
 

 

 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด3านดาราศาสตร7ข้ันสูง ประจำป> 2564 

 ป#จจุบันนานาประเทศต0างยอมรับว0าดาราศาสตร8มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเปAนอย0างมาก         

ดาราศาสตร8สามารถดึงดูดผู FคนทุกเพศทุกวัยใหFชื ่นชอบและหลงใหลในความสวยงามและความน0าอัศจรรย8             

ดาราศาสตร8ไม0เพียงแต0มุ0งเนFนศึกษาทำความเขFาใจเอกภพเท0านั้น แต0ยังมาพรFอมกับความกFาวหนFาทางวิทยาศาสตร8

และเทคโนโลยีในสาขาต0าง ๆ ประโยชน8ของดาราศาสตร8ทางดFานการศึกษานอกจากจะทำใหFเยาวชนมีความรูF ความ

เขFาใจในดาราศาสตร8มากขึ ้นแลFว ยังสามารถดึงดูดเยาวชนใหFมีความสนใจใฝVรูF เสริมสรFางจินตนาการ และมี

กระบวนการคิดอย0างเปAนเหตุเปAนผล ในส0วนของประชาชนทั่วไปนอกจากความสวยงามของกลุ0มดาวต0าง ๆ ที่ปรากฏ 

ใหFเห็นบนทFองฟZายามค่ำคืนแลFว ดาราศาสตร8ยังสามารถดึงดูดใหFประชาชนสนใจติดตามข0าวสารปรากฏการณ8ต0าง ๆ 

เปAนการเสริมสรFางบรรยากาศและส0งเสริมใหFเกิดสังคมแห0งการเรียนรูFแบบวิทยาศาสตร8ของคนในประเทศไดFอีกดFวย 

 การศึกษาวิชาดาราศาสตร8ในประเทศไทยไดFถูกบรรจุเนื้อหาไวFในสาระการเรียนรูF โลก ดาราศาสตร8และ

อวกาศ  ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการเม่ือป̂ พ.ศ. 2551 วิชาดาราศาสตร8จึงถือว0าเปAนเร่ือง

ใหม0สำหรับครูผูFสอนและเปAนวิชาที่ยังขาดแคลนครูที่มีความรูF ทักษะและประสบการณ8อยู0เปAนจำนวนมาก ส0งผลต0อ

การพัฒนากำลังคนทางดFานดาราศาสตร8ของประเทศ ดังนั้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร8แห0งชาติ (องค8การมหาชน) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เปAนหน0วยงานที่รับผิดชอบงานทางดFานดารา

ศาสตร8ของประเทศ ร0วมกับสถาบันส0งเสริมการสอนวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี หรือ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 

เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงไดFจัดใหFมีโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดารา

ศาสตร8ข้ึน โดยแบ0งออกเปAนหลายระดับ คือ ขั้นตFน ขั้นกลาง และ ขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อกระตุFนความสนใจใหF

เกิดการเรียนรูFทางดFานดาราศาสตร8 เกิดการพัฒนาความรูF ทักษะ และเพิ่มประสบการณ8การเรียนรูFทางดFานดารา

ศาสตร8ใหFกับครูผูFสอน เพ่ือนำไปพัฒนาส่ือและกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

 สำหรับโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั้นสูง มีวัตถุประสงค8เพื่อมุ0งเนFนใหFครู อาจารย8 

บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวขFองกับงานทางดFานดาราศาสตร8 ไดFพัฒนาทักษะการทำโครงงานทางดFานดาราศาสตร8 

สามารถเปAนที่ปรึกษาโครงงานทางดFานดาราศาสตร8ใหFกับนักเรียน เกิดการสรFางเครือข0ายการทำโครงงานดFานดารา

ศาสตร8ในระดับโรงเรียน เพื่อกFาวไปสู0การทำโครงงานทางดาราศาสตร8ในระดับประเทศ และกFาวไปสู0เครือข0ายการทำ

โครงงานในระดับนานาชาติต0อไป 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค7 

1. เพื่อใหFครู อาจารย8 และบุคลากรทางการศึกษา ไดFเรียนรูFกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร8เพื่อนำไปสู0

