โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์
“๗๗ จังหวัด เปิ ดฟ้ าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิ ดโอกาสเรียนรู้ทวหล้
ั ่ า”
เพื่อเฉลิ มพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
“๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ านักดาราศาสตร์”
หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
ฐานะองค์ก รที่ร ับผิด ชอบงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ได้ด าเนิ นการตามพันธกิจในการบริการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ตามกลุ่มเป้ าหมายและรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น การจัดอบรมครูเชิงปฏิบตั กิ ารด้านดาราศาสตร์ทเ่ี น้นการถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะ
ทางดาราศาสตร์สาหรับครู เพื่อนาไปถ่ายทอดส่งต่อความรูแ้ ละประสบการณ์สนู่ ักเรียน สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ด้วยกิจ กรรมทางดาราศาสตร์ การจัด ค่ ายดาราศาสตร์สาหรับ นั ก เรียนและเยาวชน เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น ทางดาราศาสตร์ และเปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้สมั ผัสประสบการณ์ ทางดารา
ศาสตร์ อันจะช่วยจุดประกายความคิด สร้างจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์สาหรับประชาชนทัวไป
่ เพื่อสร้างความ
ตระหนั ก ส่ง เสริม บรรยากาศและความตื่น ตัว ทางด้ านดาราศาสตร์แ ละวิท ยาศาสตร์ข องประเทศ
ตลอดจนเป็ นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้คนไทยมีความสนใจดาราศาสตร์แ ละ
วิทยาศาสตร์ใ ห้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั สนับสนุ น การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ของโรงเรียนและ
หน่ วยงานต่างๆ ทัง้ สือ่ ดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และวิทยากรบรรยาย อีกด้วย
ทีผ่ า่ นมากิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ ยังไม่สามารถให้บริก าร
ได้เข้าถึงบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนทีอ่ ยู่ในถิน่ ทุรกันดาร ทีข่ าดโอกาสในการศึกษาวิชาดารา
ศาสตร์เนื่องจากอยู่ในถิน่ ห่างไกล ขาดแคลนงบประมาณ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ รวมทัง้ ขาดบุคลากรที่
เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็น
ความสาคัญในการกระจายโอกาสทางการเรียนรูท้ างดาราศาสตร์ให้กบั เยาวชนในถิน่ ทุรกันดารเหล่านี้
ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีแนวพระราชดาริในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารได้รบั โอกาสในการศึกษาและการ
พัฒนาที่เท่าเทียม มีค วามเข้ม แข็ง สามารถดู แ ลและพัฒนาตนเองได้ และมีศ ัก ยภาพในการเผชิญ
สถานการณ์ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้รเิ ริม่ โครงการกระจายโอกาสการ
เรียนรูด้ าราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิ ดฟ้ าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิ ดโอกาสเรียนรู้ทวหล้
ั ่ า” เสนอเป็ น
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อมอบกล้องโทรทรรศน์ ชนิด สะท้อนแสง ขนาด ๑๐ นิ้ว พร้อมสื่อและ
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์สาหรับเป็ นสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนทีข่ าดแคลน และนาไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนให้สูงขึน้ และใช้ในการจัดกิจกรรมทาง
ดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์วตั ถุท้องฟ้ า รวมไปถึงกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ี

น่ าสนใจ ตลอดจนเป็ นการสร้างกิจกรรมการเรียนรูซ้ ่งึ เป็ นไปตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้”
ของกระทรวงศึกษาธิการ อันจะทาให้นักเรียนและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นถิน่ ทุรกันดารและโรงเรียนในเครือข่าย
ได้ใ ช้ก ิจ กรรมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ใ นการศึกษาหาความรู้ นอกเวลาเรียน เกิด การพัฒนาองค์
