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ช"วงท่ี 1 : กิจกรรมดาราศาสตร5ในโรงเรียน           หน<า 

     09:20     O1     ค"ายครูพาดูดาว : The Great Conjunction 1 

                        นายจักรกฤษณ, วงษ,วิทยานันท,  

                     (โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา, จังหวัดชัยภูมิ)  

     09:30     O2     ค"ายพ่ีชมรมพาน<องชมดาว “โรงเรียนบ<านคลองกุ"ม” 5 
                        นายชริน  อำไธสง  

                     (โรงเรียน ประทาย, จังหวัดนครราชสมีา)  

     09:40     O3     Space Mission 9 
                        นายฐิติคมภ, เขนย  

                     (โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม, จังหวัดเชียงใหมL)  

     09:50     O4     เชื่อมจุดต"อเส<น เล"นเปaนความรู< เดินทางสู"ระบบสุริยะ 13 
                        นายธีรเดช  หยีราเหม  

                     (โรงเรียนวัดปากเหมือง, จังหวัดนครศรีธรรมราช)  
     10:00     O5     กิจกรรมการออกแบบและสร<างเคร่ืองมือและอุปกรณ5ทางดาราศาสตร5ใน 

                          รูปแบบของโมเดลกระดาษ 17 
                        นายบุญสLง เห็นงาม  

                     (โรงเรียนสาธิต “พิบลูบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา, จงัหวัดชลบรุี)  
     10:10     O6     กิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร5  

                          ในรูปแบบ Dara Thinking Model 21 
                        นางสาวปริญา  นาวี  

                     (โรงเรียนดาราวิทยาลัย, จงัหวัดเชียงใหมL)  

     10:20     O7     ค"าย Astronomy Camp “เด็กแกลงดูดาว” 25 
                        นางสาวปUณณสณ,  ปวเรศฐิติบรูณ,  

                     (โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”, จังหวัดระยอง)  
 

 



 ข 

     10:30     O8     กิจกรรม ค"ายดาราศาสตร5ในโรงเรียน 29 
                        นางไฝคำ   เผือดผุด  

                     (โรงเรยีนเรณูนครวิทยานุกูล, จงัหวัดนครพนม)  
     10:40     O9     “พ่ีสอนน<อง  ชวนดูดาว” 33 

                        นางสาวรสริน  พันธุ  

                     (โรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย, จังหวัดเชียงใหมL)  
     10:50     O10   ค"ายเปsดโลกดาราศาสตร5คร้ังท่ี 3  

                          “เบิ่งทิวเขา กินข<าวจ่ี ชี้ดวงดาว หยอกลมหนาว ” 37 

          นางสาวรจุิรา  แสนโท 

         (โรงเรียนคำสรYอยพิทยาสรรค,, จงัหวัดมุกดาหาร) 

     11:00     O11   ค"ายดาราศาสตร5 “ฅนเบิ่งดาว” 41 

          นายวงศ,พันธ,  เวียงนนท, 

                     (โรงเรียนบึงมะลูวิทยา, จงัหวัดศรสีะเกษ)  
     11:10     O12    กิจกรรม ดาราศาสตร5ในห<องเรียนสู"นักเรียนประถมศึกษา 45 

                         ครูศรุตยา  ลุนสะแกวงษ,  

                     (โรงเรียนตราษตระการคุณ, จังหวัดตราด)  
     11:20     O13    กิจกรรมค"ายส"งเสริมการเรียนรู<ด<านดาราศาสตร5  

                           โรงเรียนโคกสว"างคุ<มวิทยานุสรณ5 49 
                         นายศุภชัย จันทร,งาม  

                     (โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ,, จงัหวัดอุบลราชธานี)  
     11:30     O14    กิจกรรมค"ายดาราศาสตร5 - นักดูดาว ค่ำคืนฝนดาวตกเจมนิิดส5 53 

                         นายสหรัฐ แกYวในหิน  

                     (โรงเรียนแกLงหางแมวพิทยาคาร, จังหวัดจนัทบุร)ี  
     11:40     O15    วิถีแห"งดวงดาวเร่ืองราวของความพอเพียง 57 

                         วLาทีร่Yอยเอก สัมผัด  แกYวเอี่ยม  

                     (โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม), จังหวัดนครสวรรค,)  

 
 



 ค 

     11:50     O16    ดาราศาสตร5วัยทีน 61 
                         นางสาวสจุิตรา  สมวาส  

                     (โรงเรียนราชประชานุเคราะห, 47 จงัหวัดเพชรบุร)ี  
     13:00     O17    ชุมนุมเสลาชมเดือน 65 

                         นายสุรสีห,  ไชยกันยา  

                     (โรงเรียนดัดดรุณี, จังหวัดฉะเชิงเทรา)  
     13:10     O18    ชมรมยุวชนดาราศาสตร5 : เราเปsดประสบการณ5ทางดาราศาสตร5มิติใหม" 69 

                         นายอภิรกั  อภิวงค,งาม  

                     (โรงเรียนแกนYอยศึกษา, จังหวัดเชียงใหมL)   
     13:20     O19    ค"ายดาราศาสตร5บูรณาการโรงเรียนปากช"อง 73 

                         นางอรพินท, พรหมคุณ  

                     (โรงเรียนปากชLอง, จงัหวัดนครราชสีมา)  
     13:30     O20    กิจกรรมเปsดฟ}า ตามหาดาว (ชุมนุมวิทยาศาสตร5 : ดาราศาสตร5) 77 

                         นายเอ็ม  อยูLสุข  

                     (โรงเรียนบYานหนองบัวทอง, จงัหวัดเพชรบูรณ,)  

 
 

ช"วงท่ี 2 : กิจกรรมดาราศาสตร5สู"ชมุชน             หน<า 

     13:40     O21    Attractive Power of Aesthetic Astronomy: สุนทรียะดาราศาสตร5  

                               พลังดึงดูดแห"งการเรียนรู< ด<วยการส่ือสารทางสุนทรียภาพ  

                               เพื่อสร<างความเข<าใจทางดาราศาสตร5สู"ชุมชน 81 
                         นายกฤษณะ  วงศ,ริน  

                     (โรงเรียนแกนYอยศึกษา, จังหวัดเชียงใหมL)  
     13:50     O22    ท"องเท่ียวเชิงดาราศาสตร5 @ เพลาเพลิน 85 

                         นายชริน  อำไธสง  

                     (โรงเรียน ประทาย, จังหวัดนครราชสมีา)  
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     14:00     O23    Solar Family 89 
                         นายณัฐพล  แสงทวี  

                      (โรงเรียนนารายณ,คำผงวิทยา, จังหวัดสรุนิทร,)  
     14:10     O24    ดาราศาสตร5กับวิถีชุมชนมสุลมิบ<านสนกลาง 93 

                         นายตอเหลบ  ปอหรา  

                      (โรงเรียนบYานสนกลาง, จงัหวัดสตูล)  
     14:20     O25    เปsดฟ}าตามหาดาว 97 

                         นายบญุมี  มาลีวรรณ,  

                      (โรงเรียนนาคำวิทยา, จังหวัดอุบลราชธานี)  
     14:30     O26    กิจกรรมดาราศาสตร5สู"ชมุชน ดาราศาสตร5สร<างชาติ  สร<างคน   

                           ส"งผลพิพัฒน5  ในศตวรรษท่ี 21 101 

นางพัชรี  ศิลแสน 

        โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา, จงัหวัดรYอยเอ็ด) 

     15:00     O27    กิจกรรมดาราศาสตร5ปâนความรู<สู"น<องๆ 105 
                         นางสาวเพญ็ศรี ประทปีคีร ี  

                     (โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก, จังหวัดเชียงราย)   
     15:10     O28    กิจกรรม  Great Conjunction 2020 109 

                         ครูศรุตยา  ลุนสะแกวงษ,  

                      (โรงเรียนตราษตระการคุณ, จงัหวัดตราด)  
     15:20     O29    แสงสว"างจากฟ}าสู"ชุมชน 113 

                        นางสาวอาอิชะฮ,   เบญมาหะหมัด  

                      (โรงเรียนจงรกัสัตย,วิทยา, จงัหวัดปUตตานี)  
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ช"วงท่ี 3 : กิจกรรมการศึกษาโครงงานดาราศาสตร5ระดับโรงเรียน             หน<า 

     15:30    O30    การพัฒนาสมรรถนะผู<เรียนสู"ความเปaนเลิศ 

                          โดยใช<โครงงานดาราศาสตร5เปaนฐาน 117 
                        นายจักรกฤษณ, วงษ,วิทยานันท,   

                     (โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา, จังหวัดชัยภูมิ)  

     15:40     O31    การเรียนรู<ผ"านโครงงานดาราศาสตร5ด<วยกระบวนการ 8 ขั้น  121 
                         นายณัฐพล  แสงทวี  

                      (โรงเรียนนารายณ,คำผงวิทยา, จังหวัดสรุนิทร,)  
     15:50     O32    การหาพ้ืนท่ีด<านมืดของดวงจันทร5ในรูปแบบ 2 มิติ  

                           ด<วยทฤษฎีทางคณิตศาสตร5อย"างง"าย 125 
                         นายเดชา   ยุวโกศล  

                      (โรงเรียนศรบีุณยานนท,, จังหวัดนนทบรุ)ี  
     16:00     O33    การหาระยะห"างระหว"างโลกถึงดวงจันทร5 

                           จากภาพถ"ายสุริยุปราคาบางส"วน 129 
                         นางสาวนพรัตน,  นามเนาว,  

                     (โรงเรียนบึงกาฬ, จงัหวัดบงึกาฬ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียน 
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ค"ายครูพาดูดาว : The Great Conjunction 

นายจักรกฤษณ5 วงษ5วิทยานันท5 

e-mail: Jukgritwong@gmail.com 

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.ชยัภูม ิ

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

สำหรับกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา มีรูปแบบที่ไมLตายตัวคือ

ปรับยืดหยุLนกับสถานการณ, โดยกิจกรรมที่ไดYดำเนินการเปdนประจำทุกปeก็ประกอบไปดYวย 1) กิจกรรม

สังเกตปรากฎการณ,ที่สำคัญในรอบปe กิจกรรมน้ีจะจัดข้ึนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ไมLวLาจะเปdนในตัว

อำเภอ หรือในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส เปdนตYน 2) กิจกรรมคLายดาราศาสตร,ของ

โรงเรียน กิจกรรมคLายจะจัดขึ้นทุกปeการศึกษา ซึ ่งจะคัดนักเรียนที ่มีความสนใจทางดYานดาราศาสตร,

