
 

กำหนดการอบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน      
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566 

ณ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31)  

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2566 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 

 08:00 น. - 09:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/ชี้แจ้งกำหนดการ 

    ณ ห้องแอนโดรเมดา อาคารนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 09:00 น. - 09:30 น. กล่าวเปิดการอบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน  

    โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำป ี2566 

    โดย คุณศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผูอ้ำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 

 09:30 น. - 11:30 น. เดินทางขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์/รับประทานอาหารว่าง 

 11:00 น. - 12:00 น. เข้าที่พัก 

 12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13:00 น. - 15:00 น. บรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงาน ดาราศาสตร์” 

    โดย คุณมติพล ตั้งมติธรรม นักวิชาการ  

 15:00 น. - 15:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 15:30 น. - 17:00 น. เรียนรู้การศึกษาโครงงานเรื่อง “การหาความสูงของดาวตก” 

    โดย คุณธนกฤต สันติคุณาภรต์ รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์  

 17:00 น. - 18:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 18:00 น. - 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น  

 19:00 น. - 22:00 น. เรียนรู้การถ่ายภาพดวงจันทร์ผ่านกล้อง DSLR ผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

    โดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ 

  

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566  

 08:00 น. - 09:00 น. รับประทานอาหารเช้า 

 09:00 น. - 10:15 น. เรยีนรูก้ารศกึษาโครงงานเรือ่ง “ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การกระพรบิของดาว โดยใชก้ลอ้ง DSLR” 

    โดย คุณคมสันต์ ธุรี รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ 

 10:15 น. - 10:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 



 10:30 น. - 12:00 น. เรียนรู้การศึกษาโครงงานเรื่อง “การหาขนาดของโลกจากปรากฏการณ์จันทรุปราคา” 

    โดย คุณธนกร อังค์วัฒนะ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ 

 12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13:00 น. - 14:30 น. เรียนรู้การศึกษาโครงงานเรื่อง “การวัดค่าความสว่างของทอ้งฟ้า (Dark Sky)” 

    โดย คุณศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผูอ้ำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์  

 14:30 น. - 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 15:00 น. - 16:30 น. เรียนรู้ “การศึกษาโครงงานด้านดาราศาสตร์โบราณ (Archaeoastronomy) 

    โดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ 

 16:30 น. - 17:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 17:30 น. - 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 19:00 น. - 22:00 น. เรียนรู้การถ่ายภาพโดยกล้อง DSLR ผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

    โดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 

 08:00 น. - 09:00 น. รับประทานอาหารเช้า 

 09:00 น. - 10:30 น. เรียนรู้ “การใช้งานโปรแกรมทางดาราศาสตร์สำหรับสร้างกราฟ HR-diagram เพื่อหา 

    วิวัฒนาการของดาวฤกษ์”  

    โดย คุณศิวรุต พลอยแดง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์  

 10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 10:45 น. - 12:00 น. เรียนรู้ “โครงงานประเภทการสร้างสื่อทางดาราศาสตร์” 

    โดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์    

12:00 น. – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13:00 น. – 14:30 น. เรียนรู้ “การใช้งานโปรแกรมทางดาราศาสตร์สำหรับสร้างกราฟแสง”    

    โดย คุณศวัสกมล ปิจดี เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์  

 14:30 น. -  15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 15:00 น. -  16:30 น. เรียนรู้การศึกษาโครงงานเรื่อง “การศึกษาโครงงานจากการใชฐ้านข้อมูล” 

    โดย คุณพิสิฏฐ นิธิยานันท์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ 

 16:30 น. - 17:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 17:30 น. - 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 19:00 น. - 21:00 น. เรียนรู้การถ่ายภาพโดยกล้อง DSLR ผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

    โดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ 



วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566  

 08:00 น. - 09:00 น. รับประทานอาหารเช้า 

09:00 น. - 10:45 น. กิจกรรมค้นหาหัวข้อโครงงานและนำเสนอหัวขอ้โครงงานดาราศาสตร์  

 10:45 น. - 11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 11:00 น. - 12:00 น. กิจกรรมค้นหาหัวข้อโครงงานและนำเสนอหัวขอ้โครงงานดาราศาสตร์ (ต่อ) 

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13:00 น. - 17:30 น. นำเสนอแนวทางการศึกษาโครงงานและโครงงานที่คาดว่าจะทำหลังการอบรม 

    /รับประทานอาหารว่าง   

 17:30 น. - 19:00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 

 19:00 น. - 21:00 น. กิจกรรม “วางแผนการทำโครงงานดาราศาสตร์” 

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 

 08:00 น. - 09:00 น. รับประทานอาหารเช้า 

 09:00 น. - 12:00 น. นำเสนอแนวทางการศึกษาโครงงานและโครงงานที่คาดว่าจะทำหลังการอบรม (ต่อ) 

    /พักรับประทานอาหารว่าง 

 12:00 น. - 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13:00 น. - 14:30 น. สรุป กิจกรรมอบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน 

   โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดา้นดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำป ี2566 

 14:30 น. - 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 15:00 น. - 18:00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม/เดินทางกลับภูมิลำเนา 

—————————————————————————————————————— 

หมายเหตุ : *การอบรมการทำโครงงานดาราศาสตร ์ ภายใตโ้ครงการอบรมครเูชงิปฏบิตักิารดา้นดาราศาสตรข์ัน้สงู จำเปน็ตอ้งใช ้

computer Notebook ทีม่พีืน้ทีฮ่ารด์ดสิกเ์หลอือยา่งนอ้ย 5-10 GB ในการฝกึปฏบิตัติลอดการอบรม จงึใหน้ำมาใชใ้นการอบรมดว้ย 

    **กิจกรรมและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