ความรูท้ างดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็ นการสนับสนุนสือ่ และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ให้กบั โรงเรียนและสถานศึกษา ทัง้ ในภาครัฐ
และเอกชน ให้สามารถนาไปใช้เป็ นสือ่ การสอนทางดาราศาสตร์ต่อไป
๒. เพื่อเป็ นการส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความตื่นตัวทางดาราศาสตร์อย่างกว้างขวาง
๓. เพื่ อ เป็ นการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นดาราศาสตร์ ใ ห้ ก ั บ โรงเรี ย น และ
สถาบันการศึกษา
๔. เพื่อเป็ นการฝึกทักษะการใช้กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และการสังเกตการณ์
ท้องฟ้ าจริง
๕. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาองค์ความรูท้ างดาราศาสตร์ในประเทศไทย
คุณสมบัติของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
๑. โรงเรียนในทุกสังกัดจากทัวประเทศ
่
(ทัง้ ภาครัฐและเอกชน) สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
๒. เป็ นโรงเรียนทีข่ าดแคลนสือ่ และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
๓. เป็ นโรงเรียนทีม่ คี วามพร้อมในการนาสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ ละการศึกษาดาราศาสตร์ในโรงเรียน
๔. โรงเรียนมีบุคลากรทีม่ คี วามพร้อมทีจ่ ะใช้งานสือ่ และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
๕. โรงเรียนทีม่ คี วามพร้อมในการเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ด าราศาสตร์ในโรงเรียน รวมไปถึงการ
พัฒนาเป็ นเครือข่ายแกนนาทางดาราศาสตร์ได้
๖. โรงเรีย นที่ไ ด้รบั คัด เลือกจะต้องนาสื่อ และอุ ป กณ์ ทางดาราศาสตร์ ไปใช้เพื่อเป็ นสื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรรมทางดาราศาสตร์เท่านัน้
การรับสมัครและยื่นใบสมัคร
๑. โรงเรียนทีส่ นใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์ สื่อและอุปกรณ์ทางดารา
ศาสตร์ สามารถขอรับใบสมัครได้ท่ี สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์หารมหาชน) เลขที่
๒๖๐ อุทยานดาราศาสตร์สริ นิ ธร หมู่ ๔ ต.ดอนแก้ว อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ หรือสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.narit.or.th/sirindhorntelescope
๒. โรงเรียนจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและเป็ นจริงทุกประการ พร้อมทัง้ แนบหรือส่ง
ข้อมูลประกอบการพิจารณามาพร้อมใบสมัครด้วย
๓. ส่งข้อมูลใบสมัคร พร้อมทัง้ แนบข้อมูลและเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ทางไปรษณี ยเ์ ท่านัน้
รายละเอียดดังนี้
สถาบันวิ จยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๒๖๐ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ 4
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
วงเล็บมุมซองว่า (๗๗ จังหวัด เปิ ดฟ้ าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิ ดโอกาสเรีนยรูท้ วหล้
ั ่ า)

เอกสารประกอบการรับสมัคร
๑. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมคารับรองจากผูอ้ านวยการหรือผูบ้ ริหารโรงเรียน
๒. เอกสารคาอธิบายเกีย่ วกับโรงเรียน
๓. เอกสารการวางแผนการดาเนินงาน หลังได้รบั มอบกล้องโทรทรรศน์และสือ่ ดาราศาสตร์
๔. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
กาหนดการรับสมัคร
๑. รับสมัครตัง้ แต่บดั นี้จนถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (นับจากวันประทับตราไปรษณียเ์ ป็ นสาคัญ)
๒. ประกาศผลการคัดเลือกใน วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ www.narit.or.th/sirindhorntelescope
การพิ จารณาคัดเลือก
สถาบัน วิจ ัยดาราศาสตร์แ ห่ง ชาติ (องค์ก ารมหาชน) จะแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการเพื่อพิจ ารณา
คัดเลือกโรงเรียนทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั มอบกล้องโทรทรรศน์ พร้อมสือ่ และอุปกรณ์ทางดารา
ศาสตร์ โครงการกระจายโอกาสการเรียนรูด้ าราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิ ดฟ้ าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิ ด
