
 

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2565 
เพื่อรับการสนับสนุนกลอ้งโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

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



วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษา 

ทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนดาราศาสตร์ 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตื่นตัวทางดาราศาสตรอ์ย่างกว้างขวาง 

3. เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 

4. เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และการสังเกตการณ์

ท้องฟ้าจริง 

5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนอย่างแพร่หลาย 

6. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรูแ้ละการการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย 

กลุ่มเป้าหมาย 

 โรงเรียน/สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากทุกสังกัด ซึ่งไม่เคยได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์

และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มาก่อนหน้านี้ จำนวนทั้งสิ้น 50 โรงเรียน 

คุณสมบัติของโรงเรียนทีร่่วมสมัครโครงการ 

 โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2565 จะต้องมี

คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นโรงเรียน/สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกสังกัดจากทั่งประเทศ (ทั้งภาครัฐหรือ
เอกชน) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์จากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ    
(ไม่เคยเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์) 

3. โรงเรียนมีความพร้อมที่จะนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ได้ 

4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 
5. โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียน ชุมชน รวมถึงการพัฒนาเป็น
เครือข่ายแกนนำทางดาราศาสตร์ต่อไปได้ 

6. โรงเรียนมีความพร้อมและสนับสนุนให้มีการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ       

จากรายละเอียดข้างต้น  และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1. ส่งข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms (พร้อมแนบส่งไฟล์ประกอบการรับสมัคร)   

ลิงก์ส่งใบสมัคร : http://bit.ly/NARIT-Dob4Schools65_ApplicationForms 

2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ (พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม) 

3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 

4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และส่งตัวแทนครูเข้าร่วมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ 

http://bit.ly/NARIT-Dob4Schools65_ApplicationForms


เอกสารประกอบการรับสมัคร 
1. แบบแสดงความเห็นผู้บริหาร                                                                      

(ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ https://bit.ly/NARIT-Dob4Schools65_ConsentForm ) 

2. ข้อมูลประกอบการสมัคร รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

 2.2 ข้อมูลคำอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียน  

  - ด้านกายภาพ (เตรียมรูปภาพเพื่อแนบส่งไฟล์) 

  - ด้านการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม ทางดาราศาสตร์ 

  - ด้านการพัฒนาบุคลากร 

  - การสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์ 

  - ผลงานเดน่ของโรงเรียน 

 2.3 ข้อมูลสื่อการสอนและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ (สื่อและอุปกรณ์ที่โรงเรียนมีอยู่) 

 2.4 แผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรมดาราศาสตร์  

 2.5 แนวทางการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (โครงร่างการศึกษาโครงงาน) 

 2.6 ข้อมูลครูผู้ประสานงานและอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ (โรงเรียนละ 2 คน) 

กำหนดการรับสมัคร 

- หมดเขตสง่ใบสมัคร   วันที่ 12 มิถุนายน 2565 

- ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ 14 มิถุนายน 2565 

- ยืนยันการเข้าร่วม   วันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2565 

- ประกาศรายชื่อ(รอบสุดท้าย)  วันที่ 21 มิถุนายน 2565 

การพิจารณาคัดเลือก 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก 

โรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด       

โดยมีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาจากความพร้อมในการนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา

และพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน โดยพิจารณาจากโครงร่างแนวทางการศึกษาโครงงาน

ดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน)์ 

2. พิจารณาจากความพร้อมของบุคลากรภายในโรงเรียน 

3. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียน (ขอ้มูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์) 

4. พิจารณาจากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์หรือการดำเนิน

โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. พิจารณาจากความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และสามารถพัฒนาเป็นเครือข่าย   

แกนนำทางดาราศาสตร์ได้ 

https://bit.ly/NARIT-Dob4Schools65_ConsentForm


การประกาศผลการคัดเลือก 

 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 

และจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 บนเว็ปไซต์ https://www.narit.or.th/

index.php/dobsoniantelescopeforschool ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จะต้องยืนยันการเข้าร่วม

