
 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรขั้นกลาง  ประจำป 2566 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

ในฐานะหนวยงานดานดาราศาสตรและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งในการใหบริการ

วิชาการ สรางนวัตกรรมการเรียนรูและการสื่อสารทางดาราศาสตรเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหเปนไป

ตามพันธกิจของทางสถาบันฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางดานดาราศาสตร เชน ครู อาจารย 

นักเรียน นักศึกษา ใหมีความรูทางดานดาราศาสตร สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูทางดาราศาสตรและสนับสนุนภาค

การศึกษา กำหนดแผนจัดโครงการเพื่อรองรับบุคลากรทางการศึกษาที่ตองการแสวงหาความกาวหนา เพิ่มพูนทักษะ

และกระบวนการเรียนรูทางดาราศาสตร พัฒนากำลังคนดานดาราศาสตร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการดาน

ดาราศาสตร 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ กำหนดจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรขั้นกลางขึ้น    

เพื่อตอยอดองคความรูจากการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรขั้นตนที่จัดมาแลวกอนหนานี้ และพัฒนา

ศักยภาพทางดานดาราศาสตรของครูใหสูงขึ้นเพื่อนำไปสูการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรขั้นสูงตอไป 

วัตถุประสงค  

 1. เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดการเรียนรูและรับประสบการณตรงจากการสังเกตการณวัตถุทองฟาดวยตนเอง 

 2. เพื่อใหผูเขาอบรมพัฒนาทักษะการวางแผน สำหรับจัดกิจกรรมสังเกตการณทองฟา 

 3. เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดทักษะกระบวนการติดตั้งและใชงานกลองโทรทรรศน สำหรับจัดกิจกรรมดูดาว 

 4. เพื่อใหผูเขาอบรมไดทราบขอมูล และแนวทางการทำวิจัยดานดาราศาสตรเบื้องตน 

 5. เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดทักษะกระบวนการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางดาราศาสตรเบื้องตน 

 6. เพื่อใหผูเขาอบรมทราบแหลงขอมูลและเกิดทักษะกระบวนการสืบคนขอมูลทางดาราศาสตร 

 7. เพื่อใหผูเขาอบรมนำความรูและทักษะที่ไดรับไปประยุกตใช ในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน  

     รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานดาราศาสตร 

 8. เพื่อตอยอดความรูจากการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรขั้นตน และนำไปสูการอบรมครู 

     เชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรขั้นสูง รวมถึงการทำงานวิจัยทางดาราศาสตรตอไป 

 9. เพื่อพัฒนาเครือขายวิชาการทางดาราศาสตรระหวางสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีความ  

    เขมแข็งมากยิ่งขึ้น 

คุณสมบัติผูสมัคร 
 1. มีสัญชาติไทย อายุระหวาง 24 - 50 ป 
 2. เปนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษา  
     ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3. เคยผานการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรขั้นตน หรือมีความรูความเขาใจดาราศาสตรเบื้องตน 
     เปนอยางดี 
 4. มีประสบการณการจัดกิจกรรมดาราศาสตร ทั้งในและนอกหองเรียน 
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 5. เปนผูที่ยังไมเคยเขารวมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรขั้นกลาง หรือเคยเขารวมการอบรมฯ  
     มาแลวไมนอยกวา 5 ป 
 6. มีสภาพรางกายแข็งแรง พรอมทำกิจกรรมทามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได 

เอกสารหลักฐานการสมัคร 

 1. แบบเห็นชอบใหสมัครเขารวมอบรม  

     ดาวนโหลดเอกสาร bit.ly/NARIT_TeacherTraining66-Intermediate_ConsentForm 

 2. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาดไมเกิน 5 Mb  

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให   

 4. เอกสารทางวิชาการ (รวมไฟลเอกสารในสวนนี้ใหอยูในเอกสาร 1 ไฟล)    

  - สำเนาเอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการดานดาราศาสตร (ถามี)   

  - สำเนาเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางดานดาราศาสตร (ถามี)        

  - สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรขั้นตน  

    (สำหรับครูที่ผานการอบรมครูฯ ขั้นตน) 

การรับสมัคร 
 ดำเนินการสงใบสมัครเขารวมอบรม ตามขั้นตอน ดังนี ้

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

 2. เตรียมเอกสารหลักฐานการสมัคร (ตามรายละเอียดดานบน) 

 3. กรอกขอมูลใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานทั้งหมด ผานระบบออนไลน บน Google Forms 

