
 

 

 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด3านดาราศาสตร7ข้ันสูง ประจำป> 2565  

 ป#จจุบันนานาประเทศต0างยอมรับว0าดาราศาสตร8มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเปAนอย0างมาก       

ดาราศาสตร8สามารถดึงดูดผู FคนทุกเพศทุกวัยใหFชื ่นชอบและหลงใหลในความสวยงามและความน0าอัศจรรย8             

ดาราศาสตร8ไม0เพียงแต0มุ0งเนFนศึกษาทำความเขFาใจเอกภพเท0านั้น แต0ยังมาพรFอมกับความกFาวหนFาทางวิทยาศาสตร8

และเทคโนโลยีในสาขาต0าง ๆ ประโยชน8ของดาราศาสตร8ทางดFานการศึกษานอกจากจะทำใหFเยาวชนมีความรูF        

ความเขFาใจในดาราศาสตร8มากขึ้นแลFว ยังสามารถดึงดูดเยาวชนใหFมีความสนใจใฝVรูF เสริมสรFางจินตนาการ และมี

กระบวนการคิดอย0างเปAนเหตุเปAนผล ในส0วนของประชาชนทั่วไปนอกจากความสวยงามของกลุ0มดาวต0าง ๆ ที่ปรากฏ 

ใหFเห็นบนทFองฟZายามค่ำคืนแลFว ดาราศาสตร8ยังสามารถดึงดูดใหFประชาชนสนใจติดตามข0าวสารปรากฏการณ8ต0าง ๆ 

เปAนการเสริมสรFางบรรยากาศและส0งเสริมใหFเกิดสังคมแห0งการเรียนรูFแบบวิทยาศาสตร8ของคนในประเทศไดFอีกดFวย 

 การศึกษาวิชาดาราศาสตร8ในประเทศไทยไดFถูกบรรจุเนื้อหาไวFในสาระการเรียนรูF โลก ดาราศาสตร8และ

อวกาศ  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อป̂ พ.ศ. 2551 วิชาดาราศาสตร8จึงถือว0าเปAน    

เรื่องใหม0สำหรับครูผูFสอนและเปAนวิชาที่ยังขาดแคลนครูที่มีความรูF ทักษะและประสบการณ8อยู0เปAนจำนวนมาก ส0งผล

ต0อการพัฒนากำลังคนทางดFานดาราศาสตร8ของประเทศ ดังนั้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร8แห0งชาติ (องค8การมหาชน) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เปAนหน0วยงานที่รับผิดชอบงานทางดFาน         

ดาราศาสตร 8ของประเทศ ร 0วมก ับสถาบ ันส 0งเสร ิมการสอนว ิทยาศาสตร 8และเทคโนโลยี หร ือ สสวท. 

กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงไดFจัดใหFมีโครงการอบรมครูเชิง

ปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขึ้น โดยแบ0งออกเปAนหลายระดับ คือ ขั้นตFน ข้ันกลาง และขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือ

กระตุFนความสนใจใหFเกิดการเรียนรูFทางดFานดาราศาสตร8 เกิดการพัฒนาความรูF ทักษะ และเพิ่มประสบการณ8การ

เรียนรูFทางดFานดาราศาสตร8ใหFกับครูผูFสอน เพ่ือนำไปพัฒนาส่ือและกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

 สำหรับโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั้นสูง มีวัตถุประสงค8เพื่อมุ0งเนFนใหFครู อาจารย8 

บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวขFองกับงานทางดFานดาราศาสตร8 ไดFพัฒนาและเพิ่มทักษะการทำโครงงานทางดFานดารา

ศาสตร8 เกิดการสรFางเครือข0ายการทำโครงงานดFานดาราศาสตร8ในระดับโรงเรียน เพื่อกFาวไปสู0การทำโครงงานทาง

ดาราศาสตร8ในระดับประเทศ และกFาวไปสู0เครือข0ายการทำโครงงานในระดับนานาชาติต0อไป 

 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค7 

1. เพื่อใหFครู อาจารย8 ไดFเรียนรูFกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร8เพื่อนำไปสู0กระบวนการทำโครงงานทาง

ดาราศาสตร8 

2. เพ่ือใหFครู อาจารย8 ไดFเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ8การทำโครงงานทางดาราศาสตร8สำหรับโรงเรียน 

