โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด3านดาราศาสตร7ขั้นสูง ประจำป> 2564
ป#จจุบันนานาประเทศต0างยอมรับว0าดาราศาสตร8มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเปAนอย0างมาก
ดาราศาสตร8 ส ามารถดึ ง ดู ด ผู F ค นทุ ก เพศทุ ก วั ย ใหF ช ื ่ น ชอบและหลงใหลในความสวยงามและความน0 า อั ศ จรรย8
ดาราศาสตร8ไม0เพียงแต0มุ0งเนFนศึกษาทำความเขFาใจเอกภพเท0านั้น แต0ยังมาพรFอมกับความกFาวหนFาทางวิทยาศาสตร8
และเทคโนโลยีในสาขาต0าง ๆ ประโยชน8ของดาราศาสตร8ทางดFานการศึกษานอกจากจะทำใหFเยาวชนมีความรูF ความ
เขF าใจในดาราศาสตร8 มากขึ ้ นแลF ว ยั งสามารถดึ งดู ดเยาวชนใหF มี ความสนใจใฝV รูF เสริ มสรF างจิ นตนาการ และมี
กระบวนการคิดอย0างเปAนเหตุเปAนผล ในส0วนของประชาชนทั่วไปนอกจากความสวยงามของกลุ0มดาวต0าง ๆ ที่ปรากฏ
ใหFเห็นบนทFองฟZายามค่ำคืนแลFว ดาราศาสตร8ยังสามารถดึงดูดใหFประชาชนสนใจติดตามข0าวสารปรากฏการณ8ต0าง ๆ
เปAนการเสริมสรFางบรรยากาศและส0งเสริมใหFเกิดสังคมแห0งการเรียนรูFแบบวิทยาศาสตร8ของคนในประเทศไดFอีกดFวย
การศึกษาวิชาดาราศาสตร8ในประเทศไทยไดFถูกบรรจุเนื้อหาไวFในสาระการเรียนรูF โลก ดาราศาสตร8และ
อวกาศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อป^ พ.ศ. 2551 วิชาดาราศาสตร8จงึ ถือว0าเปAนเรื่อง
ใหม0สำหรับครูผูFสอนและเปAนวิชาที่ยังขาดแคลนครูที่มีความรูF ทักษะและประสบการณ8อยู0เปAนจำนวนมาก ส0งผลต0อ
การพัฒนากำลังคนทางดFานดาราศาสตร8ของประเทศ ดังนั้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร8แห0งชาติ (องค8การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เปAนหน0วยงานที่รับผิดชอบงานทางดFานดารา
ศาสตร8ของประเทศ ร0วมกับสถาบันส0งเสริมการสอนวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี หรือ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ
เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงไดFจัดใหFมีโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดารา
ศาสตร8ขึ้น โดยแบ0งออกเปAนหลายระดับ คือ ขั้นตFน ขั้นกลาง และ ขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อกระตุFนความสนใจใหF
เกิดการเรียนรูFทางดFานดาราศาสตร8 เกิดการพัฒนาความรูF ทักษะ และเพิ่มประสบการณ8การเรียนรูFทางดFานดารา
ศาสตร8ใหFกับครูผูFสอน เพื่อนำไปพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
สำหรับโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั้นสูง มีวัตถุประสงค8เพื่อมุ0งเนFนใหFครู อาจารย8
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวขFองกับงานทางดFานดาราศาสตร8 ไดFพัฒนาทักษะการทำโครงงานทางดFานดาราศาสตร8
สามารถเปAนที่ปรึกษาโครงงานทางดFานดาราศาสตร8ใหFกับนักเรียน เกิดการสรFางเครือข0ายการทำโครงงานดFานดารา
ศาสตร8ในระดับโรงเรียน เพื่อกFาวไปสู0การทำโครงงานทางดาราศาสตร8ในระดับประเทศ และกFาวไปสู0เครือข0ายการทำ
โครงงานในระดับนานาชาติต0อไป

วัตถุประสงค7
1. เพื่อใหFครู อาจารย8 และบุคลากรทางการศึกษา ไดFเรียนรูFกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร8เพื่อนำไปสู0
กระบวนการทำโครงงานทางดาราศาสตร8
2. เพื่อใหFครู อาจารย8 และบุคลากรทางการศึกษา ไดFเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ8การเปAนที่ปรึกษาโครงงาน
ทางดาราศาสตร8
3. เพื่อใหFครูที่เขFาร0วมโครงการ ฯ สามารถเปAนที่ปรึกษาโครงงานทางดาราศาสตร8ใหFกับนักเรียนไดF
4. นักเรียนสามารถทำโครงงานทางดาราศาสตร8ไดFสำเร็จ ภายใตFการใหFคำปรึกษาของครูที่เขFาร0วมโครงการ ฯ
5. ครู ท ี ่ เ ขF า ร0 ว มโครงการ ฯ สามารถสรF า งเครื อ ข0 า ยการทำโครงงานดาราศาสตร8 ใ นระดั บ โรงเรี ย นและ
ระดับประเทศไดF
6. เปAนการปูทางเพื่อนำไปสู0การสรFางเครือข0ายการทำโครงงานทางดาราศาสตร8ในระดับนานาชาติ
กลุGมเปHาหมาย
ครู อาจารย8 หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน0วยงานที่เกี่ยวขFองทาง