กระบวนการทำโครงงานทางดาราศาสตร8 

2. เพ่ือใหFครู อาจารย8 และบุคลากรทางการศึกษา ไดFเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ8การเปAนท่ีปรึกษาโครงงาน

ทางดาราศาสตร8 

3. เพ่ือใหFครูท่ีเขFาร0วมโครงการ ฯ สามารถเปAนท่ีปรึกษาโครงงานทางดาราศาสตร8ใหFกับนักเรียนไดF 

4. นักเรียนสามารถทำโครงงานทางดาราศาสตร8ไดFสำเร็จ ภายใตFการใหFคำปรึกษาของครูท่ีเขFาร0วมโครงการ ฯ 

5. ครูที ่เขFาร0วมโครงการ ฯ สามารถสรFางเครือข0ายการทำโครงงานดาราศาสตร8ในระดับโรงเรียนและ

ระดับประเทศไดF 

6. เปAนการปูทางเพ่ือนำไปสู0การสรFางเครือข0ายการทำโครงงานทางดาราศาสตร8ในระดับนานาชาติ 

 

กลุGมเปHาหมาย 

 ครู อาจารย8 หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน0วยงานที่เกี ่ยวขFองทาง

การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังภาครัฐและเอกชน โดยผูFเขFาร0วมโครงการมีความรูFความเขFาใจในเน้ือหาดFาน

ดาราศาสตร8เปAนอย0างดี มีทักษะและประสบการณ8ในการดำเนินโครงงานทางวิทยาศาสตร8หรือดาราศาสตร8อย0าง

ต0อเน่ือง โดยแบ0งกลุ0มครูท่ีเขFาร0วม ดังน้ี 

1. ครูท่ีเขFาร0วมการอบรม ในป̂งบประมาณ 2563 จำนวน 5 คน (ครูเดิมจากป̂ท่ีแลFว)  

และนักเรียน จำนวน 15 คน (โรงเรียนละ 3 คน) 

2. คัดเลือกครูในป̂งบประมาณ 2564 เพ่ิมเติม จำนวน 4 คน  

และนักเรียนจำนวน 12 คน (โรงเรียนละ 3 คน) 

 

หมายเหตุ : การคัดเลือกนักเรียนที่เขFาร0วมทำโครงงาน ใหFอยู0ในดุลยพินิจของครูที่ไดFรับการคัดเลือกเขFาร0วมอบรม 

และควรศึกษาอยู0ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป^ที่ 3 (ตFองศึกษาต0อสถาบันเดิมเท0านั้น) ถึง มัธยมศึกษาป^ที่ 5 

ในสถาบันการศึกษาเดิม 

 

คุณสมบัติผู3สมัคร 

1. เปAนครู อาจารย8 หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน0วยงานที่เกี่ยวขFองทาง

การศึกษา ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. ผ0านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั้นตFนและขั้นกลาง หรือมีความความรูFความขFาใจทางดFาน

ดาราศาสตร8เปAนอย0างดี 

3. มีประสบการณ8การดำเนินงานและเปAนท่ีปรึกษาโครงงานทางวิทยาศาสตร8หรือดาราศาสตร8 

4. สามารถเขFาร0วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ป̂ และสามารถเขFาร0วมการนำเสนอ

ผลงานทางดาราศาสตร8ท่ีทางสถาบัน ฯ กำหนดข้ึนไดF 



5. ไดFรับความเห็นชอบจากหน0วยงานตFนสังกัด และสามารถสนับสนุนค0าใชFจ0ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทาง

จากภูมิลำเนามายังสถานท่ีจัดอบรม (จ.เชียงใหม0) ตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม     3 ป̂ 

 

หมายเหตุ : ครูท่ีสมัครเขFาร0วมโครงการตFองมีนักเรียนท่ีคัดเลือกเขFาร0วมโครงการไวFแลFว โรงเรียนละ 3 คน  

 

เอกสารหลักฐาน 

1. รูปถ0าย/รูปภาพ ของผูFสมัคร (ขนาดไม0เกิน 5 Mb)                                           จำนวน 1 รูป 

2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรขFาราชการ                                                           จำนวน  1 ชุด 

3. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (วุฒิสูงสุด)                                                   จำนวน  1 ชุด 

4. สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ข้ันกลาง (ถFามี)       จำนวน  1 ชุด 

