
สรุปผล 
โครงการทุนรัฐบาลไทยภายใตความรวมมือกับยูเนสโก 

ในหัวขอ“Training Workshop on Astronomical Science” 

ระหวางวันที ่17 – 23 มกราคม 2553 
ณ บานวทิยาศาสตรสิรินธร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
------------------------------- 

1. ความเปนมา 
โครงการทุนรัฐบาลไทยภายใตความรวมมือกับยูเนสโก เกิดขึ้นมาจากประเทศไทยได

เขารวมเปนสมาชิกองคการยูเนสโก มากวา 60 ป โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาประเทศไทยไดรับความ
ชวยเหลือทั้งทางดานวิชาการ และเงินทุน อาทิ ความรวมมือในการจัดสงนักวิชาการเขารวมการประชุม 
สัมมนา และฝกอบรม  ทุนการศึกษา เพ่ือพัฒนาทางดานการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม 
สังคมศาสตร และสื่อสารมวลชน สิ่งเหลาน้ีทําใหสามารถยกระดับ
การศึกษาในภาพรวมของประเทศใหมีศักยภาพสูงขึ้น และสงเสริม
ความรวมมือระหวางประเทศมากขึ้น ความชวยเหลือและความ
รวมมือตางๆ ที่เกิดขึ้นจากองคการยูเนสโกทําใหประเทศไทยมี
บ ท บ า ท ท่ี สํ า คั ญ ใ น เ ว ที โ ล ก  ดั ง น้ั น รั ฐ บ า ล ไ ท ย โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสําคัญของความรวมมือในระดับ
นานาชาติ จึงไดริเริ่มดําเนินโครงทุนรัฐบาลไทยภายใตความ
รวมมือกับยูเนสโกใหแกชาวตางประเทศเขามาศึกษาและวิจัยใน
ประเทศไทย เพ่ือเปนการแสดงใหเห็นวาประเทศไทยไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและมีความสัมพันธอันดี
กับประเทศสมาชิกองคการยูเนสโก นอกจากน้ียังเปนการแสดงให
เห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพในดานวิชาการหลายดาน รวมถึง
เปนการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวางกัน และเผยแพร
วัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่งดวย  

ปจจุบันการดําเนินโครงการดังกลาวไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเปนเงิน 800,000 บาท 
เปนประจําทุกป โดยในแตละปจะมีการดําเนินโครงการในลักษณะของการจัดการฝกอบรมใหแกประเทศ
สมาชิกขององคการยูเนสโกในหัวขอที่องคการยูเนสโกกําหนดไวในแผนงานหลัก สําหรับในป 2553 น้ี
ไดจัดการฝกอบรมในหัวขอดานดาราศาสตร “Training Workshop on Astronomical Science” ซ่ึงเปน
ความรวมมือระหวางสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 17 – 23 มกราคม 2553 ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จ.ปทุมธานี 

 
 



2. หลักการและเหตุผล  
ดาราศาสตรคือวิชาวิทยาศาสตรที่ศึกษาวัตถุทองฟา รวมทั้งปรากฏการณทางธรรมชาติ

ตางๆที่เกิดขึ้นนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยมีการศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ  
ทางเคมี อุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุทองฟา ตลอดจนถึงการกําเนิดและวิวัฒนาการของเอก
ภพ นอกจากนี้ยังเปนสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตรที่บุคคลทั่วไปสามารถมีสวนรวมไดอยางมากที่สุด นับ
แตอดีตที่ผานมา ไดมีการสังเกตพบวัตถุทองฟาและปรากฏการณทางดานดาราศาสตรที่สําคัญมากมาย
ดวยเครื่องมือที่สรางขึ้นเอง และวัตถุทางดาราศาสตรหลายอยางก็ไดถูกคนพบเรื่อยมา จนกระทั่ง เม่ือ 
400 ปที่ผานมา กาลิเลโอไดประดิษฐกลองโทรทรรศนขึ้น เพ่ือทําการสังเกตการณทางดาราศาสตร และ
มีการพบหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของกับจักรวาลมากมาย  

