
 

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2564 
กลุ่มที่ 2 : เข้าร่วมอบรมศึกษาโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน 

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

นวัตกรรม ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ได้ดำเนินการตามพันธกิจในการ

บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ตามกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบ      

ที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และทักษะทาง

ดาราศาสตร์สำหรับครู เพื่อนำไปถา่ยทอดส่งต่อความรู้และประสบการณ์สู่นักเรียน สร้างบรรยากาศการเรียน

รู้ด้วยกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การจัดค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนและเยาวชน เพื่อถ่ายทอดความรูเ้บื้อง

ต้นทางดาราศาสตร์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ทางดาราศาสตร ์ อันจะช่วยจุดประกาย

ความคิด สร้างจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์          

การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมบรรยากาศและ

ความตื่นตัวทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่ง        

การเรียนรู้ และส่งเสริมให้คนไทยมีความสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้            

ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งสื่อดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทาง

ดาราศาสตร์ และวิทยากรบรรยาย อีกด้วย 

ที่ผ่านมากิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ ยังไม่สามารถให้บริการไดเ้ข้า

ถึงบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดโอกาสในการศึกษาวิชาดาราศาสตร์เนื่องจาก

อยู่ในถิ่นห่างไกล ขาดแคลนงบประมาณ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งขาดบุคลากรที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

ทางดาราศาสตร์  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการ          

กระจายโอกาสทางการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้กับเยาวชน สร้างกลุม่โรงเรียนให้เป็นเครือข่ายแกนนำในการ

จัดกิจการเรียนรู้และกิจกรรมสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับภูมิภาค         

ตลอดจนการพัฒนาไปสู่การศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน สร้างเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมทางดาราศาสตร์เป็นสื่อกลาง แล้วก้าวไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงจัดโครงการ “โครงการกระจายโอกาส

การเรียนรู้ดาราศาสตร์” โดยสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 10 นิ้ว พรอ้มสื่อและอุปกรณ์

ทางดาราศาสตร์ สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์               

ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และใช้ในการจัดกิจกรรมทาง

ดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า รวมไปถึงกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ 

ตลอดจนเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงาน เกิดการสร้างโครงงานด้านดาราศาสตร์ในระดับ

โรงเรียน เกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่และพัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรูอ้ย่างกว้างขวางในอนาคต 

กลุ่มที่ 2



นอกเหนือจากนี้ สถาบนันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยังได้เล็งเห็นกลุ่มเครือข่ายที่ได้รับมอบ

กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อขยายผลและส่มเสริมให้มีการจัด

กิจกรรมและการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ให้กว้างขวางมากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในเครือข่ายที่เคยได้

รับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปแล้ว สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “การทำโครงงาน

ดาราศาสตร์อย่างง่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน” ซึ่งดำเนินกิจกรรมพร้อมกับกลุ่มโรงเรียนที่ได้

รับมอบกล้องและสื่อใหม่ในปีนี้ ซึ่งจะได้รับทั้งประสบการณ์และโอกาสในการเรียนรูม้ากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 

2. เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และการสังเกตการณ์

ท้องฟ้าจริง 

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนอย่างแพร่หลาย 

4. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรูแ้ละการการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย 

กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรจากโรงเรียน/สถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมโครง “การกระจายโอกาสการเรียนรู้

ดาราศาสตร์” ซึ่งเคยได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ มาแลว้ในปี พ.ศ.2558 - 2563  

รับสมัครจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น 

คุณสมบัติของโรงเรียนทีร่่วมโครงการ 

 ครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมศึกษาโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์     

แบบดอปโซเนียน จะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นโรงเรียนในเครือข่าย “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์” ที่ได้รับการสนับสนุน  
กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปแล้ว ในปี พ.ศ. 2558 - 2563 

