
 

โครงการทองฟาจำลองเพื่อการเรียนรูระดับโรงเรียน ประจำป 2565 (รุนที่ 2) 
90 พรรษา เปดโลกดาราศาสตร เปดโอกาสเรียนรูทั่วหลา 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

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

                    ในป พ.ศ. 2558 สดร. ไดริเริ่ม “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรูดาราศาสตร” 77 จังหวัด       

เปดฟาสองโลกดาราศาสตร เปดโอกาสเรียนรูทั่วหลา เสนอเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อมอบกลองโทรทรรศน 

พรอมสื่อและอุปกรณทางดาราศาสตร สำหรับเปนสื่อการเรียนการสอนแกโรงเรียนที่ขาดแคลน และนำไป       

ใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหสูงขึ้น และใชในการจัดกิจกรรม

ทางดาราศาสตร การสังเกตการณวัตถุทองฟา รวมไปถึงกิจกรรมสังเกตปรากฏการณทางดาราศาสตรที่นาสนใจ 

รวมทั้งจัดอบรมถายทอดองคความรูทางดาราศาสตรและฝกทักษะการใชอุปกรณทางดาราศาสตรพื้นฐาน      

ผลการดำเนินงานจนถึงปจจุบัน (กรกฎาคม 2565) มีโรงเรียนเขารวมโครงการรวม 560 โรงเรียน ครอบคลุม

พื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ สรางครูที่เปนแกนนำในการจัดกิจกรรมดาราศาสตรในโรงเรียน และชุมชน

มากกวา 1,000 คน เกิดกิจกรรมดาราศาสตรในโรงเรียนและชุมชนอยางตอเนื่องตลอดทั้งป โครงการดังกลาว 

กอใหเกิดการจุดประกายและสรางแรงบันดาลใจใหกับครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนชาวไทยแพรหลาย       

ในวงกวางแบบที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาที่เกิดปรากฏการณดาราศาสตร จะเกิด        

จุดสังเกตการณดาราศาสตรหลายรอยจุดกระจายไปในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ   



 อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาว มุงเนนการใชกลองโทรทรรศน พรอมสื่อและอุปกรณทางดาราศาสตร 

เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมสังเกตการณดาราศาสตรดวยทองฟาจริง และโรงเรียนตองมี

ความพรอมในระดับที่สามารถจัดกิจกรรมดาราศาสตรในลักษณะเปนแกนนำได จึงอาจเปนอุปสรรคสำหรับ

โรงเรียนที่กำลังเริ่มตน ดวยเหตุนี้ “โครงการทองฟาจำลองเพื่อการเรียนรูระดับโรงเรียน” 90 พรรษา       

เปดโลกดาราศาสตร เปดโอกาสเรียนรูทั่วหลา จึงถูกริเริ่มขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์          

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา    

12 สิงหาคม 2565 และเพื่อเปนการเติมเต็มใหกับโรงเรียนที่ตองการเริ่มตนจุดประกาย สรางแรงบันดาลใจ      

ใหสนใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยการสรางทองฟาจำลองดวยอุปกรณงายๆ ที่สามารถหาได             

ในทองตลาดทั่วไป และสามารถใชงานไดจริง ดวยตนทุนไมมากนัก 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อสรางทองฟาจำลองสำหรับใชงานในโรงเรียน ที่มีตนทุนต่ำ ใชวัสดุอุปกรณที่สามารถหาไดทั่วไป 
2. เพื่อสนับสนุนชุดทองฟาจำลองใหกับโรงเรียนและสถานศึกษา ใหสามารถนำไปใชเปนสื่อการเรียนรู

ดาราศาสตรตอไป  

3. เพื่อสงเสริมการเรียนรูทางดาราศาสตรและสรางความตื่นตัวทางดาราศาสตร  

4. เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหมีความสนใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

5. เพื่อสรางเครือขายการเรียนรูและการการพัฒนาองคความรูทางดาราศาสตรในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย 

 โรงเรียน/สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากทุกสังกัดจากทั่วประเทศ ตามคุณสมบัติที่ทาง