ในป  พ .ศ .  2552  หรือ  ค .ศ . 2009 
องคการสหประชาชาติและองคการยูเนสโกไดประกาศให
เปนปดาราศาสตรสากล โดยไดมีการประกาศอยางเปน
ทางการเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2551 และมีกิจกรรม
ตางๆเกิดขึ้นมากมาย เน่ืองจากเปนการครบรอบ 400 ป
ของการพิสูจนแนวคิดเร่ือง ดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง
ของจักรวาล ของนิโคเลาส โคเปอรนิคัส โดยการใชกลอง
โทรทรรศนสังเกตการณทางดาราศาสตรของกาลิเลโอ  จึงเห็นไดวาความรูทางดาราศาสตรมีการพัฒนามา
เรื่อยๆ จนมาถึงในยุคปจจุบันที่เราสามารถใชเคร่ืองมือที่ตรวจจับแสงสวางที่มองไมเห็น ตรวจจับ
คลื่นวิทยุที่สงออกมาจากดวงดาวตางๆ และในที่สุดมนุษยก็สามารถสงยานอวกาศออกไปสูอวกาศได ทํา
ใหสามารถคนพบขอมูลตางๆ มากมายที่เปนประโยชนตอมวลมนุษยชาติ ในขณะเดียวกันความรูทางดาน
ดาราศาสตรก็ยังคงพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง  
 การจัดการฝกอบรมหลักสูตรนี้ จะเปนการเปดโอกาสใหครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากประเทศเพ่ือนบาน ไดแก บรูไน ดารุสซาลาม  ลาว สิงคโปร  เวียดนาม ประเทศละ 5 คน และ
ประเทศไทย 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน ไดเขารับการอบรมความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับเทคนิควิธีในการจัดทําเครื่องมือในการเรียนการสอน
เก่ียวกับดาราศาสตร ซ่ึงสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอยางแทจริง 

 



3. สรุปสาระของการอบรม 
วันจันทรที่ 18 มกราคม 2553 นางสาวสุจินดา  โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ไดเปนประธานในพิธีเปดโครงการฝกอบรมดานดาราศาสตร “Training Workshop on 
Astronomical Science” ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิอ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยไดกลาวถึงความสําคัญ
ของการริเร่ิมจัดการฝกอบรมในครั้งนี้เพ่ือเนนย้ําถึง
เปาหมายขององคการยูเนสโกที่ตองการสรางสันติภาพ
ผานการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม  เน่ืองจาก
เห็นวางานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เปนเปนเรื่องที่อยูใกลตัวเรามาก สามารถพบเห็นและ

สัมผัสไดตลอดเวลา การสงเสริมความรูในดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนปจจัย
สําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ดังน้ันการใหความสําคัญกับการศึกษา วิจัย พัฒนา องคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือนําปรับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ  การนําองคความรูมาใชเพ่ิม
ผลผลิต สงเสริมการสรางฐานกําลังคนและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันจะเปน
ฐานกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  นําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและการกินดีอยูดีใหกับ
ประชากรของประเทศอยางยั่งยืน 

ในการนี้ นางศรี วิ การ  เมฆธวั ชชั ย กุล  รอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ ไดใหเกียรติเปนประธานในการเลี้ยงตอนรับผูเขารับ
การอบรมทั้ง 30 คนจาก 5 ประเทศ และไดกลาวถึงการจัดการ
ฝกอบรมในครั้งน้ีที่ไดเปดโอกาสใหไดมีการแลกเปลี่ยนความคิด 

ประสบการณ และ
การฝกปฏิบัติเก่ียวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
รวมถึงการไดพัฒนาความเขาใจและสงเสริมศักยภาพ
ในดานการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียน 