โครงการ และนักเรียนในชุมนุมดาราศาสตร,เปdนหลัก 3) กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผูYศึกษาไดYจัดวิชา

ดาราศาสตร,และอวกาศ เขYามาเปdนรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายการเรียน

วิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, 4) กิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร, ก็เปdนอีกกิจกรรมหน่ึงที่นักเรยีนใหYความสนใจและ

สมัครเขYารLวมชุมนุมทุกปeการศึกษา โดยชุมนุมดาราศาสตร,นักเรียนจะไดYเรียนรูYทั้งทฤษฎีและและการปฏิบัติ 

เชLนการตั้งกลYองดูดาว การใชYแผนที่ดาว การใชY application สำหรับการดูดาวเบื้องตYน และ 5) กิจกรรม

สุดทYายที ่ไดYดำเนินการทุกปeคือจุดประกายความรู Yส ู Lช ุมชนนี ้ เป dนการรวมกลุ Lมกันของครูโรงเรียน          

หนองบัวแดงวิทยา ที ่มีอุดมการณ,เดียวกัน คือไปมอบความรู YทางดYานดาราศาสตร,แกLโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่หLางไกลจากความเจริญพอสมควร ซึ่งสLวนใหญLจะเปdนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในการ

พิจารณาโรงเรียนที่ออกไปใหYบริการนั้น เราจะดูถึงความขาดแคลนของบุคลากรและสื่อการเรียนทางดYาน

ดาราศาสตร,ในโรงเรียนและมีพื้นทีห่Lางไกลจากตัวอำเภอเปdนลำดับแรก โดยการออกไปจัดกิจกรรมนั้นจะ

ออกใหYบริการโรงเรียนหลังเวลาราชการ ซึ่งคณะครูที่ไปรLวมกิจกรรมจะนำรถยนต,สLวนตัวบรรทุกอุปกรณ,

ทางดYานดาราศาสตร,ออกไปจัดกิจกรรมตามรูปแบบที่วางไวY ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมจะแบLงเปdน 2 รูปแบบ 

คือ รูปแบบที่ 1 จะเปdนการบรรยายใหYความรูYทางดYานดาราศาสตร, หลังจากนั้นก็จะแบLงเปdนฐานความรูY 

ประกอบไปดYวย ฐานดูดาวดYวยกลYองโทรทรรศน,  ฐานแผLนที่ดาว  จากการดูดาวเบื้องตYน  และฐานดูดาว

ดYวยกลYองสองตา โดยจะมีครูใหYความรูYตามฐานที่แบLงไวY รูปแบบที่ 2 จะเปdนการบริการชมปรากฎการณ,ทาง

ดาราศาสตร,ที ่สำคัญ และการบริการวิชาการสำหรับหนLวยงานในชุมชน เชLน ชมสุริยุปราคาบางสLวน 

ปรากฎการณ,ดาวเคียงเดือน ปรากฎการณ,ดาวเคราะห,ชุมนุม เปdนตYน  และจัดกิจกรรมชมปรากฏการณ,ทาง

ดาราศาสตร,ที ่สำคัญ  ในการดำเนินกิจกรรมทุกอยLาง โครงการนี ้ไมLมีคLาใชYจLายสำหรับโรงเรียนหรือ

หนLวยงานที่ไดYรับบริการ  
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วัตถุประสงค5 

1. เพื่อสLงเสริมและพัฒนาประสบการณ,ในการจัดกิจกรรมคLายดาราศาสตร,สำหรับครูผูYสอน 

2. เพื่อมอบประสบการณ,ดี ๆ ที่แฝงดYวยองค,ความรูYสำหรับนักเรียน 

 

การดำเนนิการ 

 การจัดกิจกรรม คLายครูพาดูดาว : The Great Conjunction ครั้งน้ีเปdนการการออกไปจัดกิจกรรม

ใหYกับนักเรียนโรงเรียนบYานหนองไฮใตY อ. หนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สืบเน่ือง

ดYวยทางโรงเรียนดังกลLาวไดYทำหนังสือขอความอนุเคราะห,มา และ โรงเรียนดังกลLาวยังขาดสื่อการสอน ขาด

ครูผูYสอนวิชาดาราศาสตร, ทางโรงเรียนจึงมีความจำเปdนที่ตYองออกไปใหYบริการดังกลLาว และในการออก

ใหYบริการใหYองค,ความรูYแกLนักเรียนน้ันคณะทีมงานจะออกไปหลังเวลาราชการ ซึ่งคณะครูที่ไปรLวมกิจกรรม

จะนำรถยนต,สLวนตัวบรรทุกอุปกรณ,ทางดYานดาราศาสตร,ออกไปจัดกิจกรรมตามรูปแบบที่วางไวY ซึ่งรูปแบบ

ของกิจกรรม จะแบLงเปdน 2 ชLวง ดังน้ี 

 ช"วงท่ี 1 ชมปรากฏการณ5 The Great Conjunction 

1. บรรยายการใชYกลYองโทรทรรศน,ในการชมปรากฏการณ, The Great Conjunction  

2. การชมปรากฏการณ, จะแบLงเปdน 2 ชLวง คือ  

2.1 ชLวงแรกชมดYวยตาเปลLา จากกลYองทั้งสองตัว และใหYนักเรียนบอกความแตกตLางของภาพ

ที่เห็นจากกลYองโทรทรรศน, 

2.2 ชLวงที ่สอง ใหYใชYโทรศัพท,ถLายภาพ ปรากฏการณ, The Great Conjunction สำหรับ

นักเรียนที่สนใจ  

ช"วงท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู<ดาราศาสตร5เบื้องต<น 

 หลังจากชมปรากฏการณ, The Great Conjunction เสร็จแลYวก็จะมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม

ใหYกับนักเรียนตLออกี ดังน้ี 

1. การบรรยายใหYความรูYทางดYานดาราศาสตร,เบื้องตYนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

2. แบLงเปdนฐานความรูY   ประกอบไปดYวย  

2.1 ฐานดูดาวดYวยกลYองโทรทรรศน,  โดยจะมีกลYองโทรทรรศน, 2 ตัว ตัวหนึ่งชมดวงจันทร,   

อีกตัวสำหรับถLายภาพดวงจันทร,เปdนที่ระลึก 

2.2 ฐานดูดาวดYวยกลYองสองตา   

2.3 ฐานเรียนรูYแผLนที่ดาว   

2.4 ฐานศึกษากลุLมดาวสวLาง   

โดยจะมีครูใหYความรูYตามฐานที่แบLงไวY  

3. หลังจากเสร็จกิจกรรมฐาน ก็จะบรรยายสรุปอีกรอบ และกิจกรรมถามตอบมอบรางวัล 



 3 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 ในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี มผีู<เข<าร"วมสังเกตการณ5 ดังน้ี 

1. นักเรียนโรงเรียนบYานหนองไฮใตY อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เขYารLวมกิจกรรม จำนวน 50 คน 

2. คณะครูโรงเรียนบYานหนองไฮใตY    เขYารLวมกจิกรรม จำนวน 12 คน 

3. ผูYปกครองนักเรียน     เขYารLวมกจิกรรม จำนวน 20 คน 

 

สรุปผล 

 จากผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาในปeการศึกษา 2563 นี้มี

ขYอจำกัดคLอนขYางมากในเรื ่องการจัดกิจกรรม เนื ่องดYวยโรคระบาด COVID-19 แตLคณะผู Yดำเนินการ        

จัดกิจกรรมก็ไดYมีมาตรการตามที่ทางการไดYวางไวY คือบุคคลที่จะมารLวมกิจกรรม จะมี อสม.ประจำหมูLบYาน 

มาวัดไขY และมีเจลแอลกอฮอล,มาบริการ มีสาธารณสุข ผูYใหญLบYาน มาใหYกำลังใจในการดูแล ดYวยดี ทำใหY

กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค,ที่วางไวY อิ่มใจทั้งผูYใหY สุขใจทั้งผูYเรียน ซึ่งสังเกตไดYจากอาการดีใจ รอยย้ิม 

และความประทับใจอื่นๆ อีกมากมาย 

 

ข<อเสนอแนะ 

 ในการวางแผนการจัดกิจกรรมตYองใหYยึดหยุLนไดYทกุสถานการณ, อยLางเชLน เวลาทีจ่ะสามารถสังเกต

ไดY บริบทที่ต้ังในการจัดกจิกรรม เปdนตYน  

 

ตัวอย"างภาพกิจกรรม 

1. ภาพการบรรยายให<ความรู<พ้ืนฐานในการดูดาวเบื้องต<น  

            

2. ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนตามฐาน 

2.1 ฐานกล<องโทรทรรศน5 
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2.2 ฐานเรียนรู<แผนท่ีดาว  

              
 

2.3 ฐานดูดาวด<วยกล<องสองตา 

      

 

2.4 ฐานดูกลุ"มดาวสว"าง 

 

 

3. ภาพปรากฏการณ5 The Great Conjunction และดวงจันทร5 
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ค"ายพ่ีชมรมพาน<องชมดาว “โรงเรียนบ<านคลองกุ"ม” 

นายชริน  อำไธสง 

e-mail: scasrin@gmail.com 

โรงเรียน ประทาย 

 

บทคัดย"อ 

  คLายพี่ชมรมพานYองชมดาว “โรงเรียนบYานคลองกุLม” ภายใตYโครงการดาราศาสตร,สัญจรกระจาย

ความรูYสูLชุมชน ของชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย เปdนคLายที่พี่ชมรมฯ จัดใหYกับนYองโรงเรียนบYาน

คลองกุLม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค,เพื่อใหYนYอง ๆ ไดYเรียนรูYและสรYางแรงบันดาล

ใจดYานดาราศาสตร,และวิทยาศาสตร, รวมทั้งความสนุกสนานจากการเลLนเกมและฟUงดนตรี ซึ่งการดำเนิน

กิจกรรมพี่ชมรมฯ ไดYรวมกลุLมศึกษาหาความรูYทางดYานดาราศาสตร, รวมทั้งเขYารับการอบรมการเปdนวิทยากร

คLายดาราศาสตร,ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา เพื่อนำความรูYไปถLายทอด

ใหYกับนYอง ๆ จากน้ันไดYจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีเปäดหมวก เพื่อระดมทุนเปdนคLาอาหารและคLาอุปกรณ, ใน

การจัดคLาย 2 วัน 1 คืน กิจกรรมฐานการเรียนรูYประกอบดYวย ฐานที่ 1 ระบบสุริยะ ฐานที่ 2 เครื่องวดัมุม

และแผนที่ดาว ฐานที่ 3 กลYองโทรทรรศน, ฐานที่ 4 ขYางข้ึนขYางแรม ฐานที่ 5 จรวดขวดน้ำ และการสังเกต

