
 

 
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง  ประจำปี 2564 

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มีพันธกิจในการ พัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศ รวมถึงการส่งเสริม
บรรยากาศและ ความต่ืนตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของทางสถาบันฯ ที่เล็งเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ เช่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้าน
ดาราศาสตร์ และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ ดังน้ันจึงจำเป็นที่ต้องจัดโครงการเพื่อรองรับบุคลากร
ทางการศึกษาที่ต้องการแสวงหาความก้าวหน้าและเพิ่มพูนกระบวนการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ เพื่อให้เกิดการนำไปสู่
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติ 
 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจึงได้มีการจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลางขึ้น  
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นที่จัดมาแล้วก่อนหน้านี้  และเป็นการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านดาราศาสตร์ของครูให้สูงขึ้นเพื่อนำไปสู่การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงต่อไป 
อีกทั ้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติก ับสถาบันการศ ึกษาทั ้งภาครัฐ                 
และภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็ง 
 สำหรับการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั ้นกลาง  ประจำปี 2564 ได้รับความร่วมมือ            
และสนับสนุนด้านงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ในทุกระดับ ทั้งการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์
ขั้นต้น การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง และการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง    
ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านคุรุวิจัย และยุววิจัยในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรงจากการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการวางแผน สำหรับจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ท้องฟ้า 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะกระบวนการติดต้ังและใช้งานกล้องโทรทรรศน์ สำหรับจัดกิจกรรมดูดาว 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบข้อมูล และแนวทางการทำวิจัยด้านดาราศาสตร์เบื้องต้น 
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะกระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางดาราศาสตร์เบื้องต้น 
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแหล่งข้อมูลและเกิดทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูลทางดาราศาสตร์ 
7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนรวมถึง

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ 
8. เพื ่อต่อยอดความรู ้ในการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั ้นต้นและนำไปสู ่การอบรมครูเชิง

ปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง รวมถึงการทำงานวิจัยทางดาราศาสตร์ได้ต่อไป 
9. เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการทางดาราศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาทั ้งภาครัฐและเอกชนให้มีความ  

 เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
 



คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 24 - 50 ป ี
2. เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา     

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น หรือมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์เบื้องต้น

เป็นอย่างดี 
4. มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ 
5. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง  หรือเคยเข้าร่วมการอบรมฯ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
6. มีสภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้ 

 

เอกสารหลักฐานการสมัคร 
1. แบบเห็นชอบให้สมคัรเข้าร่วมอบรม  

(ดาวน์โหลดเอกสารที่ลิงก์ https://bit.ly/NARIT-TeacherTraining64-Intermediate_ConsentForm-2) 
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาดไม่เกิน 5 Mb  
3. สำเนาบัตรประจะตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้   
4. เอกสารทางวิชาการ (รวมไฟล์เอกสารในส่วนน้ีให้อยู่ในเอกสาร 1 ไฟล์)    

     - สำเนาเอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ (ถ้ามี)   
     - สำเนาเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ (ถ้ามี)        
     - สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น  

       (สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นต้น) 
 

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564 สามารถ
ส่งใบสมคัรเข้าร่วมกิจกรมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายและค่าลงทะเบียน โดยดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็ปไซต์ 
http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate 

2. เตรียมเอกสารหลักฐานการสมัคร (ตามรายละเอียดด้านบน) 
3. กรอกข้อมูลใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานท้ังหมด ผ่านระบบออนไลน์ บน Google Forms            

ที่ลิงก์ https://bit.ly/NARIT-TeacherTrainig64-Intermediate_ApplicationForms 
(ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมีบัญชีเข้าใช้งาน Gmail เท่านั้น) 

 

หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบ ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมครู 
เชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564 
 

กำหนดการรับสมัคร 
     เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันที่ วันอาทิตย์ ท่ี 19 มีนาคม 2564 เท่านั้น 

https://bit.ly/NARIT-TeacherTraining64-Intermediate_ConsentForm
http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate
https://bit.ly/NARIT-TeacherTrainig64-Intermediate_ApplicationForms


การพิจารณาคัดเลือก 
 หลังจากหมดเขตรับสมัครแล้ว คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมใบสมัครทั้งหมดเพื่อพิจารณาคัดเลือก     
ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 35 ท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังน้ี 

1. ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรอบรมครู     
เชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดขึ้น หรือการเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมด้านดาราศาสตร์ที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น 

2. ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน 
3. ความสนใจในด้านดาราศาสตร์ โดยเฉพาะความสนใจในการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์          

การสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 
4. ความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน 
 
การประกาศผลและการยืนยันเข้าร่วมอบรม 
 คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 35 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 5 คน           
ใน วันพุธ ท่ี 25 มีนาคม 2564 ที่ลิงก์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate 
ทั้งน้ีคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (35 ท่านแรก) จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางโทรศัพท์       
ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2564 โดยสามารถติดต่อเพื่อยืนยันการเข้ารวมกิจกรรมอบรมได้ที่  

ทางโทรศัพท์ 053-121-268 ต่อ 305 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 
โทรศัพท์ (มือถือ) 083-465-1926 (คุณธนกฤต) (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 

 หากไม่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมจากผู ้ผ่านการคัดเลือก  (35 ท่านแรก) ภายในระยะเวลาที่กำหนด            
ถือว่าท่านสละสิทธิ ์การเข้าร่วม คณะกรรมการจะดำเนินการเรียกลำดับรายชื ่อสำรอง  เพื ่อยืนยันการเข้าร่วม       
กิจกรรมอบรมต่อไป 
 
วันเวลาในการจัดกิจกรรมอบรม 
 โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564 จัดกิจกรรมอบรมขึ้นในระหว่าง  
วันท่ี 19 - 23 เมษายน 2564 
 

สถานท่ีจัดบอรม 
1. กิจกรรมอบรมภาคบรรยาย : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่
     : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์  
       อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่
2. กิจกรรมอบรมภาคสังเกตการณ์ : ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (กองทัพอากาศ) 
     : พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ 
3. ท่ีพัก    : บ้านสวยบนดอยสูง โฮมสเตย์ ดอยอินทนนท์ 

 



หมายเหตุ 
1.   ทางสถาบันฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ 
2. ทางสถาบันฯ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ระหว่างที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรม (ระหว่าง

ว ันที ่  19 - 23 เมษายน 2564) ยกเว ้น ค่าใช ้จ ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนามาย ังจ ุดลงทะเบียน               
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยให้ผู ้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเบิกจ่าย      
จากต้นสังกัด 

3. ผู ้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมครูฯ ขั ้นกลาง ประจำปี 2564 จะอยู ่ในความรับผิดชอบของ
 สถาบันฯ ต่อเมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียนและระหว่างดำเนินกิจกรรมอบรมจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น 

4. สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมน้ีเป็นสิทธิเฉพาะสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเท่าน้ัน ไม่สามารถนำ
ผู้ติดตามเดินทางเข้าร่วมอบรมได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้สมาชิกอ่ืนหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิแทนกันได้ 

5. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการอบรมครูฯ ขั้นกลางประจำปี 2564 ผ่านทางเว็ปไซต์  
   http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และทาง    
             www.facebook.com (กลุ่มเครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์) 
 

http://www.facebook.com/

