
 

 

ข้อควรปฏิบัติ 
การเข้าร่วม โครงการค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจ าปี 2565 

ระหว่างวันที ่22 - 25 มีนาคม 2565 
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 

********************************************************* 
  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจ าปี 2565 
  ให้ผู้เข้าค่ายจัดเตรียมสิ่งของจ าเป็นต้องใช้ในการเข้าค่ายฯ ดังต่อไปนี้ 
  1.  เตรียมไฟล์น าเสนอในรูปแบบ Power Point หรือ สื่อเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ที่แสดงกิจกรรม
ดาราศาสตร์ภายในชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนของท่าน ทั้งกิจกรรมดูดาวเวลากลางคืน และกิจกรรมที่จัดขึ้น          
ในห้องเรียน 
  2.  คอมพิวเตอร์ Notebook 
  3.  ชุดอุปกรณ์ ส าหรับ workshop การออกแบบและติดตั้งท้องฟ้าจ าลองอย่างง่าย 
   3.1 เครื่องโปรเจกเตอร์ (เพ่ือติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าการใช้งานเฉพาะเครื่องนั้นๆ) 
   3.2. สายเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์ (VGA) ส าหรับเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์และคอมพิวเตอร์  
                                     Notebook 
  4.  เต็นท์นอน เครื่องนอนหรืออุปกรณ์ภาคสนาม 
  5.  ยากันยุง 
  6.  ยาส าหรับโรคประจ าตัว (ถ้ามี)  
  7.  หน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19 ตามมาตรการการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 
 
  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตัวเอง โดยทางสถาบันฯ จะรับผิดชอบในส่วนของค่าอาหารทุกมื้อ เอกสารในการอบรม
ตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายฯ ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2565 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิล าเนามายัง 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ   7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โดยให้ผู้ เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด                       
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เดินทางกลับยังภูมิล าเนา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ทางสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
  หากน าสิ่งของมีค่าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นแบบพกพา 
คอมพิวเตอร์พกพา กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องดูแลรักษาสิ่งของมีค่าเหล่านั้นด้วยตัวเอง ในกรณี         
ที่เกิดสิ่งของสูญหายทางสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
   สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้น าสิ่งเสพติด ของมึนเมา สื่อการพนัน อาวุธและสิ่งผิดกฏหมาย เข้ามาใน
พื้นที่จัดกิจกรรมอย่างเด็ดขาด 

 
หมายเหตุ ขอความกรุณามารายงานตัวในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 
  เวลา 09:00 - 09:30 น. ณ ห้องประชุม Ursa Major 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์  
  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว   
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 

 

 
แผนที ่
 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจ าป ี2565 

ระหว่างวันที่ 22 - 25 มนีาคม 2565 
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว  

จ.ฉะเชิงเทรา 
———————————————————————————————- 

วันที่  22 มีนาคม 2565 
 

เวลา นักเรียน คุณครูที่ปรึกษา 

09:00 - 09:30 น. 
ลงทะเบียน  พิธีเปิด  

ณ ห้องประชุม Ursa Major 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร ์

 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 

09:30 - 10:00 น. ทดสอบก่อนอบรม 

10:00 - 10:30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10:30 - 12:00 น. น าเสนอชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (โดย ครูที่ปรึกษาชมรม) 

12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 14:30 น. บรรยายเรื่อง “ดาราศาสตร์เบื้องต้น” 

14:30 - 15:00 น. รับประทานอาหารว่าง 

15:00 - 16:30 น. กิจกรรม “การใช้กล้องโทรทรรศน์” 

16:30 - 18:00 น. เข้าท่ีพัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18:00 - 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19:00 - 20:30 น. ชมท้องฟ้าจ าลอง 

20:30 - 21:30 น. การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้น ด้วยตาเปล่า กล้องโทรทรรศน์และกล้องสองตา 

21:30 - 22:30 น. กิจกรรมแฟนพันธ์แท้กลุ่มดาว ร่วมฝึกนักเรียน/ให้ค าแนะน า 

22:30 - 23:00 น. รับประทานอาหารว่าง 

23:00 น. เข้าท่ีพัก/พักผ่อน 

 
 