วัตถุทYองฟãาตอนกลางคืน มีนักเรียนเขYารLวมกิจกรรม 64 คน  

  สLวนผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนในรอบปeที่ผLานมา มีแผนจัดกิจกรรมจำนวน 13 

ครั้ง เผยแพรLความรูYและประสบการณ,ทางดาราศาสตร,ใหYกับนักเรียน จำนวน 1,107 คน เปdนนักเรียน

โรงเรียนประทาย จำนวน 857 คน และโรงเรียนใกลYเคียงอีก 3 โรงเรียน จำนวน 250 คน 

คำสำคัญ: พี่ชมรมพานYองชมดาว, ดาราศาสตร,สัญจรกระจายความรูYสูLชุมชน, ชมรมดาราศาสตร,โรงเรียน

ประทาย  

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 ปUจจุบันวิชาดาราศาสตร,มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปUจจุบันและอนาคต เพราะดาราศาสตร,

เกี ่ยวขYองกับการดำเนินชีวิตของทุกคน  และผลของความรูYวิชาดาราศาสตร, ผสมผสานกับความคิด

สรYางสรรค,และศาสตร,อื่นๆ ชLวยใหYเกิดการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีอยLางมาก     

  การจัดกิจกรรมคLายดาราศาสตร, ภายใตYโครงการดาราศาสตร,สัญจรกระจายความรูYสูLชุมชน ของ

ชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย เปdนกิจกรรมหนึ่งที่ชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทายไดYจัดขึ้นเพื่อ

พัฒนาผูYเรียนใหYไดYรับความรูY และทักษะการใชYอุปกรณ,ทางดาราศาสตร, ทำใหYผูYเรียนสามารถนำไปพัฒนา

ตนเองทางดYานวิทยาศาสตร,โดยการเรียนรูYผLานกิจกรรมคLายดาราศาสตร, ซึ่งกิจกรรม คLายพี่ชมรมพานYองชม

ดาว “โรงเรียนบYานคลองกุLม” เปdนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชมรมฯ จัดใหYกับโรงเรียนที่ขาดอุปกรณ,และสื่อการ

เรียนรูYทางดาราศาสตร, 
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วัตถุประสงค5 

  ในการจัดกิจกรรม คLายพี่ชมรมพานYองชมดาว “โรงเรียนบYานคลองกุLม”  มวัีตถุประสงค,เพื่อใหYนYอง 

ๆ ไดYเรียนรูYและสรYางแรงบันดาลใจดYานดาราศาสตร,และวิทยาศาสตร, รวมทั้งความสนุกสนานจากการเลLนเกม

และฟUงดนตร ี

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

   การดำเนินกิจกรรม คLายพี่ชมรมพานYองชมดาว “โรงเรียนบYานคลองกุLม” ภายใตYโครงการดารา

ศาสตร,สัญจรกระจายความรูYสูLชุมชน ของชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย ไดYดำเนินการ ดังน้ี 

 1. การจัดตั้งชมรมดาราศาสตร, เพื่อเตรียมความพรYอมที่จะใหYบริการกับผูYที่สนใจทั่วไป ซึ่งชมรม

ดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย จัดต้ังข้ึนต้ังแตL พ.ศ. 2556 ประกอบดYวยครูและนักเรียนโรงเรียนประทาย  

  2. จัดทำโครงการดาราศาสตร,สญัจรกระจายความรูYสูLชุมชน เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนา

สมาชิกในชมรมใหYมีความรูYและทักษะการใชYงานเครื่องมือทางดาราศาสตร,  

  3. นำสมาชิกในชมรมฯ ไปศึกษาเรียนรูYและฝçกประสบการณ, เชLน หอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา และแหลLงเรียนรูYอื่นๆ  

  4. รับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนที่มีความประสงค,จัดกิจกรรมคLายพี่ชมรมพานYองชมดาว แตLขาด

งบประมาณในการจัดกิจกรรม 

  5. จัดกิจกรรมแสดงดนตรีเปäดหมวกโดยสมาชิกชมรมดาราศาสตร, เพื่อหางบประมาณในการจัด

กิจกรรมคLายพี่ชมรมพานYองชมดาว 

  6. จัดกิจกรรมคLายพี่ชมรมพานYองชมดาว โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน กิจกรรมฐาน

การเรียนรู YประกอบดYวย ฐานที ่ 1 ระบบสุริยะ ฐานที่ 2 เครื ่องวัดมุมและแผนที่ดาว ฐานที ่ 3 กลYอง

โทรทรรศน, ฐานที่ 4 ขYางข้ึนขYางแรม ฐานที่ 5 จรวดขวดน้ำ และการสังเกตวัตถุทYองฟãาตอนกลางคืน  

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

  จากผลการดำเนินกิจกรรม คLายพี่ชมรมพานYองชมดาว มีผลการดำเนินงานดังน้ี 

  1. รับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนที่มีความประสงค,จัดกิจกรรมคLายพี่ชมรมพานYองชมดาว แตLขาด

งบประมาณในการจัดกิจกรรม มีโรงเรียนที่ไดYรับการคัดเลือกจำนวน 2 โรงเรียนคือ (1) โรงเรียนบYานคลอง

กุLม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (2) โรงเรียนบYานโนนสูง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

  2. จัดกิจกรรมแสดงดนตรีเปäดหมวกโดยสมาชิกชมรมดาราศาสตร, เพื่อหางบประมาณในการจัด

กิจกรรมคLายพี่ชมรมพานYองชมดาว โดยจัดทั้งหมด 4 ครั้ง ไดYเงินรวมทั้งสิ้น 24,543 บาท 
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  3. จัดกิจกรรมคLายพี่ชมรมพานYองชมดาว ดังน้ี 

  3.1 คLายพี่ชมรมพานYองชมดาว “โรงเรียนบYานคลองกุLม” โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม 2 

วัน 1 คืน กิจกรรมฐานการเรียนรูYประกอบดYวย ฐานที่ 1 ระบบสุริยะ ฐานที่ 2 เครื่องวัดมุมและแผนที่ดาว 

ฐานที่ 3 กลYองโทรทรรศน, ฐานที่ 4 ขYางข้ึนขYางแรม ฐานที่ 5 จรวดขวดน้ำ และการสังเกตวัตถุทYองฟãาตอน

กลางคืน มีนักเรียนเขYารLวมกิจกรรม 64 คน ใชYงบประมาณ 14,000 บาท 

       
   3.2 คLายโรงเรียนบYานโนนสูง ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ โควด-19 จึงไดYมอบ

ทุนการศึกษาใหYกับโรงเรียนจำนวนเงิน 8,000 บาท 

 

สรุปผล 

  จากผลการดำเนินกิจกรรม คLายพี ่ชมรมพานYองชมดาว“โรงเรียนบYานคลองกุ Lม” สรุปผลการ

ดำเนินงานดังน้ี 

 1. โรงเรียนที่ไดYรับการคัดเลือกจำนวน 2 โรงเรียนคือ (1) โรงเรียนบYานคลองกุLม อำเภอวังน้ำเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา (2) โรงเรียนบYานโนนสูง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

  2. จัดกิจกรรมแสดงดนตรีเปäดหมวกจำนวน 4 ครั้ง ไดYเงินรวมทั้งสิ้น 24,543 บาท 

 3. คLายพี่ชมรมพานYองชมดาว “โรงเรียนบYานคลองกุLม” โดยจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน มีนักเรียนเขYา

รLวมกิจกรรม 64 คน ใชYงบประมาณ 14,000 บาท 

 4. คLายโรงเรียนบYานโนนสูง ยกเลิกกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ โควด-19 จึงไดYมอบทุนการศึกษา

ใหYกับโรงเรียนจำนวนเงิน 8,000 บาท 

  และจากผลการดำเนินกิจกรรม ปรากฏวLานYอง ๆ  ไดYเรียนรูYและไดYแรงบันดาลใจดYานดาราศาสตร,

และวิทยาศาสตร, รวมทัง้ความสนุกสนานจากการเลLนเกมและฟUงดนตร ี โดยประเมินไดYจากการสังเกตและ

สอบถาม 
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ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

แผน-ผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร5ในโรงเรียน เดือนพฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 

นายชริน  อำไธสง โรงเรียนประทาย  องค5การบริหารส"วนจังหวัดนครราชสีมา 

  จากการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียน โครงการดาราศาสตร,สัญจรกระจายความรูYสูLชุมชน 

ของชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย ในชLวงเดือนพฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 สามารถสรุป

กิจกรรมไดYดังน้ี    

ลำดับ ชื่อกิจกรรม 
ช"วงเวลาจัด

กิจกรรม 
สถานท่ี 

จำนวนผู<เข<าร"วม

กิจกรรม (คน) 

1 สุริยุปราคาบางสLวนเหนือ

ฟãาเมืองไทย 

21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

39 

2 ดาวพฤหัสบดี 

ใกลYโลก 

14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

39 

3 ดาวเสาร,ใกลYโลกมากที่สุด

ในรอบปe 

21 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

งดจัดกิจกรรม 

4 ดาวอังคารใกลYโลก 6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

งดจัดกิจกรรม 

5 กิจกรรมสัปดาห,

วิทยาศาสตร, 

18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

500 

6 ทัศนศึกษาทYองฟãาจำลอง 21 สิงหาคม 2563 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนพรรษานครราชสีมา 

35 

7 ชมฝนดาวตก ดวงจันทร, 

ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร, 

17 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

39 

8 อบรมการเปdนวิทยากร

คLายดาราศาสตร, 

21 พฤศจิกายน 2563 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนพรรษานครราชสีมา 

25 

9 คLายพ่ีชมรมพานYองชมดาว 

โรงเรียนบYานคลองกุLม 

10 – 11 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบYานคลองกุLม อำเภอวังน้ำเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา 

64 

10 ชมฝนดาวตก 13 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

งดจัดกิจกรรม 

11 คLายเปäดฟãาพานYองดูดาว 

โรงเรียน 

ทLาลาด 

22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนทLาลาด  

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

90 

12 คLายพ่ีชมรมพานYองชมดาว 

โรงเรียนบYานโนนสูง 

25 – 26 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบYานโนนสูง อำเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

งดจัดกิจกรรม 

13 กิจกรรมวันเด็กแหLงชาติ 9 มกราคม 2564 โรงเรียนชุมชนประทาย อำเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