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติกำหนด โดยในรุนที่ 2 จำนวนคัดเลือกทั้งสิ้น 50 โรงเรียน 

คุณสมบัติของโรงเรียนทีร่วมสมัครโครงการ 

 โรงเรียนที่จะสมัครเขารวม โครงการทองฟาจำลองเพื่อการเรียนรูระดับโรงเรียน ประจำป 2565         

(รุนที่ 2) จะตองมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เปนโรงเรียน/สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสังกัดจากทั่งประเทศ (ทั้งรัฐหรือเอกชน) 
2. มีชมรม/ชุมนุมดาราศาสตร ในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมภายในชมรมอยางตอเนื่อง 
3. มีการดำเนินงานจัดกิจกรรมดาราศาสตร/วิทยาศาสตร อยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 1 ป 
4. โรงเรียนมีความพรอมที่จะนำทองฟาจำลองเคลื่อนที่ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรม    
ทางดาราศาสตรในโรงเรียนและขยายผลสูชุมชนได 

5. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพรอม (ทั้งครูและนักเรียน) ในการนำทองฟาจำลองเคลื่อนที่ไปใชงาน 
6. โรงเรียนที่เขารวมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูดาราศาสตร 77 จังหวัด สมัครเขารวมโครงการได 
7. โรงเรียนมีความพรอมในการเปนศูนยการเรียนรูดาราศาสตรในโรงเรียน ชุมชน รวมถึงการพัฒนาเปน
เครือขายแกนนำทางดาราศาสตรตอไปได 



การสมัครเขารวมโครงการ 

 โรงเรียนที่สนใจสมัครเขารวมโครงการฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เขารวมโครงการ       

จากรายละเอียดขางตน  และสงใบสมัครเขารวมโครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1. สงขอมูลการสมัคร ผานระบบออนไลนบน Google Forms (พรอมแนบสงไฟลประกอบการรับสมัคร)   

ลิงกสงใบสมัคร : https://bit.ly/NARIT_PlanetariumForSchool65-2_Application 

2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ (พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม) 

3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ 

4. ยืนยันการเขารวมโครงการ และสงตัวแทนครูเขารวมอบรมการใชงานและติดตั้งทองฟาจำลองเคลื่อนที่

สำหรับโรงเรียน 

เอกสารประกอบการรับสมัคร  
1. แบบแสดงความเห็นผูบริหาร                                                                      

(ดาวนโหลดไฟลไดที่ https://bit.ly/NARIT_PlanetariumForSchool65-2_ConsentForm ) 

2. ขอมูลประกอบการสมัคร รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน 

 2.2 ขอมูลคำอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียน (เตรียมรูปภาพเพื่อแนบสง) 

  - ดานกายภาพ 

  - ดานการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมดาราศาสตร 

  - ดานการจัดกิจกรรม ชมรม/ชุมนุม ดาราศาสตร 

  - ดานการพัฒนาบุคลากร 

  - การสรางเครือขายดาราศาสตร 

 2.3 ขอมูลสื่อการสอนและอุปกรณเพื่อการเรียนรู (สื่อและอุปกรณที่โรงเรียนมีอยู) 

 2.4 ผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร/วิทยาศาสตรของโรงเรียนในชวงที่ผานมา (ไมนอยกวา 1 ป) 

พรอมแนบสงไฟลนำเสนอผลการจัดกิจกรรมที่ผานมา [แนบสงไฟล .pptx] 

 2.5 แผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรมดาราศาสตรในอนาคตหลังไดรับการสนับสนุนทองฟาจำลอง 

       (เตรียมขอมูลเพื่อแนบสงไฟล .docx) 

 2.6 ขอมูลครูผูประสานงานและอบรมการใชงานกลองโทรทรรศน (โรงเรียนละ 2 คน) 

กำหนดการรับสมัคร 

- หมดเขตสงใบสมัคร   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

- ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ 6 ธันวาคม 2565 

- ยืนยันการเขารวม   วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2565 

- ประกาศรายชื่อ(รอบสุดทาย)  วันที่ 13 ธันวาคม 2565 

https://bit.ly/NARIT_PlanetariumForSchool65-2_Application
https://bit.ly/NARIT_PlanetariumForSchool65-2_ConsentForm