    (สำหรับครูท่ีผ0านการอบรมครูฯ ข้ันกลาง) หรือสำเนาเกียรติบัตรการอบรมดาราศาสตร8อ่ืน ๆ 

5. เอกสารความเห็นผูFบริหาร                                                                        จำนวน  1 ชุด 

6. เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ/บทความ/รางวัลเกียรติบัตร               รวมไฟล8ท้ังหมดใหFเปAน 1 ชุด 

7. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางดFานดาราศาสตร8                           รวมไฟล8ท้ังหมดใหFเปAน 1 ชุด 

8. เอกสารหลักฐานการการทำโครงงาน/ท่ีปรึกษาโครงงาน                         รวมไฟล8ท้ังหมดใหFเปAน 1 ชุด 

9. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงงานท่ีเคยทำกับนักเรียนกลุ0มเปZาหมาย  

     รวมไฟล8ท้ังหมดใหFเปAน 1 ชุด 

 

การรับสมัครเข3ารGวมโครงการ 

 ผูFประสงค8จะสมัครเขFาร0วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั้นสูง ประจำป^ 2564 สามารถ

สมัครเขFาร0วมโครงการฯ ไดFโดย  ไมGเสียคGาใช3จGายคGาสมัครและคGาลงทะเบียน  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการรับ

สมัคร ดังน้ี 

1. ศึกษารายละเอียดการรับสมัครไดFท่ี http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance 

2. เตรียมขFอมูลและเอกสารประกอบการสมัคร 

3. ส0งใบสมัครผ0านระบบออนไลน8 บน Google Forms ท่ี https://bit.ly/NARIT-AdvanceTeacher2021 

4.  กรรมการสัมภาษณ8ทางโทรศัพท8  

  

การคัดเลือกและการสัมภาษณ7ทางโทรศัพท7 

        หลังจากหมดเขตการรับสมัคร คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมขFอมูลใบสมัครท้ังหมด เพ่ือพิจารณาคัดเลือก

ตามข้ันตอน ดังต0อไปน้ี 

1. การคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองต3น : คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผูFสมัครจากขFอมูลใบสมัครและ

เอกสารประกอบการสมัครท่ีแนบส0งเขFามา เพ่ือนำขFอมูลไปประกอบการสัมภาษณ8ทางโทรศัพท8ต0อไป 



2. การสัมภาษณ7ทางโทรศัพท7 : คณะกรรมการจะดำเนินการสัมภาษณ8ทางโทรศัพท8กับผูFสมัครท่ีผ0านการ

พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองตFน ระหว0างวันท่ี 7 – 9 ตุลาคม 2563 ท้ังน้ี ผูFส0งใบสมัครทุกท0านกรุณาเตรียม

ตัวเพ่ือรอรับสายโทรศัพท8จากคณะกรรมการในช0วงวัน เวลา ดังกล0าวดFวย 

 

กำหนดการรับสมัคร 

 เป�ดรับสมัครต้ังแต0บัดน้ีจนถึง วันอาทิตย7 ท่ี 4 ตุลาคม 2563 เท0าน้ัน 

 

การคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก 

 คณะกรรมการจะคัดเลือกครูที่เหมาะสมเพื่อเขFาร0วมโครงการอบรม จำนวน 4 ทGาน และจะประกาศรายช่ือ     

ผูFไดFรับการคัดเลือกเขFาร0วมโครงการอบรมใน วันศุกร7 ท่ี 16 ตุลาคม 2563 ทางเว็ปไซต8ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร8

แห0งชาติ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance โดยถือคำตัดสินของคณะกรรมการ

เป̂นท่ีส้ินสุด 

 

** ครูที่ไดFรับการคัดเลือกเขFาร0วมโครงการอบรมจะตFองทำการคัดเลือกนักเรียน จำนวน 3 คน และเตรียมความ

พรFอมนักเรียนท่ีจะเปAนตัวแทนในการเขFาร0วมทำโครงงานดาราศาสตร8ร0วมกับครู 

 

วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดอบรม 

 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั ้นสูง ประจำป̂ 2564 ดำเนินการอบรมออกเปAน 3 ช0วง 