งดจัดกิจกรรม 

14 คLายดาราศาสตร, โรงเรียน

ประทาย 

20 - 21 กุมภาพันธ, 

2564 

โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

180 

15 คLายเปäดฟãาพานYองดูดาว 

โรงเรียนวัดสระบัว 

6 - 7 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอ 

พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย, 

96 
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Space Mission 

นายฐิติคมภ5 เขนย 

e-mail: pondth@icloud.com 

โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จ.เชียงใหม" 

 

บทคัดย"อ 

กิจกรรม Space Mission เปdนการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนามโนมต ิ(concept) ดYาน

ดาราศาสตร,ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมL 

โดยใชYแนวคิดของการจัดการเรียนรูYแบบสืบเสาะหาความรูY (Inquiry) ซ่ึงในการจัดกิจกรรม Space Mission จะมี

การแบLงกิจกรรมออกเปdนแตLละภารกิจ (Mission) ซึ่งในแตLละภารกิจจะเปdนการพัฒนามโนมติ (concept)  ของ

นักเรียนดYานดาราราศาสตร,ท่ีนักเรียนมีความเขYาใจคลาดเคลื่อน เพ่ือใหYนักเรียนใหYมีมโนมติ (concept) ท่ีถูกตYอง

เพ่ิมมากขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหมL จำนวน 26 คน 

สLวนใหญLเปdนนักเรียนชาติพันธุ,ท่ีไมLไดYใชYภาษาไทยเปdนภาษาท่ีหน่ึง เคร่ืองมือท่ีใชYในการจัดกิจกรรมประกอบดYวย 1) 

แผนการจัดการเรียนรูYตามรูปแบบสืบเสาะหาความรูYรLวมกับ Space Mission จำนวน 5 แผน ซ่ึงผLานการประเมิน

ของผูYเชี่ยวชาญ 2) แบบวัดมโนมติดYานดาราศาสตร, ซ่ึงไดYผLานการประเมินจนเปdนท่ียอมรับไดY การจัดการเรียนรูYใชY

เวลา 10 คาบ และดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปeการศึกษา 2563 จากการวิเคราะห,ผลการทดสอบกLอนและหลัง

เรียน โดยพิจารณาคLา Class Average Normalized Gain <g> พบวLามีคLาเทLากับ 0.60 แสดงวLามโนมติดYานดารา

ศาสตร,ของนักเรียนดีขึ้นในระดับปานกลาง ยงัจะตYองมีการปรับปรุงในรายละเอียดสำหรับนักเรียนชาติพันธุ,ตLอไป 

คำสำคัญ: กิจกรรมดาราศาสตร,/มโนมติดYานดาราศาสตร,/การจัดการเรียนรูYแบบสืบเสาะหาความรูY 

 

บทนำ/ แนวคิด / ที่มาของกิจกรรม 

ดาราศาสตร, เปdนความพยายามของมนุษย,ในการอธิบายปรากฏการณ,ทางธรรมชาติหรือทำนายสิ่งท่ี

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ความรูYเหลLาน้ีสามารถนำไปใชYเปdนพ้ืนฐานในการแสวงหาความรูYใหมLเพ่ิมเติมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของมนุษย, ดังที่ธีรพงษ, แสงประดิษฐ, (2558) ไดYกลLาวถึงมโนมติในวิชาดาราศาสตร,ที่ถูกตYองวLามี

ความสำคัญอยLางมากในการอธิบายปรากฏการณ,รอบ ๆ ตัว และสามารถนำไปประยุกต,ใชYในชีวิตประจำวันไดY แตL

บางครั ้งมโนมติที ่ถูกตYองทางวิทยาศาสตร,อาจยากเกินความเขYาใจของผู Yเรียน จึงทำใหYผู Yเรียนเกิดมโนมติท่ี

คลาดเคลื่อน สอดคลYองกับสุวิมล เขี้ยวแกYว (2540) ไดYกลLาววLาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร,ในระดับตLาง ๆ  น้ัน

มีปUญหาและอุปสรรคหลายประการท่ีทำใหYนักเรียนไมLสามารถเรียนรูYวิทยาศาสตร,ไดYอยLางถLองแทY มีโอกาสเพียงไดY

รับทราบแนวความคิดทางวิทยาศาสตร,เทLาน้ัน สาเหตุประการหน่ึงในหลาย ๆ สาเหตุ ก็คือนักเรียนมีมโนมติความ

เขYาใจในปรากฏการณ,ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นและอธิบายปรากฏการณ,เหลLาน้ันตามความรูYสึกของตนเอง โดยคำอธิบาย

น้ันแตกตLางจากมโนมติท่ีนักวิทยาศาสตร,อธิบาย 

จากสภาพปUญหาและความสำคัญดังกลLาว ผูYสอนจึงไดYพัฒนาการจัดกิจกรรม Space Mission ซึ่งเปdน

กิจกรรมทางดาราศาสตร,แบบ Active Learning โดยจะประกอบดYวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท่ีนักเรียนจะไดYรับการ
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สLงเสริมใหYมีสLวนรLวมในประสบการณ,การเรียนรูY  เพื่อพัฒนามโนมติดYานดาราศาสตร,ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 

วัตถุประสงค5 

1. เพ่ือพัฒนามโนมติดYานดาราศาสตร,ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมL โดยการจัดกิจกรรม Space Mission  

 

การดำเนินกจิกรรม/ รายละเอียดกจิกรรม 

การดำเนินการจัดการเรียนรูY Space Mission ไดYดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังน้ี โดยออกแบบแผนการ

เรียนรูY 5E รLวมกับ Space Mission  ดังภาพ  

 
 

1. ข้ัน Engage  

เปdนขั้นท่ีใหYนักเรียนสะทYอนความเขYาใจเดิมของนักเรียน และมีการบรรยายอยLางยLอใหYความรูYบางอยLางท่ี

จำเปdน โดยท่ีครูจะเร่ิมถามคำถามนักเรียนเพ่ือถามความรูYเดิมของนักเรียนรวมท้ังการท่ีใหYนักเรียนเกิดความสงสัย

หรือความสนใจ จากนั้นครูจะทำการบรรยายอยLางยLอ (Brief Lecture) ในเรื่องท่ีจะสอนเพื่อเปdนการกำหนดระบุ

ขอบเขตที่จะศึกษา รวมทั้งการใชYคำศัพท,หรือขYอมูลทั่วไปที่เก่ียวขYอง หลังจากนั้นครูจะแสดงคำถาม Concept 

Test เพื ่อใหYนักเรียน Voting โดยที ่ครูจะใหYนักเรียนเลือกตอบคำถามเกี ่ยวกับมโนมติที ่ครูไดYถาม โดยผLาน 

Application Plickers เพ่ือท่ีจะไดYเห็นคำตอบของนักเรียนวLามีความคลาดเคลื่อนทางมโนมติเปdนอยLางไรบYาง  

            

2. ข้ัน Exploration  

เปdนขั้นท่ีนักเรียนเปdนผูYปฏิบัติกิจกรรมโดยมีกิจกรรมเปdน Mission ตLาง ๆ ใหYนักเรียนไดYทำการสังเกต ตั้ง

คำถามและคิดวิเคราะห, สำรวจหรือทดลอง เก็บรวบรวมขYอมูล จดบันทึก เปdนการปฏิบัติกิจกรรมเปdนกลุLมเล็ก 

เพื่อใหYนักเรียนคYนพบหรือสรYางมโนมติดYวยตนเองโดยมีประจักษ,พยานสนับสนุน ตัวอยLางเชLน การสังเกตขYางขึ้น
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ขYามแรมจาก Hologram การสังเกตการเคลื่อนท่ีของดาวเพ่ือหาดาวเหนือ การสังเกตการเคลื่อนท่ีของดวงดาวใน

ตำแหนLงละติจูดท่ีแตกตLางกันของผูYสังเกตโดยใชY Mini Planetarium เปdนตYน  

 

 
จากภาพเปdนตัวอยLางของแผนการจัดการเรียนรูYในขั้น Exploration ซึ่งเปdนขั้นที่ใหYนักเรียนดำเนินการ

สำรวจ ทดลอง คYนหา และรวบรวมขYอมูล 

3. ข้ัน Explanation  

เปdนขั้นท่ีใหYนักเรียนนำขYอมูลท่ีไดYจากการสำรวจและคYนหามาวิเคราะห, แปลผล กLอนสรุป โดยในขั้นตอน

นี้ครูจะเปdนผูYตั้งคำถามกระตุYนและชี้แนะใหYนักเรียนคิดเชื่อมโยงสิ่งที่ไดYปฏิบัติในขั้นสำรวจ นำไปสูLขั้นลงขYอสรุป 

เปdนความรูYเพ่ือตอบคำถาม  

4. ข้ัน Elaboration  

เปdนขั้นท่ีใหYนักเรียนขยายกรอบความคิดกวYางขึ้นหรือเชื่อมโยงความรูYเดิมสูLความรูYใหมLเปdนขั้นท่ีครูกระตุYน

ใหYนักเรียนนำมโนมติคYนพบหรือเกิดการเรียนรูYแลYวมาประยุกต,ใชYในสถานการณ,ใหมLหรือปUญหาใหมLอันจะทำใหY

นักเรียนขยายความเขYาใจในมโนมติน้ัน ๆ มากยิ่งขึ้น  

5. ข้ัน Evaluation 

เปdนขั้นที่ตรวจสอบความถูกตYองของความรูYที่ไดYของนักเรียน โดยไดYนำเอา Concept Test มาลองใหY

นักเรียนลองเลือกโหวตอีกคร้ังหน่ึง 

  
 

ผลการดำเนินกจิกรรม 
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 จากการจัดกิจกรรม Space Mission มีคะแนนมโนมติเกี่ยวกับมโนมติดYานดาราศาสตร,ของนักเรียนใน

ภาพรวมกLอนเรียนมีคLาเฉลี่ยเทLากับรYอยละ 31.63 หลังเรียนรYอยละ 53.24 ไดYคLา <g> เทLากับ 0.60 ถือวLาความ

เขYาใจของนักเรียนถูกตYองเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง (Hake, 1998) ดังตาราง 

มโนมติท่ีศึกษา รYอยละคะแนนเฉลีย่ (%SD) <g> 

กLอนเรียน หลังเรียน 

1. ดาวเหนือ 40.28 90.28 0.84 

2. ขYางขึ้นขYางแรม 25.56   36.67  0.53 

3. ฤดูกาล 31.48 57.41 0.38 

4. มาตราสLวนของระบบสุริยะ 33.06  43.89  0.71 

5. ทรงกลมทYองฟãา 27.78  37.96  0.56 

รวมท้ังหมด 31.63 53.24 0.60 

 

สรุปผล 

การจัดกิจกรรม Space Mission ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ชLวยใหY

