
 

 

ก ำหนดกำร 

โครงกำรค่ำยเยำวชนคนดดูำว ปีท่ี 7 ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

ระหว่ำงวนัท่ี 22 - 24 พฤศจิกำยน 2565 
ณ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ นครรำชสีมำ และ 

Rain Tree Residence Hotel Khao Yai อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 

  

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565  

เวลำ กิจกรรม สถำนท่ี 

12:30 – 13:30 น. เปิดรบัลงทะเบยีนเขา้ร่วมค่ายฯ/รบัป้ายชื่อ/กระเป๋าค่าย/ 

กจิกรรมสนัทนาการเพือ่สรา้งความสมัพนัธ์ 

หอดูดาวฯ นครราชสมีา 

13:30 - 14:30 น. เยีย่มชมนิทรรศการภายในหอดูดาวฯ 

14:30 - 15:00 น. เขา้ชมทอ้งฟ้าจ าลอง 

14:30 - 15:00 น. เยีย่มชมกลอ้งโทรทรรศน์ 0.7 เมตร ทีอ่าคารหอดูดาว 

15:00 - 17:30 น. ออกเดนิทางไปยงัรสีอร์ท rain tree residence เขาใหญ่  

16:30 - 17:30 น. กิจกรรม : สนัทนาการเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์/มอบ

ภารกจิ 

Rain Tree Residence 

Hotel Khao Yai 

17:30 - 18:00 น. เขา้ทีพ่กั/พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

18:00 - 19:00 น. รบัประทำนอำหำรเยน็ 

18:00 - 20:00 น. กิจกรรม : สรา้งอุปกรณ์เครื่องวดัมุมวตัถุทอ้งฟ้าอย่าง

ง่ายและการใชง้านแผนทีด่าว 

20:00 - 22:00 น. กิจกรรม : สงัเกตการณ์วตัถทุอ้งฟ้า/และการใชง้าน

เครื่องวดัมุมอย่างง่ายร่วมกบัแผนทีด่าว 

22:00 น.               กลบัเข้าทีพ่กั/พกัผ่อน 

 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2565 

เวลำ กิจกรรม สถำนท่ี 

04:30 - 06:00 น. กิจกรรม : การสงัเกตการณ์วตัถทุอ้งฟ้ายามเชา้  Rain Tree Residence 

Hotel Khao Yai 06:00 - 08:00 น. ท าภารกจิส่วนตวั  

08:00 - 09:00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

09:00 - 10:00 น. กิจกรรม : สนัทนาการเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์/ท า

ภารกจิ 

09:00 - 10:00 น. กิจกรรม : การสรา้งนาฬกิาดวงจนัทร์ (จานกระดาษ

หมุน) 

10:00 - 10:30 น. รบัประทานอาหารว่าง 

10:30 - 12:00 น. กำรบรรยำย : Basics of Stargazing  



 

 

12:00 - 13:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 14:00 น. กิจกรรม : สนัทนาการเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์/ท า

ภารกจิ 

14:00 - 14:30 น. กิจกรรม : การตัง้กลอ้งโทรทรรศน์เพื่อการใชง้าน 

14:30 - 15:00 น. รบัประทานอาหารว่าง 

15:00 - 16:30 น. กิจกรรม : การตัง้กลอ้งโทรทรรศน์เพื่อการใชง้าน Rain Tree Residence 

Hotel Khao Yai 16:30 - 17:00 น. กิจกรรม : สนัทนาการเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์/ท า

ภารกจิ 

17:00 - 18:00 น. พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

18:00 - 19:00 น. รบัประทานอาหารเยน็ 

19:00 - 20:30 น. กิจกรรม : การตัง้กลอ้งโทรทรรศน์เพื่อคน้หาวตัถุ

ทอ้งฟ้า 

20:30 - 22:00 น. กิจกรรม : กลุ่มสมัพนัธ์/สรุปผลงานใชก้ลอ้งโทรทรรศน์ 

22:00 น.               กลบัเข้าทีพ่กั/พกัผ่อน 

 

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565  

เวลำ กิจกรรม สถำนท่ี 

04:30 - 06:00 น. กิจกรรม : การสงัเกตการณ์วตัถทุอ้งฟ้ายามเชา้  Rain Tree Residence 

Hotel Khao Yai 06:00 - 08:00 น. กิจกรรม : ปรศินาค าดาราศาสตร์ตามรอยเสน้ทาง

ธรรมชาต ิ

08:00 - 09:00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

09:00 - 10:00 น. ท าภารกจิส่วนตวั 

10:00 - 10:30 น. กิจกรรม : น าเสนอภารกจิกลุ่ม/กิจกรรมสรา้ง

ความสมัพนัธ์ 

10:30 - 10:45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

10:45 - 12:00 น. กิจกรรม น าเสนอภารกจิกลุ่ม/กิจกรรมสรา้ง

ความสมัพนัธ์ 

12:00 - 13:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 16:00 น. เดนิทางกลบัหอดูดาวเฉลมิพระเกยีรตฯิ นครราชสมีา 

ยา้ยกลบัภูมลิ าเนา 

หอดูดาวฯ นครราชสมีา 

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

    

 


