
 

ขั้นตอนการยืนยันและการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 
เพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

************************************************************************** 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในปี 2563 นี้ แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางสถาบันฯ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดพื้นฐานในการเข้า
ร่วมโครงการ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อให้พร้อม
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ตามปรากฏการณ์สำคัญ รวม
ถึงเรียนรู้เพื่อศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนต่อไปในอนาคต 
 เพื่อให้การดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการเสร็จสมบูรณ์ตามกระบวนการที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ กำหนดขึ้น โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 
ประจำปี 2563 ได้ที่หน้าเว็ปไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ที่ลิงก์ 
www.NARIT.or.th/index.php/DobsonainTelescopeforSchool  

2. จัดทีมครู เดินทางรับมอบกล้องและเข้าร่วมกิจกรรมอบรม 

 ครูผู้ประสานงานโครงการ (โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก) ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน เพื่อจัดทีมคณะครูเดินทางเพื่อ
รับมอบกล้องโทรทรรศน์ พร้อมทั้งอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งจัดขั้นตามสถานที่ที่ทางสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ กำหนดขึ้น (ทุกโรงเรียนส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 ท่าน หรือส่งเข้าร่วมได้
สูงสุดไม่เกิน 5 ท่าน) 
 คณะครูที่จะเดินทางเพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์ และอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ควรเป็นครูผู้
ประสานงาน หรือทีมครูที่คาดว่าจะมีการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในอนาคต 
พร้อมทั้งต้องดำเนินการขนส่งกล้องโทรทรรศน์และสื่อฯ กลับโรงเรียนด้วย 
  
3. เลือกสถานที่จะเข้ารับกล้องฯ และร่วมกิจกรรม 

 โรงเรียนจะต้องเลือกสถานที่ที่จะเดินทางเพื่อไปรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมการใช้งานกล้องโทรทรรรศน์ ซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กำหนดสถานที่รับมอบ 4 แห่ง ดังนี้ 

- อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สำนักงานใหญ่) จ.เชียงใหม่ 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา 

 แต่ละโรงเรียนสามารถเลือกสถานที่รับมอบกล้องเป็นหอดูดาวที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับที่โรงเรียนหรือสถานที่ที่
ท่านสะดวกเดินทางเข้าร่วมได้ 

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


4. เลือกรอบ และวันที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กำหนดวัน เวลา ที่แต่ละโรงเรียนสามารถเลือกเพื่อเข้ารับมอบกล้องและ
อบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ได้ ซึ่งเทั้งหมดป็นวันเสาร์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ซึ่งครูจะได้ไม่ต้องงดการเรียนการสอนในห้องเรียน แบ่งออกเป็น 4 รอบ ดังนี้ 

รอบที่ 1 : วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
รอบที่ 2 : วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 
รอบที่ 3 : วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563 
รอบที่ 4 : วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 

 ทั้งนี้ ในแต่ละรอบที่จัดกิจกรรมรับมอบกล้องฯ กำหนดให้โรงเรียนสามารถเลือกวันเข้าร่วมกิจกรรมและเดิน
ทางเข้ารับมอบกล้องได้รอบละไม่เกิน 5 โรงเรียน/รอบ เพื่อลดความแออัดในการเข้าร่วมกิจกรรม  

หมายเหตุ : สามารถสอบถามรอบการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ผู้ดูแลโครงการ คุณคมสันต์ ทางโทรศัพท์ 088-5477834 
หรือ Line Offical Account : NARIT-กระจายโอกาส ก่อนการยืนยันการเข้าร่วม (ในวันและ
เวลาราชการเท่านั้น) 

Line Official Account >>  

   Line ID : @295ntycn 

5. ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม 

 เมื่อโรงเรียนได้ทีมครูเข้าร่วมกิจกรรม เลือกสถานที่เข้าร่วมกิจกรรม และประสานผู้ดูแลโครงการเพื่อเลือก
รอบการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว กรุณากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดในแบบตอบรับการเข้า
ร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

 - ข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก 

 - รายชื่อครูที่เข้าร่วมกิจกรรม (จำนวน 2 - 5 คน, อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 คน) 

 - เลือกสถานที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 - เลือกวันจัดกิจกรรมที่จะเข้าร่วม (ประสานกับผู้ดูแลโครงการก่อนเลือกวันทุกครั้ง) 

 - แจ้ง Adapter ที่ต้องการรับ เพื่อใช้ต่อกับกล้องถ่ายภาพ (เฉพาะ Canon หรือ Nikon เท่านั้น) 

 พร้อมทั้งให้ครูผู้ประสานงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม และทำการ Scan หรือถ่ายภาพ ส่งข้อมูล
แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมมายังที่ 

 e-mail : narit.astronomy@gmail.com 

 กรุณาส่งภายใน วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 

mailto:narit.astronomy@gmail.com


6. เตรียมตัวก่อนการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบกล้องโทรทรรศน์ 

 หลังจากประสานงานเพื่อเข้ารับมอบกล้องโทรทรรศน์และอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์แล้ว ก็ถือเวลาที่
ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียมตัว โดยแบ่งรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