3. เพื ่อใหFครู อาจารย8 ไดFฝfกทักษะการใชFงานอุปกรณ8 กลFองโทรทรรศน8 สำหรับการศึกษาวิจัยทาง     

ดาราศาสตร8 

4. ครูที ่เขFาร0วมโครงการ ฯ สามารถสรFางเครือข0ายการทำโครงงานดาราศาสตร8ในระดับโรงเรียนและ

ระดับประเทศไดF 
 

กลุFมเปGาหมาย 

 ครู อาจารย8 หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน0วยงานที่เกี ่ยวขFองทาง

การศึกษาในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทั ้งภาครัฐและเอกชน ที ่สนใจการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร8หรือ         

ดาราศาสตร8 จำนวน  25 คน 

คุณสมบัติผู3สมัคร 

1. เปAนครู อาจารย8 หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน0วยงานที่เกี่ยวขFองทาง

การศึกษา ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. มีความรูFความเขFาใจทางดFานดาราศาสตร8เปAนอย0างดี (ควรผ0านการอบรมครูข้ันตFนหรือข้ันกลาง) 

3. มีคนสนใจและศึกษาโครงงานทางวิทยาศาสตร8หรือดาราศาสตร8 

4. สามารถเขFาร0วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตร และสามารถเขFาร0วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร8ท่ีทาง

สถาบัน ฯ กำหนดข้ึนไดF 

5. ไดFรับความเห็นชอบจากหน0วยงานตFนสังกัด และสามารถสนับสนุนค0าใชFจ0ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทาง

จากภูมิลำเนามายังสถานท่ีจัดอบรม (จ.เชียงใหม0)  
 

เอกสารหลักฐาน 

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

2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรขFาราชการ                                                           จำนวน  1 ชุด 

3. สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ข้ันกลาง (ถFามี)       จำนวน  1 ชุด 

    (สำหรับครูท่ีผ0านการอบรมครูฯ ข้ันกลาง) หรือสำเนาเกียรติบัตรการอบรมดาราศาสตร8อ่ืน ๆ 

4. เอกสารความเห็นผูFบริหาร                                                                        จำนวน  1 ชุด 

5. เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ/บทความ/รางวัลเกียรติบัตร (ถFามี)        รวมไฟล8ท้ังหมดใหFเปAน 1 ชุด 

6. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางดFานดาราศาสตร8                           รวมไฟล8ท้ังหมดใหFเปAน 1 ชุด 

7. เอกสารหลักฐานการการทำโครงงาน/ท่ีปรึกษาโครงงาน (ถFามี)                   รวมไฟล8ท้ังหมดใหFเปAน 1 ชุด 

8. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงงานท่ีเคยทำกับนักเรียนกลุ0มเปZาหมาย (ถFามี) 

     รวมไฟล8ท้ังหมดใหFเปAน 1 ชุด 

 



การรับสมัครเข3ารFวมโครงการ 

 ผูFประสงค8จะสมัครเขFาร0วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั้นสูง ประจำป^ 2565 สามารถ

สมัครเขFาร0วมโครงการฯ ไดFโดย  ไมFเสียคFาใช3จFายคFาสมัครและคFาลงทะเบียน  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการรับ

สมัคร ดังน้ี 

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

หรือ โทร. 053121269 ต0อ 302 

2. เตรียมขFอมูลและเอกสารประกอบการสมัคร 

3. กรอกขFอมูลใบสมัครผ0านระบบออนไลน8 บน Google Forms : 

    - https://bit.ly/NARIT-AdvanceTeacher2022 

      

 

     หรือสแกน QR CODE น้ี 

4. สมัครเขFาร0วมโครงการไดFถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564  

การคัดเลือก 

        หลังจากหมดเขตการรับสมัคร คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมขFอมูลใบสมัครท้ังหมด เพ่ือพิจารณาคัดเลือก

ตามข้ันตอน ดังต0อไปน้ี 

การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต3น : คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผูFสมัครจากขFอมูลใบสมัครและเอกสาร

ประกอบการสมัครท่ีแนบส0งเขFามา  

กำหนดการรับสมัคร 

 เป�ดรับสมัครต้ังแต0บัดน้ีจนถึง วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 เท0าน้ัน 

การคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก 

 คณะกรรมการจะคัดเลือกครูท่ีเหมาะสมเพ่ือเขFาร0วมโครงการอบรม จำนวน 25 ทFาน และจะประกาศรายช่ือ     

ผูFไดFรับการคัดเลือกเขFาร0วมโครงการอบรมใน  5 มกราคม 2565  ทางเว็บไซต8ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร8แห0งชาติ 

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

ส้ินสุด 
 

วัน เวลา สถานท่ี ในการจัดอบรม 

 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการดFานดาราศาสตร8ขั ้นสูง ประจำป̂ 2565 ดำเนินการอบรมออกเปAน 3 ช0วง 

รายละเอียดดังต0อไปน้ี  

ชFวงท่ี 1 : การทำโครงงานดาราศาสตร7สำหรับโรงเรียน ภายใต3โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด3าน     

ดาราศาสตร7ข้ันสูงประจำป> 2565 ณ จ.เชียงใหมF 

จัดข้ึนในระหว0าง 22-26 มกราคม 2565  



         ชFวงท่ี 2 :  นำเสนอผลการศึกษาโครงงาน  

  จัดข้ึนในช0วงเดือน  เมษายน 2565  

         ชFวงท่ี 3 : การประชุมวิชาการดาราศาสตร7แหFงประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) คร้ังท่ี 8 

  จัดข้ึนในช0วงเดือน มิถุนายน 2565 ณ จ.เชียงใหม0 

** วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดอบรม อาจปรับเปล่ียน โดยจะมีการแจ3งให3ทราบอีกทีในภายหลัง 
 

การเตรียมตัวกFอนการเข3ารFวมอบรม  

ครูท่ีเขFาร0วมโครงการอบรมทุกคนควรศึกษาเน้ือหาก0อนการอบรม ดังน้ี 

 บทท่ี 1 ทรงกลมทFองฟZา (Celestial Sphere) 

 บทท่ี 2 ระบบพิกัดทFองฟZา (Celestial Coordinate System) 

 บทท่ี 3 การเคล่ือนท่ีของทFองฟZา (Celestial Motion) 

 บทท่ี 4 การวัดตำแหน0งวัตถุทFองฟZา (Astrometry) 

 บทท่ี 5 การวัดแสง (Photometry) 
 

ขอบเขตเน้ือหาในการอบรม 

 โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติดFานดาราศาสตร8ข้ันสูง ประจำป̂ 2565 แบ0งออกเปAน 3 ช0วง ไดFแก0  

ชFวงท่ี 1 : การทำโครงงานดาราศาสตร7สำหรับโรงเรียน ภายใต3โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด3านดาราศาสตร7

ข้ันสูง ประจำป> 2565  

-สำหรับการอบมจะเนFนใหFครูท่ีเขFาร0วมไดFศึกษาการทำโครงงานในหลากหลายรูปแบบ เรียนรูFและวางแผนการทำ

โครงงาน โดยก0อนจบการอบรม ครูท่ีเขFาร0วมจะตFองเสนอหัวขFอโครงงานท่ีสนใจ 1 โครงงาน อาจเปAนโครงงานท่ีไดFจากการ

อบรมหรือเปAนโครงงานท่ีสนใจ โดยตFองนำมาเสนอในการนำเสนอผลการศึกษาโครงงานในช0วงท่ี 2 ต0อไป 

โดยมีโครงงานอยFางงFายดังน้ี 

โครงงานการใช3กล3องโทรทรรศน7 

1.การหาความลึกของหลุมดวงจันทร8   

2.การหามวลดาวเคราะห8  

3.การหาความรีวงโคจรดวงจันทร8  

4.การหาระยะห0างระหว0างโลกกับดวงจันทร8ดFวยวิธีพาราแลก 
 

โครงงานการสังเกตการณ7 (ท่ัวไป/ตามปรากฏการณ7) 

1.การหาความสูงของดาวตก 

2.การหาขนาดของโลกดFวยวิธีอีราธอสธีนีส 

3.การหาขนาดของโลกจากจันทรุปราคา  

4.การหาความสว0างของทFองฟZา Dark sky 

โครงงานเก่ียวกับการวัดแสงสวFาง 

1.ป#จจัยดาวกระพริบ DSLR 

 

 



