
 

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรูดาราศาสตร ประจำป 2566 
เพื่อสนับสนุนกลองโทรทรรศนและสื่อการเรียนรูดาราศาสตร 

******************************************************************* 
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ในฐานะองคกรที่รับผิดชอบงานดานดาราศาสตรของประเทศ ไดดำเนินการตามพันธกิจในการ

บริการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางดาราศาสตรมาอยางตอเนื่อง ตามกลุมเปาหมายและรูปแบบ      

ที่หลากหลาย เชน การจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรที่เนนการถายทอดความรูและทักษะทาง

ดาราศาสตรสำหรับครู เพื่อนำไปถายทอดสงตอความรูและประสบการณสูนักเรียน สรางบรรยากาศการเรียน

รูดวยกิจกรรมทางดาราศาสตร การจัดคายดาราศาสตรสำหรับนักเรียนและเยาวชน เพื่อถายทอดความรูเบื้อง

ตนทางดาราศาสตร และเปดโอกาสใหเยาวชนไดสัมผัสประสบการณทางดาราศาสตร อันจะชวยจุดประกาย

ความคิด สรางจินตนาการ และสรางแรงบันดาลใจใหเยาวชนไดเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร          

การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตรสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อสรางความตระหนัก สงเสริมบรรยากาศและ

ความตื่นตัวทางดานดาราศาสตรและวิทยาศาสตรของประเทศ ตลอดจนเปนการสรางวัฒนธรรมแหง        

การเรียนรู และสงเสริมใหคนไทยมีความสนใจดาราศาสตรและวิทยาศาสตรใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้            

ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตรของโรงเรียนและหนวยงานตางๆ ทั้งสื่อดาราศาสตร อุปกรณทาง

ดาราศาสตร และวิทยากรบรรยาย อีกดวย 

ที่ผานมากิจกรรมการถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางดาราศาสตร ยังไมสามารถใหบริการไดเขา

ถึงบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนที่อยูในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดโอกาสในการศึกษาวิชาดาราศาสตรเนื่องจาก

อยูในถิ่นหางไกล ขาดแคลนงบประมาณ ขาดอุปกรณเครื่องมือ รวมทั้งขาดบุคลากรที่เปนผูถายทอดความรู

ทางดาราศาสตร  สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดเล็งเห็นความสำคัญในการ          

กระจายโอกาสทางการเรียนรูทางดาราศาสตรใหกับเยาวชน สรางกลุมโรงเรียนใหเปนเครือขายแกนนำในการ

จัดกิจการเรียนรูและกิจกรรมสังเกตการณทางดาราศาสตร เกิดเปนเครือขายการเรียนรูในระดับภูมิภาค         

ตลอดจนการพัฒนาไปสูการศึกษาโครงงานดาราศาสตรในระดับโรงเรียน สรางเปนสังคมแหงการเรียนรูโดยใช

กิจกรรมทางดาราศาสตรเปนสื่อกลาง แลวกาวไปสูการพัฒนาองคความรูอยางยั่งยืน 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) จึงจัดโครงการ “โครงการกระจายโอกาส

การเรียนรูดาราศาสตร” โดยสนับสนุนกลองโทรทรรศนชนิดสะทอนแสง ขนาด 10 นิ้ว พรอมสื่อและอุปกรณ

ทางดาราศาสตร สำหรับเปนสื่อการเรียนการสอนแกโรงเรียนที่มีความพรอมที่จะนำไปใชประโยชน               

ในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหสูงขึ้น และใชในการจัดกิจกรรมทาง

ดาราศาสตร การสังเกตการณวัตถุทองฟา รวมไปถึงกิจกรรมสังเกตปรากฏการณทางดาราศาสตรที่นาสนใจ 

ตลอดจนเปนการจัดการเรียนรูในรูปแบบของโครงงาน เกิดการสรางโครงงานดานดาราศาสตรในระดับ

โรงเรียน เกิดเปนองคความรูใหมและพัฒนาเปนเครือขายการเรียนรูอยางกวางขวางในอนาคต 



วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อเปนการสนับสนุนกลองโทรทรรศนและสื่อการเรียนรูทางดาราศาสตรใหกับโรงเรียนและสถานศึกษา 

