รายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและลักษณะงาน
1. ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์
(Centre of Academic Affairs and Astronomy Information Services)
งาน
คุณสมบัติ

ลักษณะงำน

สารสนเทศดาราศาสตร์ (Academic Affairs Services)
1. กำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี ด้ำนวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ สำขำฟิสิกส์ดำรำศำสตร์
หรือสำขำที่เกีย่ วข้อง
2. มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรอบรม กำรจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์ได้
3. มีควำมรู้พื้นฐำนหรือมีควำมสนใจทำงด้ำนดำรำศำสตร์ สำมำรถบรรยำยควำมรู้เบื้องต้นทำง
ดำรำศำสตร์ สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ และสำมำรถใช้กล้องโทรทรรศน์เบื้องต้นได้
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเครือข่ำย สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้
5. มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรสือ่ สำรภำษำอังกฤษ
6. มีใจให้บริกำร มีควำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรทำงำน
7. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ได้
8. สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำได้โดยไม่มเี งื่อนไข
1. สนับสนุนกำรจัดฝึกอบรมทำงดำรำศำสตร์ จัดค่ำยดำรำศำสตร์และจัดกิจกรรมปรำกฏกำรณ์ทำง
ดำรำศำสตร์ รวมถึงเป็นวิทยำกรฝึกอบรม
2. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และให้ข้อมูลทำงดำรำศำสตร์เบื้องต้น
3. สร้ำงสื่อและพัฒนำเครื่องมือทำงดำรำศำสตร์ทสี่ ำมำรถนำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำ
เกี่ยวกับดำรำศำสตร์
4. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ และบรรยำยวัตถุท้องฟ้ำที่ทำกำรสังเกตกำรณ์
5. เขียนบทควำมทำงด้ำนดำรำศำสตร์
6. สนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรของหน่วยงำน และนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์
7. ติดต่อประสำนงำนภำยในหน่วยงำน
8. ให้บริกำรกิจกรรมกำรสังเกตวัตถุท้องฟ้ำในเวลำกลำงคืน
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

2. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา
(Regional Observatory for the Public, Nakhon Ratchasima)
งาน
คุณสมบัติ

ลักษณะงำน

สารสนเทศดาราศาสตร์ (Academic Affairs Services)
1. กำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี ด้ำนวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ สำขำฟิสิกส์ดำรำศำสตร์
หรือสำขำที่เกีย่ วข้อง
2. มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรอบรม กำรจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์ได้
3. มีควำมรู้พื้นฐำนหรือมีควำมสนใจทำงด้ำนดำรำศำสตร์ สำมำรถบรรยำยควำมรู้เบื้องต้นทำง
ดำรำศำสตร์ สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ และสำมำรถใช้กล้องโทรทรรศน์เบื้องต้นได้
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเครือข่ำย สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้
5. มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรสือ่ สำรภำษำอังกฤษ
6. มีใจให้บริกำร มีควำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรทำงำน
7. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ได้
8. สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำได้โดยไม่มเี งื่อนไข
1. สนับสนุนกำรจัดฝึกอบรมทำงดำรำศำสตร์ จัดค่ำยดำรำศำสตร์และจัดกิจกรรมปรำกฏกำรณ์ทำง
ดำรำศำสตร์ รวมถึงเป็นวิทยำกรฝึกอบรม
2. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และให้ข้อมูลทำงดำรำศำสตร์เบื้องต้น
3. สร้ำงสื่อและพัฒนำเครื่องมือทำงดำรำศำสตร์ทสี่ ำมำรถนำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำ
เกี่ยวกับดำรำศำสตร์
4. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ และบรรยำยวัตถุท้องฟ้ำที่ทำกำรสังเกตกำรณ์
5. เขียนบทควำมทำงด้ำนดำรำศำสตร์
6. สนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรของหน่วยงำน และนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์
7. ติดต่อประสำนงำนภำยในหน่วยงำน
8. ให้บริกำรกิจกรรมกำรสังเกตวัตถุท้องฟ้ำในเวลำกลำงคืน
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

3. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
(Regional Observatory for the Public, Chachoengsao)
งาน
คุณสมบัติ

ลักษณะงำน

สารสนเทศดาราศาสตร์ (Academic Affairs Services)
1. กำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี ด้ำนวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ สำขำฟิสิกส์ดำรำศำสตร์
หรือสำขำที่เกีย่ วข้อง
2. มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรอบรม กำรจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์ได้
3. มีควำมรู้พื้นฐำนหรือมีควำมสนใจทำงด้ำนดำรำศำสตร์ สำมำรถบรรยำยควำมรู้เบื้องต้นทำง
ดำรำศำสตร์ สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ และสำมำรถใช้กล้องโทรทรรศน์เบื้องต้นได้
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเครือข่ำย สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้
5. มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรสือ่ สำรภำษำอังกฤษ
6. มีใจให้บริกำร มีควำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรทำงำน
7. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ได้
8. สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำได้โดยไม่มเี งื่อนไข
1. สนับสนุนกำรจัดฝึกอบรมทำงดำรำศำสตร์ จัดค่ำยดำรำศำสตร์และจัดกิจกรรมปรำกฏกำรณ์ทำง
ดำรำศำสตร์ รวมถึงเป็นวิทยำกรฝึกอบรม
2. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และให้ข้อมูลทำงดำรำศำสตร์เบื้องต้น
3. สร้ำงสื่อและพัฒนำเครื่องมือทำงดำรำศำสตร์ทสี่ ำมำรถนำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำ
เกี่ยวกับดำรำศำสตร์
4. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ และบรรยำยวัตถุท้องฟ้ำที่ทำกำรสังเกตกำรณ์
5. เขียนบทควำมทำงด้ำนดำรำศำสตร์
6. สนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรของหน่วยงำน และนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์
7. ติดต่อประสำนงำนภำยในหน่วยงำน
8. ให้บริกำรกิจกรรมกำรสังเกตวัตถุท้องฟ้ำในเวลำกลำงคืน
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

4. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา
(Regional Observatory for the Public, Songkhla)
งาน
คุณสมบัติ

ลักษณะงำน

สารสนเทศดาราศาสตร์ (Academic Affairs Services)
1. กำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี ด้ำนวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ สำขำฟิสิกส์ดำรำศำสตร์
สำขำดำรำศำสตร์อสิ ลำม หรือ สำขำที่เกี่ยวข้อง
2. มีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรทำงดำรำศำสตร์ได้
3. มีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนดำรำศำสตร์ สำมำรถบรรยำยให้ควำมรู้เบื้องต้นทำงดำรำศำสตร์
สำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ได้
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเครือข่ำย สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้
5. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำมลำยู หรือ ภำษำบำฮำซำ หรือ ภำษำ
อำรบิค หรือ ภำษำจีน ได้
6. มีจิตบริกำร มีควำมอดทน และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรทำงำน
7. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ได้
8. สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำได้โดยไม่มเี งื่อนไข
1. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมดำรำศำสตร์ตำมภำรกิจของหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลำ
2. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และให้ข้อมูลทำงดำรำศำสตร์เบื้องต้นกับนักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์
และประชำชน
3. ติดตั้งใช้งำนกล้องโทรทรรศน์ และบรรยำยวัตถุท้องฟ้ำที่สังเกตกำรณ์
4. สนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรดำรำศำสตร์ทั้งในสถำนที่และนอกสถำนที่ตั้งหอดูดำว
เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลำ
5. ประสำนงำนภำยในหน่วยงำน รวมทั้งประสำนงำนกับผู้มำใช้บริกำรหอดูดำวฯ สงขลำ
6. ให้บริกำรกิจกรรมกำรสังเกตวัตถุท้องฟ้ำในเวลำกลำงคืน
7. สนับสนุนกำรทำงำนโครงงำน / งำนวิจัย ด้ำนดำรำศำสตร์ฟสิ ิกส์ หรือ ดำรำศำสตร์อิสลำม
8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