6.1 เตรียมตัวเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

  หลังจากเลือกสถานที่แล้ว เลือกวันแล้ว ก็ต้องเตรียมความพร้อมของครูที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ทุกท่าน เพื่อให้พร้อมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืมว่ากิจกรรมที่ทาง NARIT จัดขึ้น มีกิจกรรมที่คาบเกี่ยวถึง
ช่วงเวลากลางคืนด้วย หากเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้หอดูดาวก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากโรงเรียนที่อยู่ไกลจาก
หอดูดาว อาจจะต้องวางแผนและเตรียมตัว ดังนี้ 

- การวางแผนการเดินทาง > วันไป วันกลับ เดินทางวันไหน ด้วยพาหนะอะไร ใช้เวลาเท่าไหร่ 
- การจองที่พัก > หากเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกล ไม่สามารถเดินทาง ไป-กลับ ภายในวันเดียวได้ อาจจะต้อง
จองที่พักในคืนที่จะต้องร่วมกิจกรรมภาคกลางคืน 

- พาหนะที่ใช้เดินทาง > เป็นรถคันเดียวกันกับที่รับกล้องกลับด้วยไหม หรือใช้บริการขนส่งเอกชน 

6.2 เตรียมพาหนะสำหรับขนส่งกล้องโทรทรรศน์และสื่อกลับโรงเรียน 

  พาหนะที่ใช้เดินทางอาจะเป็นรถคันเดียวกันกับที่ใช้ขนส่งกล้องโทรทรรศน์กลับด้วยหรือไม่ หรือจะ
ใช้บริการขนส่งเอกชน (หากกล้องและสื่อจุไม่พอ) อาจจะต้องประสานกับบริษัทขนส่งเอกชนเพื่อเข้ารับกล้อง
และสื่อหรือไม่? (รายละเอียดขนาดกล้องและสื่อ รูปภาพในภาคผนวก) 

6.3 เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมอบรม 

  เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมอบรม กรุณาเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นจากโรงเรียน(หรืออาจจะเป็นของส่วนตัว) เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมอบรม มีรายการดังต่อไปนี้ 

- กล้องถ่ายภาพแบบ DSLR > เพื่อใช้ฝึกการถ่ายภาพและเก็บข้อมูลดาราศาสตร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์
แบบ Dobsonian (รายการนี้จำเป็นมาก ขาดไม่ได้) โดยทาง NARIT จะมี Adapter* มอบให้โรงเรียน        
(มีอยู่ 2 ยี่ห้อเท่านั้น คืน Canon และ Nikon) (รายละเอียดอุปกรณ์ รูปภาพในภาคผนวก) 

*Adapter กล้องยี่ห้ออื่น อยู่ระหว่างการพัฒนาและออกแบบ หากเสร็จสมบูรณ์แต่ละโรงเรียนสามารถร้องขอ
เพิ่มได้ในอนาคต 

6.4 เตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 

  เนื่องจากยังเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางสถาบันฯ มีความเป็นห่วงใน
สุขภาพของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยในระหว่างกิจกรรม ก็จะพยายามให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมห่าง
กันให้มากที่สุด สัมผัสกันให้น้อยที่สุด โดยทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น เจลล์ล้างมือ การคัดกรองอุณหภูมิ
ร่างกาย และอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม 

7. เข้าร่วมกิจกรรม ตามสถานที่ และวันที่แจ้งเข้าร่วมกิจกรรม 

 เดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและรับมอบกล้องโทรทรรศน์ ตามสถานที่ วัน เวลา ที่ได้แจ้งประสานไว้ 
โดยที่กล้องโทรทรรศน์ และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ของแต่ละโรงเรียนจะถูกส่งไปยังหอดูดาว หรือสถานที่ที่แต่ละ
โรงเรียนได้แจ้งไว้ หากโรงเรียนใดไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่ทางแจ้งไว้เดิมได้      
กรุณาแจ้งผู้ดูแลโครงการ หรือประสานกับทางหอดูดาวภูมิภาค เพื่อกำหนดวันรับมอบกล้องใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 ทั้งนี้ แต่ละโรงเรียนจะได้รับเอกสาร เพื่อกรอกและดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 



- ใบยืมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จาก NARIT > แต่ละโรงเรียนจะต้องกรอกข้อมูลในใบยืมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จาก NARIT เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการนำกล้องโทรทรรศน์กลับไปใช้ที่โรงเรียน และทีมงานจะทำการ 
Copy เพื่อใช้เป็นหลักฐานคู่ฉบับกัน 

- เอกสาร MOU ระหว่าง โรงเรียน กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ > แต่ละโรงเรีนยจะได้รับเอกสาร 
MOU ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงว่า NARIT ให้การสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ให้กับ
ทางโรงเรียน และเพื่อให้สนับสนุนสื่อเพิ่มเติมได้ในอนาคต (หากมีการผลิตเพิ่มเติม) กรุณานำเอกสาร MOU 
กลับไปยังโรงเรียนเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และพยาน(ครูผู้ประสานงาน) ลงนามใน MOU และนำส่งกลับ
มายัง NARIT และทาง NARIT จะได้ลงนาม และส่งคู่ฉบับกลับให้ทางโรงเรียนเพื่อใช้เป็นหลักฐานคู่ฉบับต่อไป 