การพิจารณาคัดเลือก 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) จะแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก 

โรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขารวมโครงการฯ จำนวน 50 โรงเรียน เปนโรงเรียนทีผ่านการคัดเลือกใน 

รุนที่ 1 จำนวน 5 โรงเรียน (ตามประกาศผลการคัดเลือก รุนที่ 1 กอนหนานี้) และเปนโรงเรียนที่คัดเลือกใหม          

รุนที่ 2 จำนวน 45 โรงเรียน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด โดยมีรายละเอียดการพิจารณา 

ดังนี้ 

1. พิจารณาจากความพรอมในการนำทองฟาจำลองเคลื่อนที่ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทาง

ดาราศาสตรในโรงเรียน ชมรม/ชุมนุมดาราศาสตร หรือชุมชนใกลเคียง (พิจารณาจากขอมูลที่แนบสง) 

2. พิจารณาจากความพรอมของบุคลากรภายในโรงเรียน (ครูและนักเรียน) และความเหมาะสมของ

โรงเรียนที่จะนำทองฟาจำลองเคลื่อนที่ไปใชงาน 

3. พิจารณาจากประสบการณและความตอเนื่องของการดำเนินโครงการและกิจกรรมทางดานดาราศาสตร

ในโรงเรียน (ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม ไมนอยกวา 1 ป ที่ผานมา) 

4. พิจารณาจากความหลากหลายของการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร เชน กิจกรรมดูดาว รูปแบบ และวิธี

การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร 

5. พิจารณาจากแผนการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตรในอนาคตภายหลังไดรับการสนับสนุนทองฟาจำลอง 

(จากขอมูลแผนการจัดกิจกรรมที่แนบสงเขามา) 

6. พิจารณาจากความขาดแคลนอุปกรณและสื่อการเรียนรูดาราศาสตร หรืออยูในพื้นที่หางไกลแหลงการ

เรียนรูทางดาราศาสตร 

การประกาศผลการคัดเลือก 

 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสมเพื่อเขารวมโครงการฯ 

และจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 6 ธันวาาคม 2565 บนเว็ปไซต https://www.narit.or.th/

index.php/planetariumforschool ทั้งนี้ โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือก จะตองยืนยันการเขารวมโครงการ        

ตามรายละเอียดที่แจงบนหนาเว็ปไซตประกาศผลการคัดเลือก และใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่           

9 ธันวาคม 2565 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อ(รอบสุดทาย) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 

 หากโรงเรียนใดไมดำเนินการตามขอกำหนด จะถือวาทานสละสิทธิ์เขารวมโครงการฯ 

การเขารวมกิจกรรมอบรมการใชงานและติดตั้งทองฟาจำลองเคลื่อนที่สำหรับโรงเรียน 

 โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ จะตองสงครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เขารวมอบรม    

การใชงานและติดตั้งทองฟาจำลองเคลื่อนที่สำหรับโรงเรียนและรับชุดอุปกรณสำหรับติดตั้งทองฟาจำลอง    

จากสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ ตามวันเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดการเขารวม ดังนี้ 

1. สงตัวแทนครู/บุคคลากรทางการศึกษา เขารวมอบรม โรงเรียนละ 2 ทาน 
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วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม 

วันจัดกิจกรรม 

  ระหวางวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565 

สถานที่จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ  

  ณ อุทยานดาราศาสตรสิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (สำนักงานใหญ) 

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

สถานที่ลงทะเบียนและจัดกิจกรรมอบรม 

  ณ โรงแรมคุมภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม 

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

ขอผูกพันในการเขารวมโครงการ 

 โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ถือวาเปนโรงเรียนที่ไดรับความรวมมือและไดรับการ     

สนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) เพื่อทองฟาจำลองเคลื่อนที่เพื่อการเรียนรู

ระดับโรงเรียนไปใชใหเกิดประโยชนแกครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีราย

ละเอียดขอผูพันธดังตอไปนี้ 

1. โรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ จะตองนำทองฟาจำลองเคลื่อนที่ไปใชสำหรับการจัดกิจกรรมทาง

ดาราศาสตรใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ จะตองรวบรวมขอมูลการใชงานทองฟาจำลองเคลื่อนที่ เพื่อรายงานผลการ

ดำเนินกิจกรรม การใชงาน โดยรายงานเปนรายกิจกรรม และรายงานเปนรายปงบประมาณ 

3. ทองฟาจำลองเคลื่อนที่เพื่อการเรียนรูระดับโรงเรียนนี้ ใหไวเพื่อใชในการเผยแพรขอมูล จัดกิจกรรม

ดาราศาสตร โดยอยูภายใตการดูแลของโรงเรียน มิสามารถเคลื่อนยายหรือสงตอใหหนวยงานอื่นได เวน

แตไดรับความเห็นชอบหรือยินยอม จากทั้งสองฝาย 

4. ระยะเวลาในการดำเนินงานและความรวมมือจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ป นับตั้งแตไดรับมอบชุดทองฟา

จำลองเคลื่อนที่ โดยโรงเรียนที่ไดรับมอบจะตองดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงาน

ผลการจัดกิจกรรมเปนรายปงบประมาณ 



ขอกำหนดในการรับชุดอุปกรณทองฟาจำลองเคลื่อนที่และสื่อกลับโรงเรียน 

 หลังจากที่โรงเรียนสงครูหรือผูแทนโรงเรียนเขารวมอบรมการใชงานและติดตั้งทองฟาจำลองเคลื่อนที่

สำหรับโรงเรียนขางตนแลว โรงเรียนจะตองดำเนินการจัดสงอุปกรณดังกลาวกลับโรงเรียนเอง โดยสามารถ

ดำเนินการจัดสงหรือรับมอบกลองและสื่อไดหลายรูปแบบ ดังมีรายละเอียดดังนี ้

1. รับชุดอุปกรณทองฟาจำลองและสื่อ ดวยรถยนตสวนตัว/รถของโรงเรียน 

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

    - จุดนัดหมายรับชุดอุปกรณ : ณ โรงแรมคุมภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม 

    - วันที่นัดหมายรับชุดอุปกรณ : วันเสาร ที่ 24 ธันวาคม 2565 (เวลา 18.00 น. เปนตนไป) 

2. สงกลองและสื่อ ดวยบริษัทขนสงเอกชน 

    - ทางโรงเรียนติดตอประสานกับบริษัทเอกชนเอง เพื่อเขารับชุดอุปกรณและสื่อกลับโรงเรียน 

    - จุดนัดหมายรับชุดอุปกรณ : ณ โรงแรมคุมภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม 

    - วันที่นัดหมายรับชุดอุปกรณ : วันเสาร ที่ 24 ธันวาคม 2565 (เวลา 18.00 น. เปนตนไป) 

3. ใชบริการของสถาบันฯ จัดสงชุดอุปกรณและสื่อให ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค 

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

    - จุดนัดหมายรับชุดอุปกรณ จำนวน 3 จุด 

  1) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 

  2) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 

  3) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 

    - วัน เวลา ในการติดตอรับชุดอุปกรณ : ระหวางวันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 (ยกเวนวันจันทร) 

  ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.30 น. 

หมายเหตุ  :  บริการฝากสงในรูปแบบที่ 3 จะดำเนินการจัดสงให ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค 3 แหง ที่แจงไวเทานั้น 

ไมมีบริการจัดสงระหวางทาง โรงเรียนจะตองไปติดตอรับกลองและสื่อเอง (ไมอนุญาตใหบริษัท

ขนสงไปรับแทน) 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  
ศูนยบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร (คุณคมสันต : 088-5477834) 
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) - สำนักงานใหญ 
เลขที่ 260 อุทยานดาราศาสตรสิรินธร หมู 4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 
โทรศัพท 053-121268 - 9 ตอ 305 
โทรสาร 053-121250 
e-mail : astronomy@service.narit.or.th   
website : https://www.narit.or.th/index.php/dobsoniantelescopeforschool 
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