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กำหนดการ 

โครงการค,ายเยาวชนคนดูดาว ประจำป5 2565 

ระหว,างวันท่ี 20 - 22 เมษายน 2565 

ณ รีสอรDท rain tree residence เขาใหญ,  อำเภอปากช,อง จังหวัดนครราชสีมา  

และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา  

 

วันที ่20 เมยายน 2565  

เวลา กิจกรรม สถานที ่

11:30 – 13:00 น. เป0ดรับลงทะเบยีนเข#าร<วมค<ายฯ/รับปAายชื่อ/กระเปGาค<าย/ 

กิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร#างความสัมพันธM 

หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

13:00 - 13:30 น. เข#าท#องฟAาจำลอง/เยี่ยมชมนิทรรศการภายในหอดดูาวฯ  หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

13:30 - 14:00 น. เยี่ยมชมกล#องโทรทรรศนM 0.7 เมตร ณ อาคารหอดดูาว หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

14:00 - 14:15 น. รับประทานอาหารว<าง หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

14:15 - 16:30 น. ออกเดินทางไปยังรีสอรDท rain tree residence เขาใหญ,  

16:30 - 17:30 น. กิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร#างความสัมพันธM/มอบภารกิจ rain tree เขาใหญ< 

17:30 - 18:00 น. เข#าท่ีพัก/พักผ<อนตามอัธยาศัย rain tree เขาใหญ< 

18:00 - 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น rain tree เขาใหญ< 

19:00 - 21:00 น. กิจกรรม : สังเกตการณDวตัถุท_องฟaา/ผ,านกล_องโทรทรรศนD rain tree เขาใหญ< 

22:30 น.               กลับเข#าท่ีพัก/พักผ<อน  rain tree เขาใหญ< 

 

วันที ่21 เมยายน 2565  

เวลา กิจกรรม สถานที ่

04:30 - 06:00 น. กิจกรรม : การสังเกตการณDวตัถุท_องฟaายามเช_า  

(ดาวเสารD,ดาวพฤหัสบดี,ดาวอังคาร,ดาวศุกรD,ดวงจันทรD) 

rain tree เขาใหญ< 

06:00 - 08:30 น. ทำภารกิจส<วนตวั/ รับประทานอาหารเช#า  rain tree เขาใหญ< 

08:30 - 09:00 น. กิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร#างความสัมพันธM rain tree เขาใหญ< 

09:00 - 10:30 น. กิจกรรม : สร_างเครือ่งวดัมุมทางดาราศาสตรDอย,างง,าย rain tree เขาใหญ< 

10:30 - 11:00 น. รับประทานอาหารว<าง rain tree เขาใหญ< 

10:00 - 12:00 น. การบรรยาย : ความรู_พ้ืนฐานสำหรับการดดูาว rain tree เขาใหญ< 

12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน rain tree เขาใหญ< 

13:00 - 14:00 น. กิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร#างความสัมพันธM rain tree เขาใหญ< 

14:00 - 14:30 น. การบรรยาย : อุปกรณDพ้ืนฐานสำหรับกล_องโทรทรรศนD rain tree เขาใหญ< 

14:30 - 15:00 น. รับประทานอาหารว<าง rain tree เขาใหญ< 

15:00 - 16:30 น. กิจกรรม : การตดิตั้งกล_องโทรทรรศนDเพ่ือการใช_งาน rain tree เขาใหญ< 
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16:30 - 17:00 น. กิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร#างความสัมพันธM rain tree เขาใหญ< 

17:00 - 17:30 น. พักผ<อนตามอัธยาศัย rain tree เขาใหญ< 

17:30 - 18:30 น. รับประทานอาหารเย็น rain tree เขาใหญ< 

18:30 - 19:00 น. กิจกรรม : การใช_งานแผนทีด่าว rain tree เขาใหญ< 

19:00 - 20:30 น. กิจกรรม : การตั้งกล_องโทรทรรศนDเพ่ือค_นหาวตัถทุ_องฟaา rain tree เขาใหญ< 

20:30 - 22:00 น. กิจกรรม : กลุ,มสัมพันธD/สรุปผลงานใช_กล_องโทรทรรศนD rain tree เขาใหญ< 

22:30 น.               กลับเข#าท่ีพัก/พักผ<อน rain tree เขาใหญ< 

 

วันที ่22 เมษายน 2565  

เวลา กิจกรรม สถานที ่

05:00 - 06:00 น. กิจกรรม : การสังเกตการณDวตัถุท_องฟaายามเช_า  rain tree เขาใหญ< 

06:00 - 09:00 น. เดินปgาศึกษาเส#นทางธรรมชาต ิให#ความรู#เก่ียวกับพันธุMไม# 

ระบบนิเวศวิทยา/ (รับประทานอาหารเช_าระหว,างเดินทาง) 

rain tree เขาใหญ< 

09:00 - 10:00 น. ทำภารกิจส<วนตวั/เข#าท่ีพัก rain tree เขาใหญ< 

10:00 - 10:15 น. พักรับประทานอาหารว<าง rain tree เขาใหญ< 

10:15 - 12:00 น. นำเสนอภารกิจกลุ<ม/กิจกรรมสร#างความสัมพันธM rain tree เขาใหญ< 

12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน rain tree เขาใหญ< 

13:00 - 16:00 น. เดินทางกลับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรตฯิ นครราชสีมา 

ย#ายกลบัภูมิลำเนา 

หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

 

  

 

หมายเหตุ : กำหนดการข_างต_นอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 