หมายเหตุ : ทีมงาน NARIT จะเชิญครูเข้าร่วม Facobook Group : กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เพื่อเป็น
แหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม และแชร์กิจกรรมต่อไป 

8. นำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ กลับไปใช้งานที่โรงเรียน 
 หลังจากร่วมกิจกรรมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ เรียนรู้การใช้งานกล้องโทรทรรศน์ รวมถึงซักถามแลก
เปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาโครงงานผ่านกล้องแบบ Dobsonian เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาเก็บกล้องโทรทรรศน์ 
และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ นำกลับไปใช้ที่โรงเรียน โดยอาจจะเก็บและใส่หลังรถที่ใช้เดินทางมาด้วย หรือใช้บริการ
บริษัทขนส่ง (แล้วแต่สะดวก)  
 ทั้งนี้ กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ที่ได้รับไป ไม่ควรสัมผัสน้ำ หรือเปียกฝนขณะขนส่ง 
  
9. รายงานผลการจัดกิจกรรมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 หลังจากที่มีการนำกล้องโทรทรรศน์ไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียน กิจกรรม
สังเกตการณ์ ท่านสามารถส่งรายงานรายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 2 ช่องทาง 

- Google Forms > สามารถกรอกรายละเอียดกิจกรรม พร้อมทั้งแนบรูปกิจกรรมได้เลย โดยไม่ต้องส่งเป็นรูป
เล่มรายงาน 

- Post Facebook Group : กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ > ส่วนใหญ่เป็นโพสรูปกิจกรรม พร้อม 
Caption กิจกรรมที่แต่ละโรงเรียนจัดขึ้น 

 โดยคณะทำงานของ NARIT จะคอยตรวจสอบรายงานบน Google Forms และ Facebook Post อย่างต่อ
เนื่อง และตรวจสอบความต่อเนื่องของกิจกรรม (อาจมีผลต่อการพิจารณามอบสื่ออื่นๆ เพิ่มเติม) 

10. รวบรวมรายงานผลการใช้งานประจำปี 

 ตามข้อกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม (และข้อกำหนดตาม MOU) ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมจะต้องส่งรายงานการ
ใช้งานกล้องโทรทรรศน์ประจำปี โดยเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งแสดงผลเป็นภาพรวมของกิจกรรม
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยส่งรายงานเป็นรูปเล่มรายงาน (ไม่มีข้อกำหนดรูปเล่มตายตัว)  

 ส่งรายงานมาที่ >  สถาบันวิจัยดราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
   260 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ม.4 ต.ดอนแก้ว 
   อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
   (รายงานผลดำเนินงาน กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์) 



ภาพรวมของการรับมอบกล้องและสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไว้ที่โรงเรียน 
 ตามรายละเอียดบน MOU ที่ทำร่วมกันระหว่าง โรงเรียน กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
กล้องโทรทรรศน์ที่ได้รับสนับสนุน จะอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยทางสถาบันฯ 
ให้การสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดาราศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน สังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์สำคัญๆ รวมถึงการพัฒนาและศึกษาโครง
งานดาราศาสตร์ผ่านกล้องโทรทรรรศน์แบบ Dobsonian ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี 
 ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 5 ปีนี้ ทางโรงเรียน โดยเฉพาะครูผู้ประสานงาน สามารถนำ
กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเก็บข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลการ
จัดกิจกรรม รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมกับ NARIT (มีระบบรายงานผ่าน Google Forms) 
หรือ Update และแชร์กิจกรรมผ่านทาง Facebook Group : กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์) 
 นอกจากการรายงานรายกิจกรรมแล้ว ทุกโรงเรียนจะต้องรวบรวมรายงานประจำปี (เป็นรูปเล่มรายงาน) เพื่อ
ส่งรายงานผลการดำเนินการประจำปีต่อสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ เป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลา 5 ปี หากตรวจ
สอบแล้วไม่พบว่าทางโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์หรือจัดกิจกรรมใดๆ ทางสถาบันฯ 
จำเป็นจะต้องดำเนินการเก็บกล้องโทรทรรศน์คืน เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนที่มีความพร้อมต่อไป 



ภาคผนวก 

1. ภาพกล้องโทรทรรศน์แบบ Dobsonian (ชิ้นที่ 1) ที่โรงเรียนจะได้รับ 

2. ภาพอุปกรณ์ขาตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบ Dobsonian (ชิ้นที่ 2) ที่โรงเรียนจะได้รับ 



3. ภาพกล่องชุดสื่อดาราศาสตร์ Astro-Corner (ชิ้นที่ 3) ที่โรงเรียนจะได้รับ 

4. ภาพอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเตรียมมาใช้ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมอบรม


