
 

 

 

 
 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด3านดาราศาสตร7ข้ันสูง ประจำป> 2563 

 

1.ช่ือโครงงาน 

 โครงการอบรมครูเชงิปฏบิัติการด4านดาราศาสตร8ขั้นสงู ประจำป> 2563  

 

2.หลักการและเหตุผล 

 ปCจจุบันนานาประเทศตFางยอมรับวFาดาราศาสตร8มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเปNนอยFางมาก       

ดาราศาสตร8สามารถดึงดูดผู 4คนทุกเพศทุกวัยให4ช ื ่นชอบและหลงใหลในความสวยงามและความนFาอัศจรรย8             

ดาราศาสตร8ไมFเพียงแตFมุFงเน4นศึกษาทำความเข4าใจเอกภพเทFานั้น แตFยังมาพร4อมกับความก4าวหน4าทางวิทยาศาสตร8

และเทคโนโลยีในสาขาตFาง ๆ  ประโยชน8ของดาราศาสตร8ทางด4านการศึกษานอกจากจะทำให4เยาวชนมีความรู4        

ความเข4าใจในดาราศาสตร8มากขึ้นแล4ว ยังสามารถดึงดูดเยาวชนให4มีความสนใจใฝ\รู4 เสริมสร4างจินตนาการ และมี

กระบวนการคิดอยFางเปNนเหตุเปNนผล ในสFวนของประชาชนท่ัวไปนอกจากความสวยงามของกลุFมดาวตFาง ๆ ท่ีปรากฏ 

ให4เห็นบนท4องฟ_ายามค่ำคืนแล4ว ดาราศาสตร8ยังสามารถดึงดูดให4ประชาชนสนใจติดตามขFาวสารปรากฏการณ8ตFาง ๆ  

เปNนการเสริมสร4างบรรยากาศและสFงเสริมให4เกิดสังคมแหFงการเรียนรู4แบบวิทยาศาสตร8ของคนในประเทศได4อีกด4วย 

 การศึกษาวิชาดาราศาสตร8ในประเทศไทยได4ถูกบรรจุเนื้อหาไว4ในสาระการเรียนรู4 โลก ดาราศาสตร8และ

อวกาศ  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อป> พ.ศ. 2551 วิชาดาราศาสตร8จึงถือวFาเปNน    

เร่ืองใหมFสำหรับครูผู4สอนและเปNนวิชาท่ียังขาดแคลนครูท่ีมีความรู4 ทักษะและประสบการณ8อยูFเปNนจำนวนมาก สFงผล

ตFอการพัฒนากำลังคนทางด4านดาราศาสตร8ของประเทศ ดังนั้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร8แหFงชาติ (องค8การมหาชน) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เปNนหนFวยงานที่รับผิดชอบงานทางด4านดารา

ศาสตร8ของประเทศ รFวมกับสถาบันสFงเสริมการสอนวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี หรือ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 

เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงได4จัดให4มีโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด4านดารา

ศาสตร8ขึ้น โดยแบFงออกเปNนหลายระดับ คือ ขั้นต4น ขั้นกลาง และขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือกระตุ4นความสนใจให4

เกิดการเรียนรู 4ทางด4านดาราศาสตร8 เกิดการพัฒนาความรู4 ทักษะ และเพิ ่มประสบการณ8การเรียนรู 4ทางด4าน             

ดาราศาสตร8ให4กับครูผู4สอน เพ่ือนำไปพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

 สำหรับโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด4านดาราศาสตร8ขั้นสูง มีวัตถุประสงค8เพื่อมุFงเน4นให4ครู อาจารย8 

บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข4องกับงานทางด4านดาราศาสตร8 ได4พัฒนาทักษะการทำโครงงานทางด4านดาราศาสตร8 

สามารถเปNนที่ปรึกษาโครงงานทางด4านดาราศาสตร8ให4กับนักเรียน เกิดการสร4างเครือขFายการทำโครงงานด4าน      

ดาราศาสตร8ในระดับโรงเรียน เพ่ือก4าวไปสูFการทำโครงงานทางดาราศาสตร8ในระดับประเทศ และก4าวไปสูFเครือขFายการ

ทำโครงงานในระดับนานาชาติตFอไป 

 

 



 

 

3. วตัถุประสงค7 

3.1 เพื่อให4ครู อาจารย8 และบุคลากรทางการศึกษา ได4เรียนรู4กระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร8เพื่อนำไปสูF

กระบวนการทำโครงงานทางดาราศาสตร8 

3.2 เพ่ือให4ครู อาจารย8 และบุคลากรทางการศึกษา ได4เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ8การเปNนท่ีปรึกษาโครงงาน