ทั้งในภาครัฐและเอกชนใหสามารถนำไปใชเปนสื่อการสอนดาราศาสตร 

2. เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูและสรางความตื่นตัวทางดาราศาสตรอยางกวางขวาง 

3. เพื่อเปนการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานดาราศาสตรใหกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 

4. เพื่อเปนการฝกทักษะการใชงานกลองโทรทรรศนและอุปกรณทางดาราศาสตร และการสังเกตการณ

ทองฟาจริง 

5. เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการศึกษาโครงงานดาราศาสตรในระดับโรงเรียนอยางแพรหลาย 

6. เพื่อสรางเครือขายการเรียนรูและการการพัฒนาองคความรูทางดาราศาสตรในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย 

 โรงเรียน/สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากทุกสังกัด ซึ่งไมเคยไดรับมอบกลองโทรทรรศน

และสื่อการเรียนรูดาราศาสตร จากสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ มากอนหนานี้ จำนวนทั้งสิ้น 50 โรงเรียน 

คุณสมบัติของโรงเรียนทีร่วมสมัครโครงการ 

 โรงเรียนที่จะสมัครเขารวม โครงการกระจายโอกาสการเรียนรูดาราศาสตร ประจำป 2566 จะตองมี

คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เปนโรงเรียน/สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกสังกัดจากทั่งประเทศ (ทั้งภาครัฐหรือ
เอกชน) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เปนโรงเรียนที่ไมเคยไดรับการสนับสนุนกลองโทรทรรศนจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ    
(ไมเคยเขารวมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูดาราศาสตร) 

3. โรงเรียนมีความพรอมที่จะนำกลองโทรทรรศนและสื่อการเรียนรูดาราศาสตรไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมการสังเกตการณทางดาราศาสตรได 

4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพรอมที่จะใชงานกลองโทรทรรศนและสื่อการเรียนรูดาราศาสตร 
5. โรงเรียนมีความพรอมในการเปนศูนยการเรียนรูดาราศาสตรในโรงเรียน ชุมชน รวมถึงการพัฒนาเปน
เครือขายแกนนำทางดาราศาสตรตอไปได 

6. โรงเรียนมีความพรอมและสนับสนุนใหมีการศึกษาโครงงานดาราศาสตรใหเกิดขึ้นในโรงเรียน 

การสมัครเขารวมโครงการ 

 โรงเรียนที่สนใจสมัครเขารวมโครงการฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เขารวมโครงการ       

จากรายละเอียดขางตน  และสงใบสมัครเขารวมโครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1. สงขอมูลการสมัคร ผานระบบออนไลนบน Google Forms (พรอมแนบสงไฟลประกอบการรับสมัคร)   

ลิงกสงใบสมัคร : https://bit.ly/NARIT-Dobsonian4School2566-Application  

2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ (พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม) 

3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ 

4. ยืนยันการเขารวมโครงการ และสงตัวแทนครูเขารวมอบรมการใชงานกลองโทรทรรศน 

https://bit.ly/NARIT-Dobsonian4School2566-Application


เอกสารประกอบการรับสมัคร 
1. แบบแสดงความเห็นผูบริหาร                                                                      

(ดาวนโหลดไฟลไดที่ https://bit.ly/NARIT-Dobsonian4Schools2566-ConsentForm ) 

2. ขอมูลประกอบการสมัคร รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน 

 2.2 ขอมูลคำอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียน  

  - ดานกายภาพ (เตรียมรูปภาพเพื่อแนบสงไฟล) 

  - ดานการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม ทางดาราศาสตร 

  - ดานการพัฒนาบุคลากร 

  - การสรางเครือขายดาราศาสตร 

  - ผลงานเดนของโรงเรียน 

 2.3 ขอมูลสื่อการสอนและอุปกรณเพื่อการเรียนรู (สื่อและอุปกรณที่โรงเรียนมีอยู) 

 2.4 แผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรมดาราศาสตร  

 2.5 แนวทางการศึกษาโครงงานดาราศาสตรระดับโรงเรียน (โครงรางการศึกษาโครงงาน) 