หลักสูตรดังกลาวจะเนนการเรียนรูถึง
ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหัวขอ 
“ดาราศาสตร” การปฏิบัติงานกลุม การทํากลองดูดาว  
การศึกษาดูงานหนวยงานดานวิทยาศาสตร การอบรม
ใชเวลา 1 สัปดาห  โดยแบงออกเปนภาคทฤษฎี ซ่ึงจะมี
การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญดานดาราศาสตร  การ



ปฏิบัติงานกลุม   การศึกษาดูงาน   และการจัดทัศนศึกษา   ในชวงทายของหลักสูตรไดเปดโอกาสให
ผูเรียนไดนําเสนอผลงาน โดยใชความรู ทักษะและความคิด ที่ไดรับการฝกอบรมเพ่ือนําไปใชในการ
ทํางานในอนาคต  

ทั้งน้ีในชวงระหวางการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสเรียนรูในเรื่องตางๆ 
ดังน้ี 

1. การใชทรัพยากรตางๆ ที่กอใหเกิดการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม (3R) 
2. การสํารวจขอมูลระยะไกล (Remote Sensing and GIS) 
3. โลกและลักษณะอากาศ (Knowing the World) 
4. ลักษณะทองฟา (Knowing the sky) 
5. ดาราศาสตร และการสํารวจอวกาศ (Astronomy and Space Exploration) 
6. การใชกลองดูดาว (Using Telescope) 
7. Science can be Fun 
นอกจากผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องตางๆ เก่ียวกับวิทยาศาสตรแลวยังไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน ผานการนําเสนอประสบการณในการเรียนการสอนของแตละ
ประเทศ 

 
 

4. ผลการประเมิน 
  จากการประเมินผลการฝกอบรมพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมของการ
ฝกอบรมคิดเปนรอยละ 79.93  เน้ือหาของการอบรมรอยละ 72.97 ผูฝกอบรมรอยละ 82.77 สิ่งอํานวย
ความสะดวกรอยละ 81.08 และการบริการรอยละ 82.88  โดยผูเขารวมการฝกอบรมไดใหขอเสนอแนะดังนี้ 

1. เพ่ิมระยะเวลาการฝกอบรมใหมากขึ้น เน่ืองจาก 1 สัปดาหนอยเกินไป 
2. เพ่ิมเติมประสบการณในการฝกอบรม โดยใหมีโอกาสไดสัมผัสกับสภาพแวดลอม

จริงๆ นอกเหนือจากการบรรยายในหอง และปฏบิัติการในหองทดลอง 
3. เปดโอกาสใหไดมีเวลาดูหองปฏิบัติการจริง และทํางานรวมกับนักวจัิย 



4. ควรมีการจัดโครงการวิจัยระหวางประเทศรวมกันระหวางเด็กนักเรียนและครู  
5. การผสมผสานการฝกปฏิบตัิงานรวมกันระหวางประเทศตางๆ 
6. โครงการวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางความตระหนักใหแกนักเรียนและคร ู
7. เปดโอกาสใหมีการทํางานวิจัย ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาต ิ
8. สนใจใหมีการจัดคายดาราศาสตร แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ เพ่ือจะไดมี

ประสบการณมากขึ้น 
9. ใหมีการนําเสนอการเรียนการสอนในลักษณะของเกม การทดลองแบบงายๆ ทาง

ดาราศาสตร การสรางสื่อการเรียนการสอนแบบแอนนิเมชั่น  
นอกจากนี้ผูเขารับการฝกอบรมยังเสนอใหมีการจัดการฝกอบรมในลักษณะนีต้อไปอีก 

โดยไดนําเสนอหลักสูตรที่มีเน้ือหาเก่ียวของกับคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววทิยา พลังงานทดแทน 
พลังงานสีเขียว สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การสรางหุนยนต เปนตน 

 
------------------------------------------ 

กลุมความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ  
สํานักความสมัพันธตางประเทศ สป. 

กระทรวงศึกษาธิการ 
1 กุมภาพันธ 2553 

 
 

 