ทางดาราศาสตร8 

3.3 เพ่ือให4ครูท่ีเข4ารFวมโครงการ ฯ สามารถเปNนท่ีปรึกษาโครงงานทางดาราศาสตร8ให4กับนักเรียนได4 

3.4 นักเรียนสามารถทำโครงงานทางดาราศาสตร8ได4สำเร็จ ภายใต4การให4คำปรึกษาของครูท่ีเข4ารFวมโครงการ ฯ 

3.5 ครูที ่เข4ารFวมโครงการ ฯ สามารถสร4างเครือขFายการทำโครงงานดาราศาสตร8ในระดับโรงเรียนและ

ระดับประเทศได4 

3.6 เปNนการปูทางเพ่ือนำไปสูFการสร4างเครือขFายการทำโครงงานทางดาราศาสตร8ในระดับนานาชาต ิ
 

4. กลุOมเปPาหมาย 

 ครู อาจารย8 หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหนFวยงานที่เกี่ยวข4องทาง

การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังภาครัฐและเอกชน โดยผู4เข4ารFวมโครงการมีความรู4ความเข4าใจในเน้ือหาด4าน

ดาราศาสตร8เปNนอยFางดี มีทักษะและประสบการณ8ในการดำเนินโครงงานทางวิทยาศาสตร8หรือดาราศาสตร8อยFาง

ตFอเน่ือง โดยแบFงกลุFมครูท่ีเข4ารFวม ดังน้ี 

1. ครูท่ีเข4ารFวมการอบรม ในป>งบประมาณ 2562 จำนวน 6 คน (ครูเดิมจากป>ท่ีแล4ว)  

และนักเรียน จำนวน 18 คน (โรงเรียนละ 3 คน) 

2. คัดเลือกครูในป>งบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม จำนวน 3 คน  

และนักเรียนจำนวน 9 คน (โรงเรียนละ 3 คน) 

 

หมายเหตุ :  การคัดเลือกนักเรียนท่ีเข4ารFวมทำโครงงาน ให4อยูFในดุลยพินิจของครูท่ีได4รับการคัดเลือกเข4ารFวมอบรม 

และควรศึกษาอยูFในระดับชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 2 ถึง มัธยมศึกษาป>ท่ี 5 ในสถาบันการศึกษาเดิม 

 

5. ข3อผูกพันธ7ระหวOางการเข3ารOวมอบรม 

 ครูท่ีผFานการคัดเลือกเพื่อเข4ารFวมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด4านดาราศาสตร8ขั้นสูง จะมีข4อผูกพัน

ระหวFางการเข4ารFวมอบรม และมีข4อควรปฏิบัต ิดังน้ี 

1.  ครูที่เข4ารFวมโครงการ ฯ จะต4องมีความพร4อมในการเข4ารFวมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลา    

3 ป> 

2.  ในการเข4ารFวมกิจกรรมอบรมในแตFละป> จะต4องดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู4ความสามารถที่จะเปNน

ตัวแทนในการเข4ารFวมทำโครงงานทางดาราศาสตร8รFวมกับครู  

3.  ครูที ่เข4ารFวมโครงการ ฯ และนักเรียนภายใต4ครูที ่ปรึกษา จะต4องสFงผลงานเข4ารFวมการประชุมวิชาการ           

ดาราศาสตร8เพ่ือเยาวชน (TACs) หรือการนำเสนอผลงานใด ๆ ท่ีทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร8แหFงชาต ิจัดขึ้น 



 

 

4.  ความเหมาะสมและความพร4อมของครูท่ีเข4ารFวมโครงการ ฯ อาจถูกพิจารณาเพ่ิมเติมตลอดชFวงระยะเวลา 3 ป>     

ท่ีรFวมโครงการอบรม  

 

6. วัน เวลา สถานที่ ในการจดัอบรม 

 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด4านดาราศาสตร8ขั ้นสูง ประจำป> 2563 ดำเนินการอบรมออกเปNน 3 ชFวง 

รายละเอียดดังตFอไปน้ี  

ชOวงที ่1 :  การอบรมครูเชิงปฏิบัตกิารด3านดาราศาสตร7ข้ันสูง ประจำป> 2563 (ครทูี่ปรกึษาและนักเรียน) 

จัดขึ้นในระหวFาง วันที ่ 18-23 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย8บริการข4อมูลสารสนเทศและฝpกอบรมทาง