 2.6 ขอมูลครูผูประสานงานและอบรมการใชงานกลองโทรทรรศน (โรงเรียนละ 2 คน) 

กำหนดการรับสมัคร 

- หมดเขตสงใบสมัคร   วันที่ 31 มีนาคม 2566 

- ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ 7 เมษายน 2566 

- ยืนยันการเขารวม   วันที่ 7 - 11 เมษายน 2566 

- ประกาศรายชื่อ(รอบสุดทาย)  วันที่ 12 เมษายน 2566 

การพิจารณาคัดเลือก 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) จะแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก 

โรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขารวมโครงการฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด       

โดยมีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาจากความพรอมในการนำกลองโทรทรรศนและสื่อการเรียนรูดาราศาสตรไปใชในการศึกษา

และพัฒนาโครงงานดาราศาสตรระดับโรงเรียน โดยพิจารณาจากโครงรางแนวทางการศึกษาโครงงาน

ดาราศาสตรในระดับโรงเรียน (ขอมูลแนบสงบนใบสมัครแบบออนไลน) 

2. พิจารณาจากความพรอมของบุคลากรภายในโรงเรียน 

3. พิจารณาความสมบูรณของขอมูลดานตางๆ ของโรงเรียน (ขอมูลแนบสงบนใบสมัครแบบออนไลน) 

4. พิจารณาจากประสบการณการดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดาราศาสตรหรือการดำเนิน

โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของ 

5. พิจารณาจากความพรอมในการเปนศูนยการเรียนรูดาราศาสตร และสามารถพัฒนาเปนเครือขาย   

แกนนำทางดาราศาสตรได 

https://bit.ly/NARIT-Dobsonian4Schools2566-ConsentForm


การประกาศผลการคัดเลือก 

 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสมเพื่อเขารวมโครงการฯ 

และจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 7 เมษายน 2566 บนเว็ปไซต https://www.narit.or.th/

index.php/dobsoniantelescopeforschool ทั้งนี้ โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกจะตองยืนยันการเขารวม

โครงการ ตามรายละเอียดที่แจงบนหนาเว็ปไซตประกาศผลการคัดเลือก และใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน

วันที่ 11 เมษายน 2566 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อ(รอบสุดทาย) ในวันที่ 12 เมษายน 2566 

 หากโรงเรียนใดไมดำเนินการตามขอกำหนด จะถือวาทานสละสิทธิ์เขารวมโครงการฯ 

ขอผูกพันในการเขารวมโครงการ 

 โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ถือวาเปนโรงเรียนที่ไดรับความรวมมือและไดรับการ     

สนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) เพื่อนำกลองโทรทรรศนและสื่อการเรียนรู

ดาราศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนแกครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีราย

ละเอียดขอผูพันธดังตอไปนี้ 

1. โรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ จะตองนำกลองโทรทรรศนและสื่อการเรียนรูดาราศาสตร ไปใชสำหรับการ

จัดกิจกรรมดาราศาสตรใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ จะตองรวบรวมขอมูลการใชงานกลองโทรทรรศนและสื่อการเรียนรู           

ดาราศาสร รวมถึงการใชงานกลองโทรทรรศนเพื่อศึกษาโครงงานดาราศาสตร เพื่อรายงานผลการ

ดำเนินกิจกรรม โดยรายงานเปนรายกิจกรรม และรายงานเปนรายปงบประมาณ 

3. กลองโทรทรรศนและสื่อการเรียนรูดาราศาสตรที่ไดรับสนับสนุน ใหไวเพื่อใชในการเผยแพรขอมูล       

จัดกิจกรรมดาราศาสตร รวมถึงการศึกษาโครงงานดาราศาสตร โดยอยูภายใตการดูแลของโรงเรียน       

มิสามารถเคลื่อนยายหรือสงตอใหหนวยงานอื่นได เวนแตไดรับความเห็นชอบหรือยินยอม             

จากทั้งสองฝาย 

4. ระยะเวลาในการดำเนินงานและความรวมมือจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ป นับตั้งแตไดรับมอบกลอง    

โทรทรรศนและสื่อการเรียนรูดาราศาสตร โดยโรงเรียนที่ไดรับมอบ จะตองดำเนินการจัดทำรายงานผล

การดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรมเปนรายปงบประมาณ 

การเขารวมกิจกรรมอบรมการใชงานกลองโทรทรรศนเพื่อการศึกษาโครงงานดาราศาสตร 

 โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ จะตองสงครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เขารวมอบรม    

การใชงานกลองโทรทรรศนเบื้องตน และรับมอบกลองโทรทรรศนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ ตามวัน

เวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดการเขารวม ดังนี้ 

1. สงตัวแทนครู/บุคคลากรทางการศึกษา เขารวมอบรม โรงเรียนละ 2 ทาน 
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วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม 

วันจัดกิจกรรม 

  ระหวางวันที่ 28 - 30 เมษายน 2566 

สถานที่ลงทะเบียนและกิจกรรมภาคปฏิบัติ 

  ณ อุทยานดาราศาสตรสิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (สำนักงานใหญ) 

  เลขที่ 260 ม.4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 

สถานที่จัดกิจกรรมภาคบรรยาย 

  ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอรท เชียงใหม 

  ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 

ขอกำหนดในการรับกลองโทรทรรศนและสื่อกลับโรงเรียน 

 หลังจากที่โรงเรียนสงครูหรือผูแทนโรงเรียนเขารวมอบรมการใชงานกลองโทรทรรศนและพิธีรับมอบ

ขางตนแลว โรงเรียนจะตองดำเนินการจัดสงกลองโทรทรรศนกลับโรงเรียนเอง โดยสามารถดำเนินการจัดสง

หรือรับมอบกลองและสื่อไดหลายรูปแบบ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รับกลองและสื่อ ดวยรถยนตสวนตัว/รถของโรงเรียน 

    - รถที่สามารถบันทุกกลองและสื่อกลับได : รถกระบะ(มีหลังคา), รถเกง(เบาะหลังวาง) และรถตู 

    - จุดนัดหมายรับกลองและสื่อ : ณ อุทยานดาราศาสตรสิรินธร อ.แมริม จ.เชียงใหม 

    - วันที่นัดหมายรับกลองและสื่อ : วันเสาร ที่ 29 เมษายน 2566 (เวลา 21.00 น. เปนตนไป) 

2. สงกลองและสื่อ ดวยบริษัทขนสงเอกชน (ตองติดตอบริษัทขนสง และรับผิดชอบคาใชจายเอง) 

    - ทางโรงเรียนติดตอประสานกับบริษัทเอกชนเอง เพื่อเขารับกลองและสื่อกลับโรงเรียน 

    - จุดนัดหมายรับกลองและสื่อ : ณ อุทยานดาราศาสตรสิรินธร อ.แมริม จ.เชียงใหม 

    - วันที่นัดหมายรับกลองและสื่อ : วันอาทิตย ที่ 30 เมษายน 2566 (เวลา 10.00 น. เปนตนไป) 

3. ใชบริการของสถาบันฯ จัดสงกลองและสื่อให ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค 

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

    - จุดนัดหมายรับมอบกลองโทรทรรศนและสื่อ จำนวน 3 จุด 

  1) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 

  2) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 

  3) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 

    - วัน เวลา ในการติดตอรับกลองและสื่อ : ระหวางวันที่ 5 - 31 พฤษภาคม 2566 (เวนวันจันทร) 

  ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.30 น. 

หมายเหตุ  :  บริการฝากสงในรูปแบบที่ 3 จะดำเนินการจัดสงให ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค 3 แหง ที่แจงไวเทานั้น 

ไมมีบริการจัดสงระหวางทาง โรงเรียนจะตองไปติดตอรับกลองและสื่อเอง (ไมอนุญาตใหบริษัท

ขนสงไปรับแทน) 



สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  
ศูนยบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร  
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) - สำนักงานใหญ 
เลขที่ 260 อุทยานดาราศาสตรสิรินธร หมู 4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 
โทรศัพท 053-121268 - 9 ตอ 306 
โทรศัพท (มือถือ) 088-5477834 (คุณคมสันต) 
โทรสาร 053-121250 
e-mail : astronomy@service.narit.or.th  
website : https://www.narit.or.th/index.php/dobsoniantelescopeforschool
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