นักเรียนมีมโนมติดYานดาราศาสตร,เพิ่มขึ้นในระดับระดับปานกลาง โดยพบวLากิจกรรม Space Mission เปdนการ

จัดการเรียนรูYแบบสืบเสาะหาความรูY (Inquiry) ท่ีแตLละภารกิจไดYเปäดโอกาสใหYนักเรียนไดYปฏิบัติกิจกรรมทางดารา

ศาสตร,ที่หลากหลายดYวยตนเอง ทำใหYนักเรียนใหYมีมโนมติ (concept) ที่ถูกตYองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนักเรียน

คYนพบหรือสรYางมโนมติดYวยตนเองโดยมีประจักษ,พยานสนับสนุน  

อยLางไรก็ตามยังตYองปรับเปลี่ยนรายละเอียดของวิธีจัดการเรียนรูYโดยเฉพาะแผนการจัดการเรียนรูY การ

ดำเนินการสอนใหYเหมาะกับบริบทของโรงเรียนท่ีประกอบไปดYวยนักเรียนชาตพัินธุ,ท่ีมีอุปสรรคในดYานการสื่อสาร

พอสมควร ผลท่ีไดYก็ถือวLาดีขึ้นกวLาวิธีการสอนแบบเดิมท่ีไดYสอนมากLอน  

 

ภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดในปïการศึกษาที่ผ"านมา 

ที ่ กิจกรรม การดำเนินกจิกรรม 

1 เปäดหYองดาราศาสตร, ประจำปe 2563 ดำเนินการแลYวเสร็จ 

2 การศึกษาวัตถุทYองฟãาโดยใชY MINI PLANETARIUM ดำเนินการแลYวเสร็จ 

3 นักประชาสัมพันธ,ดาราศาสตร,รุLนเยาว, ดำเนินการแลYวเสร็จ 

4 การดูดาวผLานกลYองโทรทรรศน, ตามปรากฎการณ,ดารา

ศาสตร, 

ดำเนินการสำเร็จในบางกิจกรรม เน่ืองจาก

สภาพอากาศ  

5 คLายดาราศาสตร, ประจำปeการศึกษา 2563 ไมLสามารถดำเนินการไดYเน่ืองจาก

สถานการณ, COVID - 19 

6 กิจกรรมทัศนศึกษา astro park เชียงใหมL ไมLสามารถดำเนินการไดYเน่ืองจาก

สถานการณ, COVID - 19 
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เช่ือมจดุต"อเส<น เล"นเปaนความรู< เดินทางสู"ระบบสุริยะ 

นายธีรเดช  หยีราเหม 

e-mail: tee_sudlor@hotmail.com 

โรงเรียนวัดปากเหมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 

บทคัดย"อ 

การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค,เพ่ือสรYางแบบจำลองแสดงองค,ประกอบของระบบสุริยะ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปeที่ 4 โดยใชYกิจกรรมการจัดการเรียนรูYเกมเปdนฐาน GBL (Game-Based Learning) รLวมกับสื่อ 

IDEA KIT กลุLมท่ีจัดกิจกรรม คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปeท่ี 4 จำนวน 22 คน ไดYจากการเลือกแบบเจาะจง 

โดยผู Yจัดกิจกรรมเปdนผู Yสอน ของโรงเรียนวัดปากเหมือง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยใชYรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูYเกมเปdนฐาน รLวมกับสื่อ IDEA KIT โดย

สำรวจความเขYาใจในการสรYางแบบจำลองแสดงองค,ประกอบของระบบสุริยะ กLอน ระหวLาง และหลังกิจกรรม แลYว

วิเคราะห,ขYอมูลโดยการหาคLารYอยละ คLาเฉลี่ย จากแบบสังเกตพฤติกรรมในการทำงานของนักเรียน แบบสอบถาม

ความพึงพอใจตLอการจัดกิจกรรมรLวมกับการวิเคราะห,การจัดกิจกรรมจากแบบบันทึกการสอนของครู  

ผลการจัดกิจกรรมพบวLา การจัดกิจกรรมทำใหYผูYเรียนไดYลงมือสรYางสรรค,ชิ้นงาน ตามแนวคิด Active 

Learning ทำใหYหYองเรียนเกิดความสนุก กระตุYนใหYเปäดรับการเรียนรูY ตามแนวคิด BBL เสริมสรYางความเขYาใจใน

เรื่องโครงสรYางพื้นฐาน ดYานการออกแบบ และ STEM/STEAM Education เพิ่มมากขึ้น ผลสำเร็จของการจัด

กิจกรรมไดYแกL (1) การนำเสนอผลงานของนักเรียน พบวLา อยูLในระดับคุณภาพดี รYอยละ 100  (2) พฤติกรรมการ

ทำงานรายบุคคลและกลุLมของนักเรียน พบวLา อยูLในระดับคุณภาพดี รYอยละ 100  (3) การสรYางชิ้นงานของกลุLม

นักเรียน พบวLา อยูLในระดับคุณภาพดี รYอยละ 100  (4) สมรรถนะสำคัญของผูYเรียน พบวLา อยูLในระดับคุณภาพดี

มาก รYอยละ 90.90 และอยูLในระดับคุณภาพดี รYอยละ 9.09  (5) นักเรียนมีความพึงพอใจตLอการจัดกิจกรรมอยูLใน

ระดับมากที่สุด โดยมีคLาเฉลี่ยรวม 4.85  (6) ไดYรับรางวัลอันดับที่ 5 รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอการ

จัดการเรียนรูY ระดับภูมิภาค จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลYาคณุ

ทหารลาดกระบัง 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรูYโดยใชYเกมเปdนฐาน, IDEA KIT, สะเต็มศึกษา 

 

บทนำ/ แนวคิด / ที่มาของกิจกรรม 

 ในปUจจุบันทิศทางของการเรียนการสอนสมัยใหมL เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการเนYนหนักที่วิชาการ 

เปdนเนYนใหYความสำคัญไปที่ผูYเรียน การสอนสมัยใหมLก็จะเนYนไปที่กิจกรรมและสื่อที่นLาสนใจ เพื่อใหYผูYเรียนเขYาใจ

และทดลองทำดYวยตัวเอง (Learning by Doing : LbD) ดYวยเหตุน้ีเอง จึงไดYมีการออกแบบสือ่ 

การเรียนรูYใหมLโดยประยุกต,เอาเกมส,มาใชYกับการเรียนรูY โดยมีการจำลองสถานการณ,ตLาง ๆ  เพื่อใหYผูYเรียนไดYเลLน

และเรียนรูYไปพรYอม ๆ กัน น่ันเอง จึงเปdนท่ีมาของสื่อการเรียนรูYรูปแบบหน่ึง คือ Game Based Learning (GBL) 

หรือการเรียนรูYโดยใชYเกมเปdนฐาน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหYผูYเรียนมีความสนุกสนานไปพรYอม ๆ กับการไดYรับ

ความรูY โดยสอดแทรกเน้ือหาท้ังหมดการเรียนน้ัน ๆ เอาไวYในเกม ใหYผูYเรียนลงมือเลLนเกม ผูYจัดกิจกรรมจึงตระหนัก
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ถึงความสำคัญของการศึกษาเร่ืองดังกลLาวและสนใจท่ีจะประยุกต,ใชYรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนเพ่ือใหYเหมาะกับ

ผูYเรียนของตน โดยใชYกิจกรรมการจัดการเรียนรูYเกมเปdนฐาน GBL (Game-Based Learning) รLวมกับสื่อ IDEA KIT 

และบูรณาการกับ STEM Education  
 

วัตถุประสงค5 

1. เพ่ือสรYางแบบจำลองแสดงองค,ประกอบของระบบสุริยะไดY  

2. นักเรียนใหYความรLวมมือในการทำกิจกรรมกลุLมไดY 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตLอกิจกรรม “เชื่อมจุดตLอเสYน เลLนเปdนความรูY เดินทางสูLระบบ

สุริยะ” โดยใชYกิจกรรมการจัดการเรียนรูYเกมเปdนฐาน GBL (Game-Based Learning) รLวมกับสื่อ IDEA KIT 

 

การดำเนินกจิกรรม/ รายละเอียดกจิกรรม 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูYครั้งน้ีมีวัตถุประสงค,เพื่อสรYางแบบจำลองแสดงองค,ประกอบของระบบสุริยะ 

โดยกิจกรรมมีชื่อวLา “เชื่อมจุดตLอเสYน เลLนเปdนความรูY เดินทางสูLระบบสุริยะ” เปdนการออกแบบกิจกรรมการจัด

กิจกรรมการเรียนรูY โดยใชYเกมเปdนฐาน GBL (Game-Based Learning) รLวมกับสื่อ IDEA KIT ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปeท่ี 4 นักเรียนจำนวน 22 คน  

การบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา : STEM 

โดยใช<แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/: เกมเปaนฐาน (Game-Based Learning)  

มีขั้นตอนดังน้ี 

ข้ันนำ; ข้ันนำเสนอเกม (5 นาที) S (Science), T (Technology) 

- ครูทักทายกับนักเรียน แลYวเปäดวิดีโอ หรือ Poster  

ระบบสุริยะใหYนักเรียนด ูและถามถึงระบบสุริยะ 

      ข้ันช้ีแจงวิธกีารเล"นและกติกาการเล"น (5 นาที) 

      - ครูอธิบายกติกาและวิธีการเลLนเกมใหYนักเรียนฟUง แนะนำสื่อตLาง  ๆ และสาธิตวิธีการใชYงาน 

 
ข้ันสอน ข้ันเล"นเกม (40 นาที) 

      1)  ครูเตรียมอุปกรณ,การเลLนเกม  

และเตรียมสลากเปdนรายชื่อดวงอาทิตย,  

และดาวเคราะห,ไวY 9 ชิ้น 

 

      2)  ครูใหYนักเรียนแบLงกลุLมเปdน 2 กลุLม ใชYวิธีการคละความสามารถของนักเรียน จากน้ันใหYแตLละคนภายใน

กลุLมทำการจับสลาก วLาใครจะไดYดวงอาทิตย,และดาวเคราะห, พรYอมรับอุปกรณ,ในการเลLนเกมจากครู 
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      3)  เม่ือทราบแลYววLาใครไดYดาวเคราะห,ชนิดใด รLวมกันหาขYอมูลจากสื่อท่ีเตรียมไวY M (Mathematics) 

 
     4)  สมาชิกภายในกลุLมรLวมมือกันตLอสื่อ IDEA KIT จำลองดวงอาทิตย,และดาวเคราะห,ของกลุLมตนเอง  

แลYวนำเสนอหนYาชั้นเรียนพรYอมบอกลักษณะเฉพาะของดาวเคราะห,ดวงน้ัน E (Engineering) 