ดาราศาสตร8 อุทยานแหFงชาติดอยอินทนนท8 (กม.31) อ.จอมทอง จ.เชียงใหมF  

         ชOวงที ่2 :  การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร7ในประเทศ 

  จัดขึ้นในชFวงเดือน พฤษภาคม 2563 ณ จ.เชยีงใหมF 

         ชOวงที ่3 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร7 ณ ประเทศญี่ปุbน 

  จัดขึ้นในชFวงเดือน มีนาคม 2564 ณ ประเทศญี่ปุ\น 
 

** หากมีการเปลีย่นแปลง วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดอบรม จะมีการแจ4งให4ทราบอีกทีในภายหลงั 
 

หมายเหตุ :  ครูท่ีปรึกษาและนักเรียนท่ีเข4ารFวมโครงการ ฯ จะต4องเข4ารFวมการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร8

เพ่ือเยาวชน (TACs) ในคร้ังถัดไปด4วย 
 

7. การเตรียมตัวกOอนการเข3ารOวมอบรม  

ครูที่เข4ารFวมโครงการอบรมทุกคน (ทั้งครูเดิมจากป> 2562 และครูที่ได4รับคัดเลือกใหมFในป> 2563 ) จะต4อง

ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข4ารFวมทำโครงงานกับครู โดยคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนละ 3 คน พร4อมให4นักเรยีน

ศึกษาทำความเข4าใจเกี่ยวกับความรู4พื้นฐาน พร4อมทั้งทำแบบฝpกหัดออนไลน8ที่กำหนด โดยครูที่ปรึกษาเปNนผู4คอยให4

คำแนะนำในการศึกษาของนักเรียน (ตามเนื้อหาในหนังสือคูFมือการศึกษาดาราศาสตร8เชิงปฏิบัติการ) โดยมีขอบเขต

เน้ือหาในการศึกษา ดังน้ี 

 บทท่ี 1 ทรงกลมท4องฟ_า (Celestial Sphere) 

 บทท่ี 2 ระบบพิกัดท4องฟ_า (Celestial Coordinate System) 

 บทท่ี 3 การเคลื่อนท่ีของท4องฟ_า (Celestial Motion) 

 บทท่ี 4 การวัดตำแหนFงวัตถุท4องฟ_า (Astrometry) 

 บทท่ี 5 การวัดแสง (Photometry) 

 บทท่ี 6 สเปกตรัมคลื่นแมFเหล็กไฟฟ_า (Electromagnetic Spectrum) 
 

 

 

 



 

 

8. ขอบเขตเน้ือหาในการอบรม 

 โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติด4านดาราศาสตร8ขั้นสูง ประจำป> 2563 แบFงออกเปNน 3 ชFวง ได4แกF  

ชOวงที ่1 : การอบรมครูเชิงปฏบัิตกิารด3านดาราศาสตร7ข้ันสูง ประจำป> 2563 (สำหรบัครูทีป่รกึษาและนักเรียน) 

   - กิจกรรมสร4างกระบวนการวิทยาศาสตร8 

   - ฝpกปฏิบตัิเทคนิคการวัดทางดาราศาสตร8 เน4นการวัดความสวFางของวัตถทุ4องฟ_า  

     (Photometry)  

     ของดาวแปรแสง  การสร4างแผนภาพ H-R Diagram 

   - คดิริเร่ิมทำโครงงานดาราศาสตร8 

   - วางแผนขั้นตอนการทำโครงงานดาราศาสตร8 

ชOวงที ่2 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร7  

 - นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร8ของนักเร ียนแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดย

กรรมการซักถามในประเด็นท่ีสนใจและให4คำแนะนำในการทำโครงงาน 

 

     ชOวงที ่3 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร7 ณ ประเทศญี่ปุbน 

   -  นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร8ของนักเรียนแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบ

โปสเตอร8 (Poster Presentation) 

 

9. ประโยชน7ที่คาดวOาจะได3รับ 

 9.1 ครู อาจารย8 และนักเรียน พัฒนาทักษะและนำไปใช4ประโยชน8ในการเรียนรู4วิชาดาราศาสตร8ได4 

 9.2 ครู อาจารย8 เปNนท่ีปรึกษา สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร8ดาราศาสตร8ได4แกFนักเรียนได4 

 9.3 ครู อาจารย8 และนักเรียน สามารถทำงานวิจัยด4านดาราศาสตร8ได4 

 9.4 ครู อาจารย8 และนักเรียน สามารเขียนเอกสารทางวิชาการเผยแพรFในงานวิชาการระดับสากลได4 

 

 
 
 
 
 


