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จติอาสา นักสื�อสารอวกาศ



WELCOME!WELCOME!
Are you excited for a fun learning session?



WORK SHOPWORK SHOP RULES RULES  
AND OBJECTIVESAND OBJECTIVES

เพื�อขยายผลและกระจายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาสและภูมิ
สารสนเทศ ต่อยอดการสรา้งสรรค์ผลงาน และประชาสัมพันธภ์ารกิจองค์กรอย่าง
ถูกต้อง รวดเรว็ ทนัต่อเหตุการณ์

เพื�อสรา้งประชาชนให้มีความรูค้วามเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
และพรอ้มที�จะถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปยังบุคคลอื�น โดยไม่จํากัดเพศ ไม่จํากัดอายุ
ไม่จํากัดวุฒกิารศึกษา11

22



  ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัคร



กลุ่มเป�าหมาย

รูปแบบการเรียนรู้

เงื� อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเงื� อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

คุณสมบัติ
ประชาชนและเยาวชนทั�วไปในพื�นที�  EEC 
 (ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี/ตราด)
ผู้สามารถเข้าร่วมในพื�นที� ใกล้ เคียงศูนย์ภูมิภาค
ผู้สามารถเข้าร่วมในพื�นที� ใกล้ เคียงศูนย์เรียนรู้ฯ
(SGLC) ทั�วประเทศ

1.

2.
3.

สามารถรับรู้ ข้อมูลใหม่และมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้
มีมนุษยสัมพันธ์ดี  รักการบริการ
รักและสนใจเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

1.

2.
3.
4.

OK (ONLINE KNOWLEDGE) สื� อออนไลน์ให้ความรู้อย่างเดียว  
 เช่น วิดิโอ, E-BOOK
IOK (INTERACTIVE ONLINE KNOWLEDGE) สื� อ
ออนไลน์+INTERACTIVE เช่น WEBSITE, VIRTUAL MUSEUM 
AIOK (APP INTERACTION ONLINE KNOWLEDGE) รูปแบบสื� อ
ออนไลน์+INTERACTIVE APPLICATION

1.

2.

3.

การเ รียนมี 3 รูปแบบ



TIMELINETIMELINE
รอบที� 1 ระยะเวลาการดําเนิน  ( 1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2565)

*** จิตอาสานักสื� อสารอวกาศ 
ต้องเป�นผู้ที�มีความรู้ความเข้าใจพื�นฐาน

เกี�ยวกับภารกิจของ สทอภ.และ
วัดระดับพื�นฐานจาก สทอภ.  ไม่น้อยกว่า 80 %

ประกาศรับสมัคร ผ่าน

แบบ Google form

shorturl.at/BQWZ1

1 – 31 กรกฎาคม 2565 3 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื�อ
ผู้สมัครเข้าร่วม

กิจกรรม

3 – 7 สิงหาคม 2565

 เรียน บทเรียน
ออนไลน์ 

จํานวน 6 บทเรียน 

8-10 สิงหาคม 2565

ทาํแบบทดสอบ
ประเมินทักษะ

12 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื�อผู้ผ่าน
เป�นจิตอาสานักสื� อสาร

อวกาศ 



จิตอาสา
นักส่ือสารอวกาศ

SPACE VOLUNTEER

จํานวนชั�วโมงที�แสดงเป�นจํานวนนับใหม่
จากประเภทเดิม ไม่สามารถนับรวมกันได้

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และสิทธิ
ประโยชน์ สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทั�งนี� จะไม่น้อยไปกว่าเดิม
จากที�ประกาศไป 

 2. Junior SV

เรียนรู้ ชุดข้อมูลจํานวน 15 ชุด
เรียนรู้ข้อมูลพื� นฐาน ONLINE
ชุดที�  2  ผ่านการทดสอบ
คะแนนไม่ น้อยกว่า 80
เข้าร่วมกิจกรรมที�  สทอภ.
จํานวน 30 ชั� วโมง

 3. Senior SV

เ รียนรู้ ชุดข้อมูลจํานวน 15 ชุด
เ รียนรู้ ข้อมูลพื� นฐาน ONLINE
ชุดที�  3 ผ่านการทดสอบ
คะแนนไม่น้อยกว่า 80
เข้า ร่วมกิจกรรมที�  สทอภ.
จํานวน 120 ชั�วโมง

 4. Super Senior SV

เรียนรู้ ชุดข้อมูลจํานวน 15 ชุด
เรียนรู้ข้อมูลพื� นฐาน ONLINE
ชุดที�  3  ผ่านการทดสอบ
คะแนนไม่ น้อยกว่า 80
เข้าร่วมกิจกรรมที�  สทอภ.
จํานวน 120 ชั� วโมง
ปฏิบั ติงานเป�นจิตอาสาที�
SPACE INSPIRIUM ใน
ตําแหน่ง ผู้ นําชม ตามวันเวลาที�
สทอภ.ร้องขอ

เรียนรู้ ชุดข้อมูลจํานวน
15 ชุด
เรียนรู้ข้อมูลพื� นฐาน
ONLINE ชุดที�  1  

เข้าร่วมกิจกรรมที�
สทอภ.  กําหนด

     ผ่านการทดสอบ
     คะแนนไม่ น้อยกว่า 80

Freshy SV1.



สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์FRESHY SV1.

15 ชั�วโมงเรยีนรู้

 - ไดร้บัประกาศนียบตัร (online) จาก สทอภ. 

2.  JUNIOR SV
15 ชั�วโมงเรยีนรู ้/ 30 ชั�วโมงกจิกรรม

 - ได้รบัประกาศนียบตัรจาก สทอภ. 
- ของที�ระลกึ จาก สทอภ.
- ไดเ้ข้ารว่มเครอืข่าย Space Inspirium Member card 1 ป�

 3.  SENIOR SV
15 ชั�วโมงเรยีนรู ้/ 120 ชั�วโมงกจิกรรม

- ไดร้บัประกาศนียบตัรจาก กระทรวง อว.
- ของที�ระลกึ จาก สทอภ.
- ไดเ้ข้ารว่มเครอืข่าย Space Inspirium Member card 3 ป�



สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์
4.SUPER SENIOR SV

15 ชั�วโมงเรยีนรู ้/ 300 ชั�วโมงกจิกรรม

- ไดร้บัสิทธพิิจารณาเข้ารบัการฝ�กงาน กบั สทอภ.
- ไดร้บัการค่าตอบแทนเข้าปฏบิตังิาน กบั สทอภ.
- ไดเ้ขา้รว่มเครอืขา่ย Space Inspirium Family Member card



ช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อ

จิตอาสานักสื� อสารอวกาศ #1จิตอาสานักสื� อสารอวกาศ #1 จิตอาสานักสื� อสารอวกาศ #2จิตอาสานักสื� อสารอวกาศ #2

ผู้รับผิดชอบหลัก :ผู้รับผิดชอบหลัก : พี�ปูปู� (ศิริพักตร์ เสมียนคิด) พี�ปูปู� (ศิริพักตร์ เสมียนคิด)    โทร 081-9207683โทร 081-9207683


