
 

 

 
โครงการกิจกรรมค+ายเยาวชนคนดูดาว  

ประจำป6งบประมาณ 2566 
 

1. ช่ือโครงการ 

 กิจกรรมค'ายเยาวชนคนดูดาว ป2ท่ี 7   

2.  หลักการและเหตุผล 

  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา หนึ ่งในหDาแห'งหอดูดาวเฉลิม 

พระเกียรติส'วนภูมิภาคของสถาบันวิจัยดาราศาสตรKแห'งชาต ิ(องคKการมหาชน) ซึ่งเปOนหน'วยงานที่ดำเนินงานดDาน

ดาราศาสตรKของประเทศไทย ศูนย Kกลางการเรียนรู DและการใหDบริการวิชาการดDานดาราศาสตรKครอบคลุม 

ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ อีกท้ังยังเปOนแหล'งเรียนรูD คDนควDาและเผยแพร'ความรูDทางดDานดาราศาสตรK ซ่ึงครู อาจารยK 

นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนสามารถเขDามาใชDทรัพยากรในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมาเพ่ือ

ประโยชนKดDานการศึกษาวิทยาศาสตรK และดาราศาสตรKไดDอย'างแทDจริง 

  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา มุ'งเนDนการส'งเสริมบรรยากาศการเรียนรูDดDานดาราศาสตรKใหDกับ

เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นครชัยบุรินทรK และจังหวัดในเขตภาคอีสานตลอดจน

โรงเรียนท่ัวประเทศไดDเขDาร'วมในกิจกรรมดาราศาสตรKและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ'านโครงการและกิจกรรมต'างๆ 

เพ่ือกระตุDนการเรียนรูD การสังเกต และสรDางความเขDาใจในศาสตรKต'างๆท่ีเก่ียวขDอง เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหDมีท้ังความรูD

และทัศนคติท่ีดีในการดำเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาชาติต'อไป 

  โครงการค'ายเยาวชนคนดูดาว จึงถือเปOนโครงการที่สรDางเมล็ดพันธุKเพื่อบ'มเพาะเยาวชนใหDเห็นความสำคัญ

ของการศึกษาวิทยาศาสตรKและดาราศาสตรKโดยเนDนบรรยากาศการเรียนรูDทางธรรมชาติในการสังเกตการณKทDองฟ_า

ยามค่ำคืน สรDางแรงบันดาลใจผ'านกิจกรรมดDานดาราศาสตรKเพื่อการพัฒนาการทั้งดDานวิชาการและดDานสันทนาการ

เพ่ือเยาวชนท่ีผ'านการคัดเลือกไดDเขDาร'วมสัมผัสประสบการณKท่ีน'าประทับใจและเต็มไปดDวยการเรียนรูDดDานดาราศาสตรK

ท่ีสอดแทรกไปกับกิจกรรมต'าง ๆ รวมท้ังไดDรับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการทัศนศึกษาทางธรรมชาต ิ

3. วัตถุประสงคK  

 3.1 เพื่อใหDเยาวชนไดDรับความรูDพื้นฐานทางดDานดาราศาสตรKและสามารถนำองคKความรูDที่ไดDไปขยายผล

ประกอบการเรียนทางดDานดาราศาสตรKไดD 

 3.2 เพื่อสรDางเครือข'ายทางดDานดาราศาสตรKในระดับเยาวชนและเปOนเวทีแลกเปลี่ยนความรูDทางดDานดารา

ศาสตรKในกลุ'มเยาวชน 

 3.3 เพื่อส'งเสริมใหDเยาวชนไดDเรียนรูDและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื ่อศึกษาความเปOนอยู'และเรียนรูDที่จะ

ช'วยเหลือเพ่ือนในสังคม 

 3.4 เพื่อประชาสัมพันธKหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา อันเปOนแหล'งความรูDและแหล'งเผยแพร'

ความรูDทางดาราศาสตรK 

 



 

 

4. กลุ+มเปMาหมาย 

 นักเรียนและเยาวชนท่ีศึกษาอยู'ในโรงเรียนระดับมัธยมท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศไทย มีอายุระหว'าง 15 - 19 ป2 