 
      5)  ครูใหYทุกกลุLมนำแบบจำลองดาวเคราะห,มาวางเรียงกัน เพ่ือเห็นการเรียงตัวของดาวเคราะห, 

 
     6)  จากนั้นใหYนักเรียนแตLละกลุLมทำภารกิจสรYางแบบจำลองระบบสุริยะ ที่ชื่อวLา “เชื่อมจุดตLอเสYน เลLนเปdน

ความรูY เดินทางสูLระบบสุริยะ” ตามเงื่อนไขท่ีครูกำหนดไวY M (Mathematics) 

 
     7)  เม่ือทำภารกิจเสร็จแลYว ใหYแตLละกลุLมออกมานำเสนอหนYาชั้นเรียนกลุLมละไมLเกิน 2 นาที ในประเด็นท่ี

กำหนด โดยมีครูคอยแนะนำ 

 
ข้ันสรุป ข้ันอภปิรายหลังการเล"น (10 นาที) 

      -  ครูใหYนักเรียนสรุปสิง่ท่ีไดYเรียนรูYจากเกมน้ี และครูสรุปสิง่ท่ีไดYเรียนรูYจากการเลLนเกมน้ีอีกคร้ัง 

ข้ันประเมิน ครูประเมินผลนักเรียนจากแบบประเมินผลตLาง ๆ ท่ีกำหนดไวYในแผนการจัดการเรียนรูY 

ผลการดำเนินกจิกรรม 

 ผลการจัดกิจกรรมพบวLา ทำใหYผูYเรียนไดYลงมือสรYางสรรค,ชิ้นงาน ตามแนวคิด Active Learning ทำใหY

หYองเรียนเกิดความสนุก กระตุYนใหYเปäดรับการเรียนรูY เสริมสรYางความเขYาใจในเรื่องโครงสรYางพื้นฐาน ดYานการ

ออกแบบ และ STEM/STEAM Education เพ่ิมมากขึ้น ผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมไดYดังน้ี 
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สรุปผล 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 1. การนำเสนอผลงานของนักเรียน พบวLา อยูLในระดับคุณภาพดี รYอยละ 100 การสรYางชิ้นงานของกลุLม

นักเรียน พบวLา อยูLในระดับคุณภาพดี รYอยละ 100   

2. การทำงานรายบุคคลและกลุLมของนักเรียน พบวLา อยูLในระดับคุณภาพดี รYอยละ 100 สมรรถนะสำคัญ

ของผูYเรียน พบวLา อยูLในระดับคุณภาพดีมาก รYอยละ 90.90 และอยูLในระดับคุณภาพดี รYอยละ 9.09   

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตLอกิจกรรม “เชื่อมจุดตLอเสYน เลLนเปdนความรูY เดินทางสูLระบบสุริยะ” โดยใชY

กิจกรรมการจัดการเรียนรูYเกมเปdนฐาน GBL (Game-Based Learning) รLวมกับสื่อ IDEA KIT อยูLในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคLาเฉลี่ยรวม 4.85 คิดเปdนรYอยละ 97 

 

ภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดในปïการศึกษาที่ผ"านมา 

แผน-ผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนวัดปากเหมือง เดือนพฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 

1) สุริยุปราคาบางสLวนเหนือฟãาเมืองไทย (Partial Solar Eclipse) วันท่ี 21 มิ.ย. 2563 จำนวน 20 คน 

2) ตามลLาดาวหางนีโอไวส, วันท่ี 23 ก.ค. 2563 ณ คลองชะอวด-แพรกเมือง หาดแพรกเมือง จำนวน 5 คน 

3) กิจกรรมประดิษฐ,โคมไฟดาวเคราะห, วันท่ี 24 ส.ค. 2563 จำนวน 12 คน 

4) กิจกรรมเรียงรYอยกลุLมดาว วันท่ี 26 ส.ค. 2563 จำนวน 19 คน 

5) จัดนิทรรศการดาราศาสตร, วันท่ี 28 ส.ค. 2563 ณ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) จำนวน 280 คน 

6) กิจกรรมสรYางดาวเคราะห,จาก IDEA KIT วันท่ี 25 ธ.ค. 2563 จำนวน 22 คน 

7) กิจกรรมเชื่อมจุดตLอเสYน เลLนเปdนความรูY เดินทางสูLระบบสุริยะ วันท่ี 1 ก.พ. 2564 จำนวน 22 คน 

8) กิจกรรมดวงจันทร,ของฉันมันกินไดY วันท่ี 18 ม.ค. 2564 จำนวน 22 คน 

9) กิจกรรมสังเกตดวงจันทร,บังดาวอังคาร วันท่ี 17 เม.ย. 2564 ไมLไดYจัดกิจกรรม อยูLตLางจังหวัด 

10) กิจกรรมสังเกตดวงจันทร,เต็มดวงใกลYโลกท่ีสุดในรอบปe วันท่ี 27 เม.ย. 2564 ไมLไดYจัดกิจกรรม อยูLตLางจังหวัด 

ด<านผลงาน ไดYรับรางวัลอันดับที่ 

5 รางวัลชมเชย การประกวดคลิป

วิดีโอการจัดการเรียนรูY ระดับ

ภูมิภาคจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลYาคุณทหารลาดกระบัง 
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กิจกรรมการออกแบบและสร<างเคร่ืองมือและอุปกรณ5ทางดาราศาสตร5ในรูปแบบของโมเดลกระดาษ 

นายบญุส"ง เห็นงาม 

E–mail : boonsong@go.buu.ac.th 

โรงเรียนสาธิต “พิบลูบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

บทคัดย"อ 

กิจกรรมการออกแบบและสรYางเครื่องมือและอุปกรณ,ทางดาราศาสตร,ในรูปแบบของโมเดลกระดาษ มี

วัตถุประสงค,เพื่อออกแบบและสรYางเครื่องมือและอุปกรณ,ทางดาราศาสตร,สำหรับใชYในการจัดกิจกรรมทางดารา

ศาสตร,ภายในโรงเรียน อีกทั้งยังเปdนการฝçกนักเรียนใหYมีทักษะในการออกแบบและสรYางนวัตกรรม โดยใชYดารา

ศาสตร,เปdนฐาน  ซ่ึงทำการกำหนดจุดประสงค,ของการออกแบบเคร่ืองมือ/อุปกรณ,ทางดาราศาสตร, แลYวใหYนักเรียน

เปdนผูYออกแบบงานในรูปแบบของโมเดลกระดาษ   ซึ่งผลการศึกษาพบวLา นักเรียนที่เขYารLวมกิจกรรมสLวนหน่ึง

สามารถทำการออกแบบและสรYางชิ้นงานออกมาไดYอยLางถูกตYอง มีความคิดสรYางสรรค, สามารถนำไปใชYงานในการ

จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,ไดYจริง อีกท้ังยังสามารถเผยแพรLใหYกับโรงเรียนอ่ืนใหYไดYนำไปใชYงานอีกดYวย 

คำสำคัญ: เคร่ืองมือและอุปกรณ,ทางดาราศาสตร, , โมเดลกระดาษ 

 

แนวคิดและที่มาของกจิกรรม 

ดYวยเวลาเรียนของโรงเรียนตามปกตินั้น จะเปdนชLวงเวลากลางวัน  ทำใหYการเรียนรูYสLวนใหญLจงึจำกัดอยูL

ภายในหYองเรียน มีบYางท่ีจะมีโอกาสไดYไปทำกิจกรรมนอกหYองเรียนบYาง ซ่ึงการออกไปทำกิจกรรมนอกหYองเรียนก็

คงไมLพYนการสังเกตการณ,ดวงอาทิตย, และดYวยขYอจำกัดของเวลาและงบประมาณ กลYองโทรทรรศน,ก็อาจจะยังมี

ราคาท่ีสูงมากสำหรับบางโรงเรียน ฉะน้ันเคร่ืองมือหรืออุปกรณ,ท่ีสามารถนำมาประยุกต,ใชYในการสอนดาราศาสตร, 

ก็ควรจะเปdนเคร่ืองมือท่ีทุกโรงเรียนสามารถประดิษฐ,หรือสรYางเองไดY 

โมเดลกระดาษเปdนสื่อการเรียนรูYรูปแบบหน่ึงท่ีทุกโรงเรียนสามารถประดิษฐ,หรือสรYางเองไดY ดYวยอุปกรณ,

พ้ืนฐานท่ีมีกันอยูL เชLน ดินสอ กระดาษแข็ง ยางลบ ไมYบรรทัดและกาว  การพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบของโมเดล

กระดาษนี้ นอกจากเด็ก ๆ  จะไดYเรียนรูYเรื่องราวของดาราศาสตร,แลYว การที่ไดYออกแบบ ไดYประกอบก็ยังเปdนการ

พัฒนาดYานจินตนาการและการพัฒนากลYามเน้ือมัดเล็ก ซ่ึงเปdนสิ่งท่ีจำเปdนสำหรับเด็ก ๆ อีกดYวย   

สำหรับในระดับมัธยมปลาย การฝçกทักษะการออกแบบโมเดลกระดาษนี้ เปdนกระบวนการหนึ่งในการ

พัฒนาทักษะที่จำเปdนที่จะใชYสำหรับการศึกษาตLอในระดับมหาวิทยาลัย ทั้ง วิศวกรรม สถาปUตยกรรม ออกแบบ

ผลิตภัณฑ, ซ่ึงเปdนกิจกรรม STEAM EDUCATION อยLางสมบูรณ,แบบกิจกรรมหน่ึง อีกท้ังยังเปdนกิจกรรมท่ีสามารถ

เผยแพรLไดYสะดวกท่ีสุดอีกดYวย 

 

วัตถุประสงค5 

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบของโมเดลกระดาษ 

2. เพ่ือเปdนการฝçกนักเรียนใหYมีทักษะในการออกแบบและสรYางนวัตกรรมโดยใชYดาราศาสตร,เปdนฐาน   
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การดำเนินกจิกรรม 

1. นำเสนองานโมเดลกระดาษใหYกับนักเรียนไดYดเูปdนตัวอยLาง 

2. ใหYนักเรียนไดYทดลองตัดและประกอบโมเดลกระดาษตามแบบ 

3. อภิปรายกันภายในชมรมดาราศาสตร,เพ่ือท่ีจะพัฒนาโมเดลกระดาษท่ีเปdนเคร่ืองมือและอุปกรณ,ทางดารา

ศาสตร,ในรูปแบบอ่ืน ๆ 

4. นำไปใชYเปdนกิจกรรมตLาง ๆ เชLน ภายในคLายชมรมฯ บริจาคใหYชมรมอาสาในมหาวิทยาลัยไปจัดกิจกรรมท่ี

