคม 
2560 

วันและเวลาสรุิยคติ  
และวันดาราคต ิ

 

 วันและเวลาสรุิยคติ  
และวันดาราคต ิ(ต่อ) 

 

 มุมห่างและต าแหน่งในวง
โคจรของดาวเคราะห ์

 ต าแหน่งปรากฏของ              
ดาวเคราะห ์

 

ต าแหน่งปรากฏของ ดาว
เคราะห ์(ต่อ) 

 

  
- 

วันที ่29
มีนำคม 
2560 

ก าเนิดระบบสรุิยะ/ ดาว
เคราะห์นอกระบบสุริยะ  

 ก าเนิดและวิวัฒนาการของ
ดาวฤกษ์ สมบัติของดาว

ฤกษ์ 

 ก าเนิดและวิวัฒนาการของ
ดาวฤกษ์ สมบัติของดาว

ฤกษ์ (ต่อ) 

 การหาระยะหา่งของดาวฤกษ์    
- 

  
- 

วันที่ 30
มีนำคม 
2560 

ก าเนิดและวิวัฒนาการของ
เอกภพ/ หลักฐานสนับสนุน

ทฤษฎีบิกแบง 

  
กาแล็กซ ี

 
 

 ออกเดินทางไป 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 ภาคสนามการศึกษาการใช้
กล้องโทรทรรศน์  
(สถาบันวิจัยดาราศาสตร์) 

ภาคสนามการศึกษาการใช้
กล้องโทรทรรศน์  

(สถาบันวิจัยดาราศาสตร์) 
(ต่อ) 

 กิจกรรมดูดาว 
(สถาบันวิจัยดารา

ศาสตร์) 
 

วันที ่31
มีนำคม 
2560 

การใช้โปรแกรมทางดารา
ศาสตร ์

(สถาบันวิจัยดาราศาสตร์) 

 ถ่ายทอดความรูสู้่ท้องฟ้า
จ าลอง 

(สถาบันวิจัยดาราศาสตร์) 

 พิธีปิด/แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 

 เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร  
- 

  
- 
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