
 

กำหนดการจัดกิจกรรม 
ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13 

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ศูนย์บริการสารสนเทศฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

********************************************************* 
วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 

เวลา กิจกรรม สถานที่/การเดินทาง

13.00 - 15.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมค่าย NYC#13 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (หอพัก 700 ปึ)

 15.00 - 17.00 
น.

กิจกรรมสันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (หอพัก 700 ปึ)

17.00 - 17.30 น. เดินทางสู่อุทยานดาราศาสตรสิรินธร เดินทางด้วยรถสี่ล้อแดง (รถประจำกลุ่ม)

17.30 - 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น อุทยานดาราศาสตรสิรินธร

18.30 - 20.30 น. กิจกรรม “สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าเบื้องต้น" อุทยานดาราศาสตรสิรินธร

 20.30 น. เดินทางกลับเข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (หอพัก 700 ปึ)

เวลา กิจกรรม สถานที่/การเดินทาง

07.00 - 08.30 น.
ตื่นนอน/ทำธุระส่วนตัว/เก็บสัมภาระ/ 
เตรียมตัวเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (หอพัก 700 ปึ)

07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (หอพัก 700 ปึ)

08.30 - 09.00 น. เตรียมสัมภาระขึ้นรถ/เตรียมตัวออกเดินทาง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (หอพัก 700 ปึ)

09.00 - 12.00 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เดินทางด้วยรถสี่ล้อแดง (รถประจำกลุ่ม)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหารอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

13.00 - 13.30 น.
กิจกรรมสันทนาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
/มอบหมายงานกลุ่ม

ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

13.30 - 14.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมค่ายฯ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

14.00 - 15.45 น. การบรรยายเรื่อง “การดูดาวเบื้องต้น” ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

15.45 - 16.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

เวลา
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วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 

16.00 - 16.30 น. กิจกรรม “การสร้างเครื่องวัดมุมอย่างง่าย” ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

16.30 - 17.30 น.
เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย/               
เตรียมเครื่องแต่งกายกันนาว

บ้านสวยบนดอยสูง

17.30 - 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น โรงอาหารอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

18.30 - 19.00 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เดินทางด้วยรถสี่ล้อแดง (รถประจำกลุ่ม)

19.00 - 20.30 น. กิจกรรม “สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าเบื้องต้น" ลานกิจกรรมยอดดอยอินทนนท์

20.30 - 21.00 น. เดินทางกลับที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย บ้านสวยบนดอยสูง

กิจกรรม สถานที่/การเดินทางเวลา

เวลา กิจกรรม สถานที่/การเดินทาง

04.00 - 04.30 น.
ตื่นนอน/ทำธุระส่วนตัว/เตรียมอุปกรณ์ 
กันหนาว/เตรียมตัวเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์

บ้านสวยบนดอยสูง

04.30 - 05.00 น. เดินทางสู่ยอดดอยอินทนนท์ ณ กิ่วแม่ปาน เดินทางด้วยรถสี่ล้อแดง (รถประจำกลุ่ม)

05.00 - 06.30 น.
กิจกรรม “สังเกตการณ์กลุ่มดาวช่วงเช้ามืด 
ทางช้างเผือก และชมดวงอาทิตย์ขึ้น”

ลานกิจกรรม ณ กิ่วแม่ปาน

06.30 - 07.00 น.
เดินทางสู่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา

เดินทางด้วยรถสี่ล้อแดง (รถประจำกลุ่ม)

07.00 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

07.30 - 09.00 น.
กิจกรรม “เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบพระชนมพรรษา”

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

09.00 - 09.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางสู่กิ่วแม่ปาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

09.15 - 12.00 น. กิจกรรม “เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ” เส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน

12.00 - 12.30 น.
เดินทางสู่ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ 
กองทัพอากาศ (ยอดดอยอินทนนท์)

เดินทางด้วยรถสี่ล้อแดง (รถประจำกลุ่ม)

12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (กองทัพอากาศ)

13.30 - 14.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย/เตรียมกิจกรรม ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (กองทัพอากาศ)

14.30 - 15.30 น. กิจกรรม “การวัดระยะทางทางดาราศาสตร์” ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (กองทัพอากาศ)

15.30 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (กองทัพอากาศ)

15.45 - 16.30 น. กิจกรรม “การติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทรรศน์" ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (กองทัพอากาศ)

16.30 - 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย/เตรียมกิจกรรม ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (กองทัพอากาศ)

เวลา
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วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

17.00 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (กองทัพอากาศ)

18.00 - 20.00 น.
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรม

ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (กองทัพอากาศ)

20.00 - 21.30 น.
กิจกรรมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า  
และตั้งกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตการณ์

ลานกิจกรรมยอดดอยอินทนนท์

21.30 - 22.00 น. เดินทางกลับที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย บ้านสวยบนดอยสูง

กิจกรรม สถานที่/การเดินทางเวลา

เวลา กิจกรรม สถานที่/การเดินทาง

07.00 - 08.00 น. ตื่นนอน/เก็บสัมภาระ บ้านสวยบนดอยสูง

08.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า โรงอาหารอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

09.00 - 09.30 น. กิจกรรมสันทนาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

09.30 - 10.45 น. นำเสนอผลงานกลุ่ม ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

11.00 - 12.00 น. สรุปกิจกรรมค่ายฯ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหารอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

13.00 - 14.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร/พิธีปิดค่ายฯ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

14.00 - 16.30 น. เดินทางกลับ/แยกย้ายกลับภูมิลำเนา เดินทางด้วยรถสี่ล้อแดง (แยกย้ายตามสถานที่)
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