โดยมีเป_าหมายจำนวนผูDเขDาร'วมกิจกรรมท้ังสิ้น 50 คน 

5. วิธีการปฏิบัติงาน 

      5.1 ประชุมและวางแผนปฏิบัติงาน  

         5.2 ประชาสัมพันธKโครงการค'ายฯ ผ'านโรงเรียนในเครือข'ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูD 77 จังหวัด  

เปkดโอกาสเรียนรูDท่ัวหลDา และสำนักงานเขตพ้ืนฐานมัธยมศึกษาเพ่ือหานักเรียนเขDาร'วมกิจกรรม 

         5.3 ประชาสัมพันธKรับสมัครนักเรียนเขDาร'วมโครงการค'ายฯ ผ'านทางเวปไซตKสถาบันฯ (www.narit.or.th), 

(www.facebook.com/NaritYouthCamp)  

         5.4 จัดเตรียมขออนุมัติใชDพ้ืนท่ีในการทำกิจกรรมค'ายฯ   

         5.5 จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณKต'างๆ ท่ีใชDในการดำเนินกิจกรรมค'ายฯ 

         5.6 คัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขDาร'วมกิจกรรมค'ายฯ 

         5.7 จัดกิจกรรมกลุ'มสัมพันธKและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

         5.8 จัดกิจกรรมโครงการค'ายฯ ภาคบรรยาย 

  - การเตรียมตัวในการสังเกตการณKทางดาราศาสตรKและการดูดาวเบื้องตDน 

  - การทำงานและอุปกรณKพ้ืนฐานสำหรับกลDองโทรทรรศนK 

         5.9 จัดกิจกรรมค'ายฯ ภาคปฏิบัต ิ

  - การใชDงานและติดตั้งกลDองโทรทรรศนK 

  - การใชDกลDองสองตา 

  - การใชDงานแผนท่ีดาว 

  - การสรDางเคร่ืองวัดมุมอย'างง'ายทางดาราศาสตรK 

  - การติดตั้งกลDองโทรทรรศนKเพ่ือการสังเกตวัตถุทDองฟ_า 

  - การสังเกตการณKวัตถุทDองฟ_าในเวลากลางคืน 

       5.10 มอบเกียรติบัตร  

       5.11 สรุป/ประเมินผล 

6. ผูQรับผิดชอบโครงการ 

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตรKแห'งชาติ (องคKการ

มหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรK วิจัยและนวัตกรรม 

7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

        วันท่ี 22 – 24 พฤศจิกายน 2565 

 

 

 

 

 



 

 

กำหนดการในการดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมป6งบ 66 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประชาสัมพันธK

โครงการค'ายฯ 

ต.ค.-

พ.ย. 

/ /           

โครงการค'าย

เยาวชนคนดดูาว

ประจำป2งบ 2566 

พ.ย.  /           

 

8. สถานที่  

 โครงการค'ายเยาวชนคนดูดาวฯ จัดขึ้น ณ รีสอรKท rain tree residence เขาใหญ' อำเภอปากช'อง  

จังหวัดนครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา  

9. ผลที่คาดว+าจะไดQรับ 

           9.1 เยาวชนท่ีเขDาร'วมจะไดDรับความรูDพ้ืนฐานทางดาราศาสตรK 

 9.2 เยาวชนท่ีเขDาร'วมมีโอกาสไดDแลกเปลี่ยนความรูDทางดาราศาสตรKและวัฒนธรรมกับเพ่ือนต'างพ้ืนท่ี 

 9.3 เยาวชนจะไดDทักษะทางวิทยาศาสตรKจากการเขDาร'วมฝ�กปฏิบัติการทางดาราศาสตรKในภาคสนาม ไดDแก' 

ทักษะการใชDกลDองโทรทรรศนKสังเกตการณKวัตถุทDองฟ_าท้ังกลางวันและกลางคืน 

       

       

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 
กำหนดการ 

กิจกรรมค-ายเยาวชนคนดูดาว ประจำป5 2566 

ระหว-างวันที่ 22 - 24 พฤศจกิายน 2565 

ณ  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และ 

Rain Tree Residence Hotel Khao Yai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  