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผูFเขFาร0วมโครงการมีความรูFความเขFาใจในเนื้อหาดFาน
ดาราศาสตร8เปAนอย0างดี มีทักษะและประสบการณ8ในการดำเนินโครงงานทางวิทยาศาสตร8หรือดาราศาสตร8อย0าง
ต0อเนื่อง โดยแบ0งกลุ0มครูที่เขFาร0วม ดังนี้
1. ครูที่เขFาร0วมการอบรม ในป^งบประมาณ 2563 จำนวน 5 คน (ครูเดิมจากป^ที่แลFว)
และนักเรียน จำนวน 15 คน (โรงเรียนละ 3 คน)
2. คัดเลือกครูในป^งบประมาณ 2564 เพิ่มเติม 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 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผ0านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั้นตFนและขั้นกลาง หรือมีความความรูFความขFาใจทางดFาน
ดาราศาสตร8เปAนอย0างดี
3. มีประสบการณ8การดำเนินงานและเปAนที่ปรึกษาโครงงานทางวิทยาศาสตร8หรือดาราศาสตร8
4. สามารถเขFาร0วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ป^ และสามารถเขFาร0วมการนำเสนอ
ผลงานทางดาราศาสตร8ที่ทางสถาบัน ฯ กำหนดขึ้นไดF

5. ไดFรับความเห็นชอบจากหน0วยงานตFนสังกัด และสามารถสนับสนุนค0าใชFจ0ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทาง
จากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดอบรม (จ.เชียงใหม0) ตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ป^
หมายเหตุ : ครูที่สมัครเขFาร0วมโครงการตFองมีนักเรียนที่คัดเลือกเขFาร0วมโครงการไวFแลFว 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. สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั้นกลาง (ถFามี)
จำนวน 1 ชุด
(สำหรับครูที่ผ0านการอบรมครูฯ ขั้นกลาง) หรือสำเนาเกียรติบัตรการอบรมดาราศาสตร8อื่น ๆ
5. เอกสารความเห็นผูFบริหาร
จำนวน 1 ชุด
6. เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ/บทความ/รางวัลเกียรติบัตร
รวมไฟล8ทั้งหมดใหFเปAน 1 ชุด
7. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางดFานดาราศาสตร8
รวมไฟล8ทั้งหมดใหFเปAน 1 ชุด
8. เอกสารหลักฐานการการทำโครงงาน/ที่ปรึกษาโครงงาน
รวมไฟล8ทั้งหมดใหFเปAน 1 ชุด
9. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงงานที่เคยทำกับนักเรียนกลุ0มเปZาหมาย
รวมไฟล8ทั้งหมดใหFเปAน 1 ชุด
การรับสมัครเข3ารGวมโครงการ
ผูFประสงค8จะสมัครเขFาร0วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั้นสูง ประจำป^ 2564 สามารถ
สมัครเขFาร0วมโครงการฯ ไดFโดย ไมGเสียคGาใช3จGายคGาสมัครและคGาลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการรับ
สมัคร ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดการรับสมัครไดFที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance
2. เตรียมขFอมูลและเอกสารประกอบการสมัคร
3. ส0งใบสมัครผ0านระบบออนไลน8 บน Google Forms ที่ https://bit.ly/NARIT-AdvanceTeacher2021
4. กรรมการสัมภาษณ8ทางโทรศัพท8
การคัดเลือกและการสัมภาษณ7ทางโทรศัพท7
หลังจากหมดเขตการรับสมัคร คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมขFอมูลใบสมัครทั้งหมด เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ตามขั้นตอน ดังต0อไปนี้
1. การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต3น : คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผูFสมัครจากขFอมูลใบสมัครและ
เอกสารประกอบการสมัครที่แนบส0งเขFามา เพื่อนำขFอมูลไปประกอบการสัมภาษณ8ทางโทรศัพท8ต0อไป

2. การสัมภาษณ7ทางโทรศัพท7 : คณะกรรมการจะดำเนินการสัมภาษณ8ทางโทรศัพท8กับผูFสมัครที่ผา0 นการ
พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตFน ระหว0างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ผูFส0งใบสมัครทุกท0านกรุณาเตรียม
ตัวเพื่อรอรับสายโทรศัพท8จากคณะกรรมการในช0วงวัน เวลา ดังกล0าวดFวย
กำหนดการรับสมัคร
เปŒดรับสมัครตั้งแต0บัดนี้จนถึง วันอาทิตย7 ที่ 4 ตุลาคม 2563 เท0านั้น
การคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการจะคัดเลือกครูที่เหมาะสมเพื่อเขFาร0วมโครงการอบรม จำนวน 4 ทGาน และจะประกาศรายชื่อ
