
 

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 

เพื่อรับมอบชุดสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)” 

******************************************************************* 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ได้ดำเนินการตามพันธกิจการบริการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายที่หลาก

หลาย เช่น การจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และทักษะทาง

ดาราศาสตร์สำหรับครู เพื่อนำไปถ่ายทอด ส่งต่อความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นสู่นักเรียน การจัดค่าย

ดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน เพื่อถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นทางดาราศาสตร์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัส

ประสบการณ์ทางดาราศาสตร์ อันจะช่วยจุดประกายความคิด สร้างจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้

เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล การจัดกิจกรรมทาง

ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้าน

ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนเป็นการ สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้

คนไทยมีความสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง

ดาราศาสตร์ของโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งสื่อดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และวิทยากร

บรรยาย อีกด้วย 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 สดร. ได้ดำเนินโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด 

เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 

เมษายน 2558 มอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 10” พร้อมสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ 

สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนใน

ห้องเรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์วัตถุ

ท้องฟ้า กิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ รวมทั้งจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง

ดาราศาสตร์และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์พื้นฐาน ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์

ให้เข้าถึงเยาวชนทั่วประเทศ สนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและ

พัฒนาเท่าเทียมผู้อื่น มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญ

สถานการณ์ต่างๆ 

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ได้มุ่งเน้นความพร้อมของโรงเรียน และครูใน

การนำกล้องโทรทรรศน์ สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียน สร้างและต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านชุมนุมดาราศาสตร์ การขยายผลไปสู่การจัด

กิจกรรมทางดาราศาสตร์ในชุมชน สร้างเป็นเครือข่ายดาราศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือ จากการดำเนินงานในปี 2558 - 2562 ดำเนิน

การไปแล้วทั้งสิ้น 410 โรงเรียน ใน 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าว จำกัดเพียงโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งครู และอุปกรณ์ต่างๆ 

เท่านั้น ยังไม่สามารถเข้าถึงโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ยังไม่มีความพร้อม หรือมีความ

พร้อมในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถนำไปขยายผลได้ หรืออาจมีความสนใจแต่ยังขาดสื่อการเรียนรู้ที่เป็นจุด

เริ่มให้เกิดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ต่างๆ สดร. จึงได้ริเริ่มโครงการย่อย ภายใต้โครงการกระจายโอกาสการ

เรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 เพื่อมอบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ หวังให้เป็น

จุดเริ่มต้นที่จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจในดาราศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ จุดประกายและ

สร้างแรงบันดาลใจให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นโครงการย่อยที่มีชื่อว่า 

“มุมดาราศาสตร์ Astro Corner”  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ            

ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์และสร้างความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ ให้เข้าถึง

ประชาชนทุกระดับ ในทุกพื้นที่ของประเทศ 

3. เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

4. เพื่อสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์ให้กระจายอย่างทั่วถึงในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ รวมถึงใน

ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ จากทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งไม่เคยได้รับมอบ

กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มาก่อนหน้านี้        

จำนวนทั้งสิ้น 100 โรงเรียน 

แผนดำเนินการ 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มดำเนินโครงการ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจึงกำหนดแผนมอบ 
“มุมดาราศาสตร์” ให้แก่โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั่วประเทศ ปีละ 100 โรงเรียน ดังนี้ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก 
เข้าร่วมโครงการฯ

100 100 100 100 100



คุณสมบัติของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 

 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2563               

(กลุ่มที่ 3 : เพื่อขอรับชุดสื่อ Astro-Corner) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ จากทุกสังกัดทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. โรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์จากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ           

(ไม่เคยเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์) 
3. มีความพร้อมที่จะนำชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
รวมถึงสามารถเป็นแห่งการเรียนรู้ดาราศาสตร์และพัฒนาเป็นเครือข่ายแกนนำดาราศาสตร์ได้ 

หมายเหตุ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ให้โรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์
และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ Astro Corner เท่านั้น 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ       

จากรายละเอียดข้างต้น  และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1. ส่งข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms (พร้อมแนบส่งไฟล์ประกอบการรับสมัคร)   

ลิงก์ส่งใบสมัคร กลุ่มที่ 3 : http://bit.ly/ApplicationNARITAstroCorner-63  

2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ (พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม) 

3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 

เอกสารประกอบการรับสมัคร 
1. แบบแสดงความเห็นผู้บริหาร (ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ https://bit.ly/2BSHjeG) 

2. ข้อมูลประกอบการสมัคร รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

 2.2 ข้อมูลคำอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียน  

  - ด้านกายภาพ (เตรียมรูปภาพเพื่อแนบส่งไฟล์) 

  - ด้านการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม ทางดาราศาสตร์ 

  - ด้านการพัฒนาบุคลากร 

  - การสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์ 

  - ผลงานเด่นของโรงเรียน 

 2.3 ข้อมูลสื่อการสอนและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ (สื่อและอุปกรณ์ที่โรงเรียนมีอยู่) 