2. โรงเรียนมีผลการดำเนินงานในการนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรูด้าราศาสตร์ไปใช้จัดกิจกรรม 
3. มีความสนใจและพร้อมที่จะนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้สำหรับการศึกษา
โครงงานดาราศาสตรร์ะดับโรงเรียน 

4. โรงเรียนมีบุคคลากรที่มีความพร้อมที่จะใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในการ  
ศึกษาและพัฒนาโครงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

1. ส่งข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms (พร้อมแนบส่งไฟล์ประกอบการรับสมัคร)   

ลิงก์ส่งใบสมัคร กลุ่มที่ 2 : http://bit.ly/NARIT-Dob4Schools64-2_ApplicationForms  

2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ (พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม) 

3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 

4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และการอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ 

http://bit.ly/NARIT-Dob4Schools64-2_ApplicationForms


เอกสารประกอบการรับสมัคร 
1. แบบแสดงความเห็นผู้บริหาร                                                                        

(ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://bit.ly/NARIT-Dob4Schools64-2_ConcentForm ) 

2. ข้อมูลประกอบการสมัคร รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

 2.2 ข้อมูลสื่อการสอนและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ (สื่อและอุปกรณ์ที่โรงเรียนมีอยู่) 

 2.3 การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ทีผ่่านมา (ภายใต้โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร)์ 

 2.4 แนวทางการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (โครงร่างการศึกษาโครงงาน) 

 2.5 ข้อมูลครูผู้เข้ารว่มอบรม (จำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน) 

กำหนดการรับสมัคร 

- หมดเขตสง่ใบสมัคร   วันที่ 7 เมษายน 2564 

- ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ 10 เมษายน 2564 

- ยืนยันการเข้าร่วม   วันที่ 16 - 20 เมษายน 2564 

- ประกาศรายชื่อ(รอบสุดท้าย)  วันที่ 24 เมษายน 2564 

การพิจารณาคัดเลือก 
1. พิจารณาจากความพร้อมของบุคลกรภายในโรงเรียน 

2. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียน (ขอ้มูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์) 

3. พิจารณาจากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์หรือการดำเนิน

โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. พิจารณาจากความพร้อมในการนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา

และพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน โดยพิจารณาจากโครงร่างแนวทางการศึกษาโครงงาน

ดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน)์ 

การประกาศผลการคัดเลือก 

 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และจะประกาศผลการคัดเลือกโรง-

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

ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียด

ที่แจ้งบนหน้าเว็ปไซต์ประกาศผลการคัดเลือก และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 

และจะดำเนินการประกาศรายชื่อ(รอบสุดทา้ย) ในวันที่ 24 เมษายน 2563 

 หากโรงเรียนใดไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์เขา้ร่วมโครงการฯ 

http://bit.ly/NARIT-Dob4Schools64-2_ConcentForm
http://www.narit.or.th/index.php/DobsonianTelescopeForSchool


การเข้ารว่มกิจกรรมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ 

 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มที่ 2 สามารถส่งครูเข้าร่วมอบรมการทำโครงงาน

ดาราศาสตร์อย่างง่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียนได้ จำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 ท่าน ทั้งนี้ โรงเรียนที่

เข้าร่วมโครงการในกลุ่มที่ 2 นี้ จะไม่ได้รับกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรูด้าราศาสตร์เพิ่มเติม 

กลุ่มที่ 2 : ส่งครู/ผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม  จำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน 

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม 

วันจัดกิจกรรม 

  ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2564 

สถานที่จัดกิจกรรมภาคบรรยาย 

  ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 

  ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

สถานที่จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ  

  ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สำนักงานใหญ่) 

  เลขที่ 260 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

   

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ (คุณคมสันต์ : 088-5477834) 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - สำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 260 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โทรศัพท์ 053-121268 - 9 ต่อ 305 
โทรสาร 053-121250 
e-mail : narit.astronomy@gmail.com 
website : http://www.narit.or.th/index.php/DobsonianTelescopeForSchool

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