  ที่ลิงก https://bit.ly/NARIT_TeacherTraining66-Intermediate_ApplicationForms  

  (ผูสมัครทุกทานจะตองมีบัญชีเขาใชงาน Gmail เทานั้น) 

กำหนดการรับสมัคร 

   หมดเขตสงใบสมัคร  29 มกราคม 2566 

 ประกาศผลการคัดเลือก (รอบแรก) 1 กุมภาพันธ 2566 

 ยืนยันการเขารวมอบรม  1 - 3 กุมภาพันธ 2566 

 เรียกลำดับสำรอง   6 - 7 กุมภาพันธ 2566 

 ประกาศรายชื่อ (รอบสุดทาย) 8 กุมภาพันธ 2566 

วันเวลา 

 ระหวางวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ 2566 

สถานที่ 

1. กิจกรรมภาคบรรยาย  : อุทยานดาราศาสตรสิรินธร อ.แมริม จ.เชียงใหม 

     : ศูนยบริการขอมูลสารสนเทศและฝกอบรมทางดาราศาสตร  

       อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท (กม.31) 

2. กิจกรรมภาคสังเกตการณ  : ศูนยควบคุมและรายงานดอยอินทนนท (กองทัพอากาศ)  

       ยอดดอยอินทนนท 
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3. กิจกรรมพิเศษ   : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแหงชาติ) 

    : พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ 

4. สถานที่พัก (บนดอยอินทนนท) : บานสวยบนดอยสูง โฮมสเตย ดอยอินทนนท    

การพิจารณาคัดเลือก 

 หลังจากหมดเขตรับสมัครแลว คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมใบสมัครทั้งหมดเพื่อพิจารณาคัดเลือก     

ผูเขารวมการอบรม จำนวน 36 ทาน โดยมีเกณฑการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

 1.   ความรูพื้นฐานและประสบการณ จากการเขารวมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรขั้นตน 

ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติจัดขึ้น หรือผานการเขารวมอบรมดานดาราศาสตรที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น 

 2.    ประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตรทั้งในและนอกหองเรียน 

 3. ความสนใจในดานดาราศาสตร โดยเฉพาะความสนใจในการเขารวมหรือจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร     

การสังเกตการณปรากฏการณทางดาราศาสตร 

 4. ความสามารถในการนำความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนและ

จัดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรนอกหองเรียน 

การประกาศผลและการยืนยันเขารวมอบรม 

 คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก จำนวน 36 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 5 คน           

ใน วันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 ทางเว็บไซต http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate 

และทาง www.facebook.com/เครือขายครูแกนนำดาราศาสตร ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

 ผูที่ผานการคัดเลือก (36 ทานแรก) จะตองดำเนินการยืนยันการเขารวมอบรมทางโทรศัพท ระหวางวันที่  

1 - 3 กุมภาพันธ 2566 โดยสามารถติดตอเพื่อยืนยันทางโทรศัพท ที่ 053-121-268 ตอ 305 หรือ 083-4651926 

(คุณธนกฤต) ในวันและเวลาราชการเทานั้น 

 หากไมไดรับการยืนยันการเขารวมจากผูผานการคัดเลือก (36 ทานแรก) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือวา

ทานสละสิทธิ์การเขารวม คณะกรรมการจะดำเนินการเรียกลำดับรายชื่อสำรอง เพื่อยืนยันการเขารวมอบรมตอไป 

หมายเหต ุ

1. ทางสถาบันฯ ไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียนเขารวมอบรม 

2. ทางสถาบันฯ จะรับผิดชอบคาที่พัก คาอาหาร และคายานพาหนะในระหวางการอบรม ยกเวน คาใชจาย

ในการเดินทางจากภูมิลำเนามายังอุทยานดาราศาสตรสิรินธร จ.เชียงใหม ขอใหเบิกจายจากตนสังกัด 

3. ผูผานการคัดเลือกเขารวมอบรม จะอยูในความรับผิดชอบของสถาบันฯ เมื่อเดินทางมาถึงจุดลงทะเบียน

และระหวางการอบรมจนถึงวันสุดทายเทานั้น 

4. สิทธิ์ในการอบรมฯ นี้เปนสิทธิ์เฉพาะตัวเทานั้น ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหบุคคลอื่นและไมสามารถนำ          

ผูติดตามมารวมอบรมได 

5. สามารถติดตามขาวสารของโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตรขั้นกลาง ประจำป 2566       

ผานทางเว็บไซต http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และทาง    

www.facebook.com/กลุมเครือขายครูแกนนำดาราศาสตร 
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