โครงงานเก่ียวกับ Data Analysis 

1.การใชFงาน Software ทางดาราศาสาตร8สำหรับประมวลผลขFอมูล 

หมายเหตุ : หัวข3อโครงงานอาจปรับเปล่ียน โดยจะแจ3งให3ทราบภายหลัง 
 

ชFวงท่ี 2 : นำเสนอผลการศึกษาโครงงาน  

 - สำหรับช0วงท่ี 2 เปAนการนำเสนอผลการศึกษาโครงงานของครูที่เขFาร0วมอบรมการทำโครงงานในช0วงท่ี 1  

โดยเปAนการนำเสนอภายใน ครูที่เขFาร0วมอบรมในช0วงท่ี 1 จะตFองศึกษาโครงงาน 1 โครงงานและนำผลการศึกษา

โครงงานที่ไดFมานำเสนอในช0วงท่ี 2  ซึ่งอาจมีการซักถามในประเด็นที่สนใจจากครูท0านอื่นที่เขFาร0วมและเจFาหนFาที่ของ

สถาบันฯ ร0วมถึงอาจใหFคำแนะนำในการทำโครงงาน 
 

ชFวงท่ี 3 : การประชุมวิชาการดาราศาสตร7แหFงประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) คร้ังท่ี 8 

 -  สำหรับการประชุมวิชาการดาราศาสตร8แห0งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งท่ี 8 ครูที่เขFาร0วมอบรมการ

ทำโครงงาน จะตFองส0งโครงงานดาราศาสตร8เขFาร0วมการประชุมฯ จำนวนไม0นFอยกว0า 1 โครงงาน ซึ่งครูจะทำหนFาท่ี

เปAนที่ปรึกษาโครงงานใหFแก0นักเรียน  โดยการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร8ของนักเรียนจะมี 2 รูปแบบ ไดFแก0 

แบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร8 (Poster Presentation)  
 

ข3อผูกพันธ7ระหวFางการเข3ารFวมอบรม 

 ครูท่ีผ0านการคัดเลือกเพื่อเขFาร0วม อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร8 ภายใตFโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ

ดFานดาราศาสตร8ข้ันสูง จะมีขFอผูกพันระหว0างการเขFาร0วมอบรม และมีขFอควรปฏิบัติ ดังน้ี 

1.  ครูที่เขFาร0วมโครงการ ฯ ตFองศึกษาโครงงาน 1 โครงงาน และสามารถเขFาร0วมโครงการไดFตลอดทั้งป̂ โดยตFอง

เขFาร0วมการอบรมและการนำเสนอผลการศึกษาโครงงาน 

2. ครูที่เขFาร0วมโครงการ ฯ ตFองส0งผลงานเขFาร0วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร8แห0งประเทศไทย (สำหรับ

เยาวชน)  (TACs) อย0างนFอย 1 โครงงาน 

หมายเหตุ :  

1.ครูผ ู FสนใจสมัครเขFาร 0วมโครงการ ฯ สามารถสมัครเขFาร 0วมโครงการไดFโดย ไมFเส ียคFาใช3จ Fายในการ

ลงทะเบียน เอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม ยกเว3น คFาใช3จFายในการเดินทางจากภูมิลำเนามายัง 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร7แหFงชาติ จ.เชียงใหมF โดยให3ผู 3เข3ารFวมอบรมจะต3องได3รับความเห็นชอบในการ

สนับสนุนและเบิกจFายจากต3นสังกัด (ในกรณีหากต3องเดินทาง) 

2. ครูท่ีเขFาร0วมโครงการแต0ละท0านสามารถสมัครเขFาร0วมโครงการไดFมากสุด 2 คร้ัง 

3. ทางสถาบันฯ จะดูแลค0าท่ีพัก ค0าอาหาร และค0าใชFจ0ายท่ีเกิดข้ึนระหว0างการฝfกอบรม (กรณีเดินทางมาอบรมยัง 

จ.เชียงใหม0) 

4. ครูผู FเขFาร0วมโครงการฯสามารถติดตามขFอมูลข0าวสารของกิจกรรมอบรม ผ0านทางเว็ปไซด8ของสถาบันวิจัย   

ดาราศาสตร8 http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance และทาง facebook (เครือข0าย

ครูแกนนำดาราศาสตร8) 

5. กำหนดการและสถานท่ีในการเขFารับการอบรมจะมีการเปล่ียนแปลง และจะแจFงใหFทราบอีกคร้ังในภายหลัง 