โรงเรียนตLาง ๆ หรือเผยแพรLผลงานออกไปใหYร.ร.อ่ืน ๆ 

5. ใหYนักเรียนในชมรมฯทดลองออกแบบและพัฒนารูปแบบโมเดลกระดาษในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยการดแูลของ

อาจารย,ท่ีปรึกษา โดยมีวิธีกระบวนการดงัน้ี 

5.1 อธิบายโครงสรYางและการทำงานของนา¨ิกาแดด ทรงกลมทYองฟãา(การขึ้นตกของดวงอาทิตย,) 

5.2 อธิบายการออกแบบรูปทรง ๓ มิติ การทำแบบคลี ่การคำนวณรูปทรงเรขาคณิต 

5.3 ใหYนักเรียนทดลองออกแบบงาน โดยมีตัวอยLางงานใหYนักเรียนไดYดูเปdนตวัอยLาง 

5.4 ทดลองประกอบโมเดล แลYวปรับปรุงงาน 

5.5 นำไปสแกนเพ่ือนำไปพัฒนาการเขยีนในโปรแกรม PHOTOSHOP  

 

ผลการดำเนินกจิกรรม 

รูปแบบ ผลงาน จำนวน หมายเหต ุ

นำโมเดลกระดาษที่

มีเผยแพร"อยู"มา

ประกอบ 

จรวด/ยานอวกาศ/โครงการสำรวจอวกาศ 32 ชิ้น  

ดาวเคราะห, มาก  

โครงสรYางโลก 2 ชิ้น  

นา¨ิกาแดด 1 ชิ้น  

ทรงกลมทYองฟãา 2 ชิ้น  

ออกแบบและ

พัฒนาเอง 

นา¨ิกาแดด 8 รูปแบบ  

เคร่ืองวัดตำแหนLงดวงอาทิตย, 1 รูปแบบ  

 

สรุปผล 

จากการทดลองนำกิจกรรมน้ีมาใชYในกิจกรรมของชมรมดาราศาสตร, พบวLา 

1. กิจกรรมน้ีเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมในชมรม เน่ืองจากเปdนกิจกรรมท่ีใชYเวลาในการทำงาน แตLมีขYอดี

คือใชYงบประมาณนYอยและเคร่ืองมือท่ีใชYก็เปdนเคร่ืองมือท่ีนักเรียนมีอยูLแลYว  

2. กิจกรรมน้ีเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมในชLวงของเทอมท่ี 1 ของปeการศึกษา เน่ืองจากเปdนชLวงฤดูฝนทำ

ใหYกิจกรรมโดยสLวนใหญLจะตYองอยูLภายในหYองเรียน 

3. นักเรียนแตLละคนมีทักษะการใชYเคร่ืองมือท่ีไมLเทLากัน คุณภาพของงานท่ีออกมายLอมจะมีความแตกตLางกัน   

4. การออกแบบและพัฒนาโมเดลกระดาษของนักเรียนจะมีคุณภาพท่ีแตกตLางกัน เน่ืองจากนักเรียนแตLละ

คนมีทักษะและประสบการณ,ท่ีแตกตLางกัน ฉะน้ันควรรวมกลุLมนักเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน 
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ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 
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ภาพงานโมเดลกระดาษท่ีได<พัฒนาและออกแบบใหม" 
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กิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร5 ในรูปแบบ Dara Thinking Model 

นางสาวปริญา  นาวี 

e-mail: pariya@web1.dara.ac.th 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

 

บทคัดย"อ 

กิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร,  ชั ้นประถมศึกษาปeที ่ 6 เปdนกิจกรรมการเรียนรูYผLาน

กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร, ซึ่งเปdนเนื้อหาในบทเรียนเรื่อง ปรากฏการณ,ทางดารา

ศาสตร, ไดYแกL สุริยุปราคาและจันทรุปราคา เบื้องตYนนักเรียนจะไดYเรียนรูYเรื่องของการเกิดเงามืดและเงามัว 

ผLานกิจกรรมการเกิดแสงและเงา  เช่ือมโยงความรูYเรื่องแสงและเงาสูLการสรYางละครเงา ศึกษาเปรียบเทียบ

เงาที่เกิดจากละครเงากับเงาที่เกิดข้ึนเมื่อแสงผLานวัตถุทึบแสงทรงกลมกับ  เช่ือมโยงความรูYเรื่องเงาจากวัตถุ

ทรงกลมกับกับปรากฏการณ,สุริยุปราคา จากนั้นผูYเรียนทำกิจกรรมสรYางภาพจากวัตถุใกลYและไกลเลนส,

ถLายภาพ  เพื่อสรYางความเขYาใจเกี่ยวกับระยะหLางกับการมองเห็น ซึ่งดวงจันทร,ที่มีขนาดเล็กจึงบังดวง

อาทิตย,ไดY  จากนั ้นทำการสรYางแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ,สุริยุปราคาและจันทรุปราคา โดยใชY

โปรแกรม Simulation Edumedia  และออกแบบสรYาง Animation ในรูปแบบของ Stop Motion เพื่อ

เปdนการตรวจสอบความรูYความเขYาใจเกี่ยวกับปรากฏการณ,สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 

คำสำคัญ: การเกิดเงา  สุริยุปราคา  จYนทรุปราคา 

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

เทคนิคการสอน Dara Thinking Model เปdนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนโดยโรงเรียน

ดาราวิทยาลัย มีจุดมุLงหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูYเรียน เนYนใหYผูYเรียนเรียนรูYผLานการตั้งคำถาม มี

กิจกรรมการเรียนรูYที่หลากหลายเนYนการลงมือปฏิบัติ และเกิดองค,ความรู YดYวยตัวเอง การเรียนรูYเร ื่อง

ปรากฏการณ,สุริยุปราคา และจันทรุปราคา ซึ่งเปdนปรากฏการณ,ที่เกิดข้ึนในอวกาศ นักเรียนอาจเรียนรูYผLาน

วีดีทัศน, รูปภาพ หรือการอLานหนังสือ แตLยังเปdนความเขYาใจตามสิ่งที่เรียนรูYเทLาน้ัน เมื่อทำการสอบถามใหY

แตกตLางจากขYอความหรือสิ่งที่ไดYเรียนรูYจากวีดีทัศน, พบวLานักเรียนยังขาดความเขYาใจในมิติในเรื่องของแสง

และเงา การที่ดวงจันทร,โคจรใกลYหรือไกลโลกสLงผลตLอการมองเห็นจากโลกอยLางไร และตำแหนLงของเงามืด

เงามัวสLงผลตLอการมองเห็นสุริยุปราคา และจันทรุปราคาอยLางไร  ดังนั้นครูผูYสอนจึงนำเทคนิคการสอน 

Dara Thinking Model มาออกแบบการเรียนการสอนแทนรูปแบบการสอนแบบเดิมทีท่YาทายใหYนักเรียนไดY

คิด ลงมือปฏิบัติ และสรุปเปdนองค,ความรูYดYวยตัวเอง 
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วัตถุประสงค5 

นักเรียนเกิดองค,ความรูYเกี่ยวกับปรากฏการณ,สุริยุปราคาและจันทรุปราคาที่ถูกตYอง และมีมิติตาม

ธรรมชาติของการเกิดแสงและเงา สLงผลใหYนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องดาราศาสตร,สูงข้ึน 

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนรูYดาราศาสตร, เรื่องปรากฏการณ,สุริยุปราคาและจันทรุปราคา นักเรียนตYองมี

ความรูYเรื่องเงาและการเกิดเงาเปdนพื้นฐาน  เริ่มจากการทดลอง “การเกิดเงา” และการสรYางละครเงา เพื่อ

สรYางความเขYาใจเกี่ยวกับตำแหนLงของวัตถุทึบแสงทีเ่คลื่อนที่เขYาใกลYแหลLงกำเนิดแสง  เปรียบเทียบเงามืด

จากละครเงากับเงามัวที่เกิดจากเงาของวัตถุทรงกลม ผLานการอภิปรายแสดงความคิดเหน็ นักเรยีนเรียนรูY

รLวมกันเกี่ยวกับปรากฏการณ,สุร ิยุปราคาและจันทรุปราคา ผLานนิทานราหู การ,ตูนโดราเอมLอน ใบงาน 

ONLINE Google slide  เพื่อเปdนความรูYพื้นฐานเกี่ยวกับตำแหนLงของดวงจันทร, โลก และดวงอาทิตย, 

ครูผูYสอนใชYกิจกรรม Small people Big object สรYางความเขYาใจเรื ่อง ความสัมพันธ,ของการ

มองเห็นขนาดของวัตถุ กับระยะหLางของวัตถุจากสายตา  โดยมอบหมายใหYนักเรียนถLายภาพตนเองคูLกับ

วัตถุที่มีขนาดเล็ก แตLภาพถLายที่ไดYคนตYองตัวเล็กแตLวัตถุมีขนาดใหญL  กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดYใชYความคิด

สรYางสรรค,อยLางเต็มทีแ่ละเกิดความเขYาใจไดYวLา การมองเห็นวัตถุใหญLหรือเล็กข้ึนอยูLกับระยะหLางจากสายตา 

วัตถุทีอ่ยูLใกลYเลนส,กลYองหรือสายตา เปdนการสรYางความเขYาใจเกี่ยวกับดวงจันทร,ที่มีขนาดเล็กจึงบดบังพระ

อาทิตย, เพราะดวงจันทร,อยูLใกลYโลกมากน่ันเอง 

                            
 ครูผูYสอนสรYางความเขYาใจเรือ่งการมองเห็นปรากฏการณ,สุริยุปราคาในตำแหนLงตLางๆ บนโลกผLาน

กิจกรรมการมองแหลLงกำเนิดแสงผLานตำแหนLงเงามืด เงามัว และตำแหนLงที่ไมLเกิดเงาบนฉากที่ครูเจาะรูไวY 

เชื่อมโยงเขYาสูLการมองเห็นปรากฏการณ,สุริยุปราคาที่ตำแหนLงตLางๆ ของโลก ผLานการอภิปรายรLวมกัน

เกี่ยวกับภาพขLาวปรากฏการณ,สุริยุปราคาที่เชียงใหมL เพื่อตรวจสอบความเขYาใจวLาเชียงใหมLอยูLในตำแหนLง

เงามืด เงามัว หรืออยูLบริเวณที่ไมLเกิดเงา 

จากน้ันเช่ือมโยงเขYาสูLการเรียนรูYเรือ่ง ปรากฏการณ,จันทรุปราคา โดยใชYโปรแกรมจำลองภาพสมมติ 