โอกาสเรียนรูท้ วหล้
ั ่ า” โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาจากประสบการณ์การดาเนินงานของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์หรือการ
ดาเนินโครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. พิจารณาความพร้อมของบุคลากรภายในโรงเรียน
๓. พิจารณาความพร้อมในการนาสือ่ และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการศึกษาทางดาราศาสตร์
๔. พิจ ารณาความพร้อมในการเป็ น ศู น ย์ก ลางการเรียนรู้ด าราศาสตร์ และสามารถพัฒนาเป็ น
เครือข่ายแกนนาทางด้านดาราศาสตร์ได้
๕. ขาดแคลนสือ่ และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
๖. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน (จากแบบฟอร์มใบสมัคร) และมีแหล่งอ้างอิง
ทีเ่ ชื่อถือได้
วันเวลาและสถานที่จดั กิ จกรรม
โรงเรียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจะต้องส่งครู หรือบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ทางดาราศาสตร์และฝึกทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ตลอดระยะเวลา
การอบรมทีก่ าหนด โดยแบ่งออกเป็ น ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี ๑๑๑๒๐
รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มิ ถนุ ายน ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี ๑๑๑๒๐
ทัง้ นี้ โรงเรียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือกและมีช่อื อยูใ่ นประกาศผลในแต่ละรอบ จะต้องเข้าร่วมพิธรี บั มอบ
กล้องโทรทรรศน์ แ ละสื่อทางดาราศาสตร์ และเข้าร่ วมการอบรมเชิง ปฏิบ ัติก ารในการใช้ง านกล้อ ง

โทรทรรศน์ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ก่ี าหนดข้างต้น หากโรงเรียนที่ได้รบั คัดเลือกโรงเรี ยนใดไม่
สามารถเข้าร่วมกิ จกรรมได้ จะถือว่าสละสิทธิ ์ในการรับกล้องโทรทรรศน์ และสื่อทางดาราศาสตร์
และจะดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนอื่นเพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์ต่อไป
ข้อผูกพันธ์ในการเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ถือว่าเป็ นโรงเรียนทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือและสนับสนุ น
จากสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อนากล้องโทรทรรศน์และสือ่ ทางดาราศาสตร์
ทีไ่ ด้รบั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ ครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในเขตพื้นทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ สามารถ
ดาเนินกิจกรรมทางดาราศาสตร์ได้ โดยแบ่งออกเป็ นข้อๆ ดังนี้
๑. ทางสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุ นกล้องโทรทรรศน์และ
สื่อทางดาราศาสตร์ เพื่อใช้ใ นการด าเนิ น การจัด กิจ กรรมทางดาราศาสตร์ใ ห้แ ก่ นั ก เรีย น
นักศึกษา และประชาชน ในเขตพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
๒. สือ่ และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ทไ่ี ด้รบั การสนับสนุ นแก่ทางโรงเรียน ให้ไว้เพื่อใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลและจัดกิจกรรมทางดาราสตร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียน มิสามารถเคลื่อนย้าย
หรือส่งต่อให้หน่วยงานอื่นได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบหรือยินยอมจากทัง้ สองฝ่ าย
๓. ระยะเวลาในการดาเนินงานและความร่ วมมือจะมีระยะเวลาทัง้ สิน้ ๕ ปี นับตัง้ แต่ทไ่ี ด้รบั มอบ
กล้องโทรทรรศน์และสือ่ ทางดาราศาสตร์ โดยโรงเรียนทีไ่ ด้รบั มอบกล้องจะต้องดาเนินการจัด ทา
เป็ นรายงานผลการดาเนินงานเป็ นรายปี งบประมาณ
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศูนย์บริการวิชาการและสือ่ สารทางดาราศาสตร์ (คุณคมสันต์ : ๐๘๘-๒๕๒๔๔๒๔)
เลขที่ ๒๖๐ อุทยานดาราศาสตร์สริ นิ ธร หมู่ ๔ ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๑๒๖๘-๙ ต่อ ๓๐๕
โทรสาร ๐๕๓-๑๒๑๒๕๐
e-mail : astroinfo@narit.or.th
website : www.narit.or.thsirindhorntelescope/