วนัที่ 22 พฤศจกิายน 2565  

เวลา กิจกรรม สถานที ่

11:30 – 13:30 น. เป+ดรับลงทะเบยีนเข7าร9วมค9ายฯ/รับป?ายชื่อ/กระเปEาค9าย/ 

กิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร7างความสัมพันธK 

หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

13:00 - 13:30 น. เข7าท7องฟ?าจำลอง/เยี่ยมชมนิทรรศการภายในหอดดูาวฯ  หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

13:30 - 14:00 น. เยี่ยมชมกล7องโทรทรรศนK 0.7 เมตร ณ อาคารหอดดูาว หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

14:00 - 16:30 น. ออกเดินทางไปยังรีสอรHท rain tree residence เขาใหญ-  

16:30 - 17:30 น. กิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร7างความสัมพันธK/มอบภารกิจ รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

17:30 - 18:00 น. เข7าท่ีพัก/พักผ9อนตามอัธยาศัย รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

18:00 - 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

19:00 - 21:00 น. กิจกรรม : สังเกตการณHวตัถุท[องฟ]า/ผ-านกล[องโทรทรรศนH รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

22:00 น.               กลับเข7าท่ีพัก/พักผ9อน รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

 

วันที ่23 พฤศจกิายน 2565 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

04:30 - 06:00 น. กิจกรรม : การสังเกตการณHวตัถุท[องฟ]ายามเช[า  รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

06:00 - 08:30 น. ทำภารกิจส9วนตวั/ รับประทานอาหารเช7า  รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

08:30 - 09:00 น. กิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร7างความสัมพันธK รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

09:00 - 10:30 น. กิจกรรม : สร[างเครือ่งวดัมุมทางดาราศาสตรHอย-างง-าย รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

10:30 - 11:00 น. รับประทานอาหารว9าง รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

10:00 - 12:00 น. การบรรยาย : ความรู[พ้ืนฐานสำหรับการดดูาว รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

13:00 - 14:00 น. กิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร7างความสัมพันธK รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

14:00 - 14:30 น. การบรรยาย : อุปกรณHพ้ืนฐานสำหรับกล[องโทรทรรศนH รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

14:30 - 15:00 น. รับประทานอาหารว9าง รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 



 

 

15:00 - 16:30 น. กิจกรรม : การตดิตั้งกล[องโทรทรรศนHเพ่ือการใช[งาน รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

16:30 - 17:00 น. กิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร7างความสัมพันธK รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

17:00 - 17:30 น. พักผ9อนตามอัธยาศัย รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

17:30 - 18:30 น. รับประทานอาหารเย็น รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

18:30 - 19:00 น. กิจกรรม : การใช[งานแผนทีด่าว รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

19:00 - 20:30 น. กิจกรรม : การตั้งกล[องโทรทรรศนHเพ่ือค[นหาวตัถทุ[องฟ]า รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

20:30 - 22:00 น. กิจกรรม : กลุ-มสัมพันธH/สรุปผลงานใช[กล[องโทรทรรศนH รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

22:00 น.               กลับเข7าท่ีพัก/พักผ9อน รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

 

วันที ่24 พฤศจกิายน 2565  

เวลา กิจกรรม สถานที ่

05:00 - 06:00 น. กิจกรรม : การสังเกตการณHวตัถุท[องฟ]ายามเช[า  รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

06:00 - 08:30 น. เดินปgาศึกษาเส7นทางธรรมชาต ิให7ความรู7เก่ียวกับพันธุKไม7 

ระบบนิเวศวิทยา 

รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

08:30 - 10:00 น. ทำภารกิจส9วนตวั/ รับประทานอาหารเช7า  

10:00 - 10:30 น. นำเสนอภารกิจกลุ9ม/กิจกรรมสร7างความสัมพันธK รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

10:30 - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว9าง รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

10:45 - 12:00 น. นำเสนอภารกิจกลุ9ม/กิจกรรมสร7างความสัมพันธK รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน รีสอรKท rain tree เขาใหญ9 

13:00 - 16:00 น. เดินทางกลับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรตฯิ นครราชสีมา 

ย7ายกลบัภูมิลำเนา 

หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

 

 หมายเหตุ : กำหนดการข[างต[นอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 