รายละเอียดดังต0อไปน้ี  

ชGวงท่ี 1 :  การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด3านดาราศาสตร7ข้ันสูง ประจำป> 2564 (ครูท่ีปรึกษาและนักเรียน) 

จัดข้ึนในระหว0าง วันท่ี 25-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย8บริการขFอมูลสารสนเทศและฝ�กอบรม

ทางดาราศาสตร8 อุทยานแห0งชาติดอยอินทนนท8 (กม.31) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม0  

         ชGวงท่ี 2 :  การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร7ในประเทศ 

  จัดข้ึนในช0วงเดือน เมษายน 2564 ณ จ.เชียงใหม0 

         ชGวงท่ี 3 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร7 ณ ประเทศญ่ีปุfน 

  จัดข้ึนในช0วงเดือน มีนาคม 2565 ณ ประเทศญ่ีปุVน 

 

** หากมีการเปล่ียนแปลง วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดอบรม จะมีการแจFงใหFทราบอีกทีในภายหลัง 

หมายเหตุ :  ครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่เขFาร0วมโครงการ ฯ จะตFองเขFาร0วมการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร8

เพ่ือเยาวชน (TACs) ในคร้ังถัดไปดFวย 

ข3อผูกพันธ7ระหวGางการเข3ารGวมอบรม 



 ครูที่ผ0านการคัดเลือกเพื่อเขFาร0วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั้นสูง จะมีขFอผูกพันธ8

ระหว0างการเขFาร0วมอบรม และมีขFอควรปฏิบัติ ดังน้ี 

1.  ครูท่ีเขFาร0วมโครงการ ฯ จะตFองมีความพรFอมในการเขFาร0วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลา 3 ป̂ 

2.  ในการเขFาร0วมกิจกรรมอบรมในแต0ละป̂ จะตFองดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรูFความสามารถที่จะเปAน

ตัวแทนในการเขFาร0วมทำโครงงานทางดาราศาสตร8ร0วมกับครู  

3.  ครูที ่เขFาร0วมโครงการ ฯ และนักเรียนภายใตFครูที ่ปรึกษา จะตFองส0งผลงานเขFาร0วมการประชุมวิชาการ           

ดาราศาสตร8เพ่ือเยาวชน (TACs) หรือการนำเสนอผลงานใด ๆ ท่ีทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร8แห0งชาติ จัดข้ึน 

4.  ความเหมาะสมและความพรFอมของครูที่เขFาร0วมโครงการ ฯ อาจถูกพิจารณาเพิ่มเติมตลอดช0วงระยะเวลา 3 ป̂     

ท่ีร0วมโครงการอบรม  

 

หมายเหตุ 

1. ครูผู FสนใจสมัครเขFาร0วมโครงการ ฯ สามารถสมัครเขFาร0วมโครงการไดFโดย ไมGเสียคGาใช3จGายในการ

ลงทะเบียน เอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม ยกเว3น คGาใช3จGายในการเดินทางจากภูมิลำเนามายัง 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร7แหGงชาติ จ.เชียงใหมG โดยให3ผู3เข3ารGวมอบรมจะต3องได3รับความเห็นชอบในการ

สนับสนุนและเบิกจGายจากต3นสังกัด ตลอดระยะเวลาหลักสูตรท่ีเขFาร0วมโครงการ 3 ป̂ 

2. ครูท่ีเขFาร0วมโครงการจะตFองเขFาร0วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ป̂ และสามารถ

เขFาร0วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร8ท่ีทางสถาบัน ฯ กำหนดข้ึนไดF 

3. ทางสถาบันฯ จะดูแลค0าท่ีพัก ค0าอาหาร และค0าใชFจ0ายท่ีเกิดข้ึนระหว0างการฝ�กอบรม 

4. ครูผ ู F เข Fาร 0วมโครงการฯสามารถติดตามขFอมูลข0าวสารของกิจกรรมอบรม ผ0านทางเว ็ปไซด8ของ       

สถาบันว ิจ ั ยดาราศาสตร8  http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance และทาง 

facebook (เครือข0ายครูแกนนำดาราศาสตร8) 

5. กำหนดการและสถานท่ีในการเขFารับการอบรมจะมีการเปล่ียนแปลง และจะแจFงใหFทราบอีกคร้ังในภายหลัง 

 

 