โครงการ ตามรายละเอียดที่แจ้งบนหน้าเว็ปไซต์ประกาศผลการคัดเลือก และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อ(รอบสุดท้าย) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 

 หากโรงเรียนใดไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์เขา้ร่วมโครงการฯ 

ข้อผูกพันในการเข้าร่วมโครงการ 

 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือและได้รับการ     

สนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้

ดาราศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีราย

ละเอียดขอ้ผู้พันธ์ดังต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปใช้สำหรับการ

จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้แกน่ักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องรวบรวมข้อมูลการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้           

ดาราศาสร์ รวมถึงการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ เพื่อรายงานผลการ

ดำเนินกิจกรรม โดยรายงานเป็นรายกิจกรรม และรายงานเป็นรายปีงบประมาณ 

3. กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่ได้รับสนับสนุน ให้ไว้เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล       

จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ รวมถึงการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียน       

มิสามารถเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อให้หน่วยงานอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบหรือยินยอม             

จากทั้งสองฝ่าย 

4. ระยะเวลาในการดำเนินงานและความร่วมมือจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับมอบกล้อง    

โทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โดยโรงเรียนที่ได้รับมอบ จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผล

การดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรายปีงบประมาณ 

การเข้ารว่มกิจกรรมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ 

 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องส่งครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม    

การใช้งานกล้องโทรทรรศน์เบื้องต้น และรับมอบกล้องโทรทรรศน์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ตามวัน

เวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม ดังนี้ 

1. ส่งตัวแทนครู/บุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม โรงเรียนละ 2 ทา่น 
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วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม 

วันจัดกิจกรรม 

  ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 

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 

ข้อกำหนดในการรับกลอ้งโทรทรรศน์และสื่อกลับโรงเรียน 

 หลังจากที่โรงเรียนส่งครูหรือผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และพิธีรับมอบ

ข้างต้นแล้ว โรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดส่งกล้องโทรทรรศน์กลับโรงเรียนเอง โดยสามารถดำเนินการจัดส่ง

หรือรับมอบกล้องและสื่อได้หลายรูปแบบ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รับกล้องและสื่อ ด้วยรถยนต์สว่นตัว/รถของโรงเรียน 

    - รถที่สามารถบันทุกกล้องและสื่อกลับได้ : รถกระบะ(มีหลังคา), รถเก๋ง(เบาะหลังว่าง) และรถตู้ 

    - จุดนัดหมายรับกล้องและสื่อ : ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

    - วันที่นัดหมายรับกล้องและสื่อ : วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 (เวลา 21.00 น. เป็นตน้ไป) 

2. ส่งกล้องและสื่อ ด้วยบริษัทขนส่งเอกชน 

    - ทางโรงเรียนติดต่อประสานกับบริษัทเอกชนเอง เพื่อเข้ารับกลอ้งและสื่อกลับโรงเรียน 

    - จุดนัดหมายรับกล้องและสื่อ : ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

    - วันที่นัดหมายรับกล้องและสื่อ : วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565 (เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป) 

3. ใช้บริการของสถาบันฯ จัดส่งกล้องและสื่อให้ ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค 

    - สถาบันฯ จะดำเนินการฝากส่งกล้องโทรทรรศน์ให้ ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค (ฟรี.......) 

    - จุดนัดหมายรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อ จำนวน 3 จุด 

  1) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 

  2) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 

  3) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 

    - วัน เวลา ในการติดต่อรับกล้องและสื่อ : ระหว่างวันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2565 (ยกเว้นวันจันทร์) 

  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. 

หมายเหตุ  :  บริการฝากส่งในรูปแบบที่ 3 จะดำเนินการจัดส่งให้ ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค 3 แห่ง ที่แจ้งไว้เท่านั้น 

ไม่มีบริการจัดส่งระหว่างทาง โรงเรียนจะต้องไปติดต่อรับกล้องและสื่อเอง (ไม่อนุญาตให้บริษัท

ขนส่งไปรับแทน) 



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