 

 

วันที่  23 มีนาคม 2565 

เวลา นักเรียน คุณครูที่ปรึกษา 

05:00 น. ตื่นนอน 

05:00 - 06:00 น. สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าช่วงเช้า 

06:00 - 07:40 น. ภารกิจส่วนตัว/พักตามอัธยาศัย 

07:40 - 08:40 น. รับประทานอาหารเช้า 

08:40 - 09:00 น. กิจกรรมสันทนาการ โดยชมรมดาราศาสตร์ (กลุ่ม 1, 2) 

09:00 - 10:00 น. กิจกรรม “การใช้งานกล้องโทรทรรศน์ Astro Tech ” 

10:00 - 10:30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10:30 - 12:00 น. กิจกรรม “สังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ พร้อมท าการทดลองเรื่องจุดบนดวงอาทิตย์” 

12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 13:20 น. กิจกรรมสันทนาการ โดยชมรมดาราศาสตร์ (กลุ่ม 3, 4) 

13:20 - 14:20 น. ปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม stellarium” 

14:20 - 14:30 น. รับประทานอาหารว่าง 

14:30 - 16:00 น. กิจกรรม “วางแผนการดูดาว” 

16:00 - 16:30 น. กิจกรรม “ออกแบบและสร้างนาฬิกาแดด" 

16:30 - 18:00 น. ภารกิจส่วนตัว/พักตามอัธยาศัย 

18:00 - 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19:00 - 19:20 น. กิจกรรมสันทนาการ โดยชมรมดาราศาสตร์ (กลุ่ม 5, 6) 

19:30 - 21:00 น. กิจกรรมดูดาวและตั้งกล้องสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า 

21:00 - 21:30 น. รับประทานอาหารว่าง 

21:30 - 22:00 น. เข้าท่ีพัก/พักผ่อน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่  24 มีนาคม 2565 
เวลา นักเรียน คุณครูที่ปรึกษา 

05:00 น. ตื่นนอน 

05:00 - 06:00 น. สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าช่วงเช้า 

06:00 - 07:40 น. ภารกิจส่วนตัว/พักตามอัธยาศัย 

07:40 - 08:40 น. รับประทานอาหารเช้า 

08:40 - 09:00 น. กิจกรรมสันทนาการ โดยชมรมดาราศาสตร์ ( 7, 8 ) 

09:00 - 10:30 น. กิจกรรมสร้างสื่อดาราศาสตร์ “ท้องฟ้าจ าลองอย่างง่าย” 

10:30 - 10:50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10:50 - 12:00 น. กิจกรรมสร้างสื่อดาราศาสตร์ “ท้องฟ้าจ าลองอย่างง่าย” (ต่อ) 

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 13:20 น. กิจกรรมสันทนาการ โดยชมรมดาราศาสตร์ ( 9, 10 ) 

13:20 - 14:45 น. ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน “ท้องฟ้าจ าลองอย่างง่าย” (ต่อ) 

14:45 - 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15:00 – 16:30 น. ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน “ท้องฟ้าจ าลองอย่างง่าย” (ต่อ) 

16:30 - 18:00 น. ภารกิจส่วนตัว/พักตามอัธยาศัย 

18:00 - 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19:00 - 19:30 น. กิจกรรมสันทนาการ โดยชมรมดาราศาสตร์ ( 11, 12 ) 

19:30 - 21:00 น. 
กิจกรรมวางแผนและน าเสนอกิจกรรมจากการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์จาก

การอบรม 

21:00 - 21:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

21:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่  25 มีนาคม 2565 

เวลา นักเรียน คุณครูที่ปรึกษา 

08:00 - 09:00 น. รับประทานอาหารเช้า 

09:00 - 10:00 น. กิจกรรม “การสร้างสเปกโตรกราฟอย่างง่าย” 

10:00 - 10:30 น. ทดสอบการใช้งาน “นาฬิกาแดด” และสรุปผล 

10:30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11:00 – 11:30 น. ท าแบบทดสอบหลังอบรม 

11:30 - 12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

12:30 – 13:30 น. สรุปกิจกรรม และ มอบเกียรติบัตร 

13:30 น. เดินทางกลับ 

 
 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