 2.4 แผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรมดาราศาสตร์  

 2.5 ข้อมูลครูผู้ประสานงาน (โรงเรียนละ 2 คน) 

http://bit.ly/ApplicationNARITAstroCorner-63
https://bit.ly/2BSHjeG


กำหนดการรับสมัคร 

- หมดเขตส่งใบสมัคร   วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

- ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ 7 สิงหาคม 2563 

- ส่งมอบสื่อให้โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

การพิจารณาคัดเลือก 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก 

โรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด       

โดยมีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาจากความพร้อมในการนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือ

กิจกรรมทางดาราศาสตร์ โดยพิจารณาจากโครงร่างแนวทางการนำสื่อดาราศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ 

(ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์ บน Google Forms) 

2. พิจารณาจากความพร้อมของบุคลากรภายในโรงเรียน 

3. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์) 

4. พิจารณาจากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์หรือการดำเนิน

โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. พิจารณาจากความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และสามารถพัฒนาเป็นเครือข่าย   

แกนนำทางดาราศาสตร์ได้ 

การประกาศผลการคัดเลือก 

 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจากข้อมูลใบสมัครและเอกสาร

ประกอบการสมัครที่แนบส่งเข้ามา และจะประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่หน้าเว็ปไซด์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ที่ http://www.narit.or.th/index.php/DobsonianTelescopeForSchool          

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด 

 ทั้งนี้ หลังจากประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ทางสถาบันฯ จะทยอยดำเนินการส่งชุดสื่อดาราศาสตร์ 

Astro-Corner ให้ทางโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ : หากโรงเรียนใดไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 

http://www.narit.or.th/index.php/DobsonianTelescopeForSchool


ข้อผูกพันในการเข้าร่วมโครงการ 

 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือและได้รับการ     

สนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่ครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดข้อผู้พันธ์ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 3 : โรงเรียนที่ขอรับชุดสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ (Astro-Corner) 

1. โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์  ไปใช้

เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรรมทางดาราศาสตร์เท่านั้น ห้ามนำไปจำหน่ายหรือแสวงหากำไร 

2. โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปจัด

วางในพื้นที่ หรือสถานที่ที่เหมาะสม นักเรียนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก 

3. โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม

การเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจัดทำ

เป็นรูปเล่มรายงานเสนอต่อสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

ข้อกำหนดในการรับชุดสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

 หลังจากที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและประกาศ

ผลการคัดเลือก ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ทางสถาบันฯ จะดำเนิการจัดส่งชุดสื่อดาราศาสตร์ไปยังโรงเรียนผ่าน

ทางบริษัทขนส่งเอกชน โดยจัดส่งให้ถึงโรงเรียนฟรี  (จัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัคร)   

ชุดสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ (Astro-Corner) 

 ในชุดสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ (Astro-Corner) ที่จะส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการ ประกอบด้วยสื่อดาราศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

1. หนังสือ “ระบบสุริยะ”      จำนวน 10 เล่ม 

2. หนังสือ “สุดยอดการคนพบด้านแสง”    จำนวน 10 เล่ม 

3. หนังสือ “400 ปี วิวัฒนาการกล้องโทรทรรศน์”    จำนวน 10 เล่ม 

4. หนังสือ “หลุมดำ”      จำนวน 10 เล่ม 

5. หนังสือ “อุกกาบาตผู้มาเยือนจากนอกโลก”   จำนวน 10 เล่ม 

6. หนังสือ “ดาวหาง”      จำนวน 10 เล่ม 

7. หนังสือ “ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ”    จำนวน 10 เล่ม 

8. หนังสือ “พายุสุริยะ มหันตภัยหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ”  จำนวน 10 เล่ม 

9. หนังสือ “การปกป้องโลกจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อย” จำนวน 10 เล่ม 

10. หนังสือ “ยานสำรวจระบบสุริยะ"     จำนวน 10 เล่ม 

11. หนังสือ “กล้องโทรทรรศน์วิทยุ”     จำนวน 10 เล่ม 

12. หนังสือ “ดาวเสาร์ ราชาวงแหวนแห่งระบบสุริยะ”   จำนวน 10 เล่ม 

13. หนังสือ “ดาวอังคาร”      จำนวน 10 เล่ม 



14. หนังสือ “สุริยุปราคา ปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนท้องฟ้า” จำนวน 10 เล่ม 

15. หนังสือ “ภาคกิจสู่ดวงจันทร์”     จำนวน 10 เล่ม 

16. หนังสือ “Bad Astronomy”     จำนวน 10 เล่ม 

17. แผนที่ดาว       จำนวน 20 ชุด 

18. โมเดลดาวเคราะห์ (9 แบบ)     จำนวน 20 ชุด 

19. โมเดลเฟสดวงจันทร์      จำนวน 20 ชุด 

20. โมเดลดวงจันทร์       จำนวน 20 ชุด 

21. โมเดลทรงกลมท้องฟ้า      จำนวน 20 ชุด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ (คุณชนิดา : 097-2649465) 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
260 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โทรศัพท์ : 053-121269 ต่อ 306 
โทรสาร : 053-121250 
Website >> http://www.narit.or.th/index.php/DobsonianTelescopeForSchool 
E-mail >> narit.astronomy@gmail.com 
Line Official Account : NARIT-กระจายโอกาส 
     Line ID >> @295ntync 
            QR-Code >>

http://www.narit.or.th/index.php/DobsonianTelescopeForSchool