ผูFไดFรับการคัดเลือกเขFาร0วมโครงการอบรมใน วันศุกร7 ที่ 16 ตุลาคม 2563 ทางเว็ปไซต8ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร8
แห0งชาติ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance โดยถือคำตัดสินของคณะกรรมการ
เป^นที่สิ้นสุด
** ครูที่ไดFรับการคัดเลือกเขFาร0วมโครงการอบรมจะตFองทำการคัดเลือกนักเรียน จำนวน 3 คน และเตรียมความ
พรFอมนักเรียนที่จะเปAนตัวแทนในการเขFาร0วมทำโครงงานดาราศาสตร8ร0วมกับครู
วัน เวลา สถานที่ ในการจัดอบรม
การอบรมครู เ ชิ งปฏิ บั ติ การดF านดาราศาสตร8 ขั ้ นสู ง ประจำป^ 2564 ดำเนิ นการอบรมออกเปA น 3 ช0 วง
รายละเอียดดังต0อไปนี้
ชGวงที่ 1 : การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด3านดาราศาสตร7ขั้นสูง ประจำป> 2564 (ครูที่ปรึกษาและนักเรียน)
จัดขึ้นในระหว0าง วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย8บริการขFอมูลสารสนเทศและฝ•กอบรม
ทางดาราศาสตร8 อุทยานแห0งชาติดอยอินทนนท8 (กม.31) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม0
ชGวงที่ 2 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร7ในประเทศ
จัดขึ้นในช0วงเดือน เมษายน 2564 ณ จ.เชียงใหม0
ชGวงที่ 3 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร7 ณ ประเทศญี่ปุfน
จัดขึ้นในช0วงเดือน มีนาคม 2565 ณ ประเทศญี่ปุVน
** หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรม จะมีการแจFงใหFทราบอีกทีในภายหลัง
หมายเหตุ : ครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่เขFาร0วมโครงการ ฯ จะตFองเขFาร0วมการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร8
เพื่อเยาวชน (TACs) ในครั้งถัดไปดFวย
ข3อผูกพันธ7ระหวGางการเข3ารGวมอบรม

ครูที่ผ0านการคัดเลือกเพื่อเขFาร0วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั้นสูง จะมีขFอผูกพันธ8
ระหว0างการเขFาร0วมอบรม และมีขFอควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ครูที่เขFาร0วมโครงการ ฯ จะตFองมีความพรFอมในการเขFาร0วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลา 3 ป^
2. ในการเขFาร0วมกิจกรรมอบรมในแต0ละป^ จะตFองดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรูFความสามารถที่จะเปAน
ตัวแทนในการเขFาร0วมทำโครงงานทางดาราศาสตร8ร0วมกับครู
3. ครูที่เขFาร0วมโครงการ ฯ และนักเรียนภายใตFครูที่ปรึกษา จะตFองส0งผลงานเขFาร0วมการประชุมวิชาการ
ดาราศาสตร8เพื่อเยาวชน (TACs) หรือการนำเสนอผลงานใด ๆ ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร8แห0งชาติ จัดขึ้น
4. ความเหมาะสมและความพรFอมของครูที่เขFาร0วมโครงการ ฯ อาจถูกพิจารณาเพิ่มเติมตลอดช0วงระยะเวลา 3 ป^
ที่ร0วมโครงการอบรม
หมายเหตุ
1. ครู ผู F สนใจสมั ครเขF าร0 วมโครงการ ฯ สามารถสมั ครเขF าร0 วมโครงการไดF โดย ไมG เ สี ย คG า ใช3 จ G า ยในการ
ลงทะเบียน เอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม ยกเว3น คGาใช3จGายในการเดินทางจากภูมิลำเนามายัง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร7แหGงชาติ จ.เชียงใหมG โดยให3ผู3เข3ารGวมอบรมจะต3องได3รับความเห็นชอบในการ
สนับสนุนและเบิกจGายจากต3นสังกัด ตลอดระยะเวลาหลักสูตรที่เขFาร0วมโครงการ 3 ป^
2. ครูที่เขFาร0วมโครงการจะตFองเขFาร0วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ป^ และสามารถ
เขFาร0วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร8ที่ทางสถาบัน ฯ กำหนดขึ้นไดF
3. ทางสถาบันฯ จะดูแลค0าที่พัก ค0าอาหาร และค0าใชFจ0ายที่เกิดขึ้นระหว0างการฝ•กอบรม
4. ครู ผ ู F เ ขF า ร0 ว มโครงการฯสามารถติ ด ตามขF อ มู ล ข0 า วสารของกิ จ กรรมอบรม ผ0 า นทางเว็ ป ไซด8 ข อง
สถาบั น วิ จ ั ย ดาราศาสตร8 http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance และทาง
facebook (เครือข0ายครูแกนนำดาราศาสตร8)
5. กำหนดการและสถานที่ในการเขFารับการอบรมจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจFงใหFทราบอีกครั้งในภายหลัง