(Simulation) จากเว็บไซต, Edumedia ซึ่งสามารถอธิบายการมองเหน็ลักษณะของดวงจันทร,ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปขณะเคลื่อนที่เขYาไปในตำแหนLงเงามืดเงามัวของโลกไดYชัดเจน  
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ในการสรุปความรูYความเขYาใจเรื่องสุริยุปราคาและจันทรุปราคา  นักเรียนจะไดYทำแบบจำลองการ

เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา  โดยนำเสนอในรูปแบบของ Stop Motion เพื่อสะทYอนความเขYาใจใน

บทเรียน  

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

รูปแบบการจัดการเรียนรูYสLงผลใหYนักเรียนเกิดทักษะการสังเกต การเชื่อมโยงขYอมูล การสรุปลง

ความคิดเห็น การคิดสรYางสรรค, และการนำไปใชY  ทั้งน้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพัฒนาข้ึนจากกLอนเรียน  
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สรุปผล 

 จากกิจกรรมการเรียนการสอนพบวLานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื ่องปรากฏการณ,

สุริยุปราคาและจันทรุปราคาสูงขึ้น เขYาใจมิติของแสงและเงาที่ถูกตYองตามธรรมชาติ สรุปองค,ความรูYที่

ถูกตYองสรYางสรรค,ดYวยตัวเองผLานงานที่นักเรียนไดYรับมอบหมาย โดยครูเปdนเพียงผูYแนะนำและใหYคำปรึกษา 

นอกจากน้ีผูYเรียนยังเกิดความสนุกสนานและเกิดเจตคติในเรื่องของดาราศาสตร,มากข้ึน 

 

 

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

ตลอดปeการศึกษา 2563 โรงเรียนดาราวิทยาลัยไดYพัฒนาเทคนิคการสอน Dara Thinking Model 

และนำมาปรับใชYในการเรียนการสอน โดยมุLงเนYนใหYผูYเรียนเกิดทักษะการคิดอยLางสม่ำเสมอ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปeที่ 6 ไดYสรYางองค,ความรูYที่ถูกตYองและมีมิติของแสงและเงา ทYาทาย สนุกสนาน และเปdน

รูปธรรม นอกนี้นักเรียนที่ผLานกิจกรรมตLางๆ จนจบบทเรียนเกิดเจตคติและเกิดความใฝÆรูYในเรื่องของดารา

ศาสตร,เพิ่มมากข้ึน 
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ค"าย Astronomy Camp “เด็กแกลงดูดาว” 

นางสาวปâณณสณ5  ปวเรศฐิตบิูรณ5 

e-mail: p.pawarejthitiboon@gmail.com 

โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จ.ระยอง 

 

บทคัดย"อ 

 คLาย Astronomy Camp “เด็กแกลงดูดาว” มีวัตถุประสงค,เพื่อสรYางแรงบันดาลใจในการเรียนรูY

วิทยาศาสตร, และใหYความรูYพื้นฐานดYานดาราศาสตร,แกLนักเรียนที่มีความสนใจ จัดขั้นในวันเสาร,ที่ 13 

มีนาคม 2564 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา มีนักเรียนเขYารLวมกิจกรรม

คLายจำนวน 40 คน กิจกรรมเปdนแบบไปเชYาเย็นกลับ ประกอบดYวยฐานกิจกรรมจำนวน 6 ฐานกิจกรรม 

ไดYแกL ฐานการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุทYองฟãา ฐานการประดิษฐ,และใชYงานแผนที่ดาว ฐาน Astronomy 

Briefcase  ฐานการใชYงานและการดูแลรักษากลYองโทรทรรศน, ฐานจำลองดาวหาง และฐาน Planet walk 

จากการจัดกิจกรรมพบวLา นักเรียนที่เขYารLวมกิจกรรมใหYความรLวมมือ และสนใจในกิจกรรมดีมาก ผลการ

ประเมินความพึงพอใจตLอการจัดกิจกรรม ในดYานการบรรลุวัตถุประสงค,ของกิจกรรม ความเหมาะสมของ

กิจกรรม และในภาพรวมอยู Lในระดับดีมาก และนักเรียนยังอยากใหYมีการจัดกิจกรรมคLาย Astronmy 

Camp “เด็กแกลงดูดาว” ในปeถัดไป 

คำสำคัญ: คLายดาราศาสตร,, ฐานกิจกรรมดาราศาสตร, 

 

ท่ีมาของกิจกรรม 

 เมื่อกลLาวถึงวิชาวิทยาศาสตร, นักเรียนหลาย ๆ คน อาจคิดวLาเปdนวิชาที่ยาก และมีความซับซYอนใน

เนื้อหา แตLในความเปdนจริงแลYว วิชาวิทยาศาสตร,เปdนวิชาที่วLาดYวยเรื่องของการอธิบายสิ่งตLาง ๆ  รอบตัว 

ต้ังแตLสิ่งที่เล็กมาก ๆ เชLนอนุภาคตLาง ๆ จนกระทั่งสิ่งที่ใหญLมาก ๆ เชLนเอกภพที่เราอาศัยอยูL วิธีการเรียนรูY

วิทยาศาสตร,ใหYไดYผลดีวิธีหน่ึง คือการเรียนรูYโดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, หากนักเรียนไดY

สังเกต จนเกิดเปdนความสงสัย สนใจใครLรูYแลYว สุดทYายแลYวนักเรียนก็จะลงมือหาคำตอบดYวยตนเอง และเกิด

เปdนองค,ความรูYใหมLของนักเรียน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูYวิทยาศาสตร,ที่ใชYนักเรียนไดYใชYทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร,ในการสรYางองค,ความรูYมีหลากหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่ไดYรับความนยิม 

คือการจัดคLายเพื่อเสริมประสบการณ,ใหYแกLนักเรียน ซึ่งการจัดคLายน้ีจะทำใหYนักเรียนไดYนำความรูYพื้นหลังที่

เคยไดYเรียน และความรูYใหมLที่ไดYรับจากคLาย มาประยุกต,ใชY และเสนอความคิดเห็น หรือแสดงออกมาอยLาง

สรYางสรรค, กลุLมสาระการเรียนรูYวิทยาศาสตร, โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จึงกำหนดใหYจัดกิจกรรมคLาย 

Astronomy Camp “เด็กแกลงดูดาว” ข้ึนสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไมLจำกัดแผนการ

เรียน เพื่อเปdนแรงบันดาลใจใหYนักเรียนรักในการเรียนรูYวิทยาศาสตร,ตLอไป โดยในปeการศึกษา 2563 น้ี จัด

ขึ ้นเปdนครั้งที ่ 3 ในวันเสาร,ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
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ฉะเชิงเทรา มีนักเรียนเขYารLวมกิจกรรมคLายจำนวน 40 คน และจัดใหYเปdนรูปแบบไปเชYาเย็นกลับเพื่อใหY

สอดคลYองกับสถานการณ,การแพรLระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 

วัตถุประสงค5 

 เพื ่อสรYางแรงบันดาลใจในการเรียนรู Yวิทยาศาสตร, และใหYความรูYพื ้นฐานดYานดาราศาสตร,แกL

นักเรียนที่มีความสนใจ 

 

การดำเนินกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมคLาย Astronomy Camp “เด็กแกลงดูดาว” ปeที่ 3 ไดYดำเนินการโดยใชYวงจรการ

บริหารงานคุณภาพ PDCA แบLงการดำเนินการเปdนดังน้ี 

ข้ัน Plan 

วางแผนกิจกรรมตามวัตถุประสงค,ที่ตYองการใหYนักเรียนไดYรับ โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการจัด

กิจกรรมแตLละฐาน โดยในคLาย Astronomy Camp “เด็กแกลงดูดาว” ปeที่ 3 ไดYแบLงฐานกิจกรรมออกเปdน     

6 ฐาน ไดYแกL  

1. ฐานการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุทYองฟãา (เวลา 1 ช่ัวโมง) 

2. ฐานการประดิษฐ,และใชYงานแผนที่ดาว (เวลา 30 นาที) 

3. ฐาน Astronomy Briefcase (เวลา 30 นาที) 

4. ฐานการใชYงานและการดูแลรักษากลYองโทรทรรศน, (เวลา 1 ช่ัวโมง) 

5. ฐานจำลองดาวหาง (เวลา 30 นาที) 

6. ฐาน Planet walk (เวลา 30 นาที) 

จากนั้นจึงวางแผนผูYรับผิดชอบกิจกรรมฐาน โดยใหYครู 1 คนรับผิดชอบกิจกรรมฐาน 1 กิจกรรม 

โดยมีนักเรียนชุมนุม Junior Astro Club โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 4 คน เปdนผูYชLวยครูประจำฐาน 

ยกเวYนฐานการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุทYองฟãา (ในทYองฟãาจำลอง) และฐานการใชYงานและการดูแลรักษา

กลYองโทรทรรศน, ไดYรับความอนุเคราะห,วิทยากรจากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

ฉะเชิงเทราใหYความรูYแกLนักเรียน 

หลังจากวางแผนผูYรับผิดชอบกิจกรรมฐาน จึงจัดเตรียมอุปกรณ,ฐาน รายละเอียด

อุปกรณ,แตLละฐาน อยู LในตัวอยLางหนังสือคLาย ซึ ่งสามารถเขYาถึงไดYจากไดYจาก QR Code 

ดYานขวา 

รับสมัครนักเรียนที่สนใจเขYารLวมกิจกรรม คัดเลือกจากการตอบคำถามในใบสมัคร และโทรหา

ผูYปกครองนักเรียนใหYมั่นใจวLานักเรียนที่ไดYรับคัดเลือกทุกคนไดYรับอนุญาตจากผูYปกครอง เพื่อปãองกันปUญหา

นักเรียนไมLมาในวันจัดกิจกรรม 

ข้ัน Do 
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 กิจกรรมจัดข้ึนในวันเสาร,ที่ 13 มีนาคม 2564 ต้ังแตLเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยเริ่มจากกิจกรรม

ฐานเริ่มจากฐานการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุทYองฟãา (ในทYองฟãาจำลอง) หลังจากนั้นมีกิจกรรมสันทนา

การ และแบLงกลุLมนักเรียนออกเปdน 4 กลุLม โดยใหYนักเรียนสุLมหยิบสติ๊กเกอร, นักเรียนที่ไดYสติ๊กเกอร,กลุLม

วัตถุเดียวกันจะจัดเปdนกลุLมเดียวกัน หลังจากแบLงกลุLมแลYวมีการเลLนเกมเลก็นYอยเพื่อใหYนักเรียนต่ืนตัว ชLวงน้ี

มีการตอบคำถามรับของรางวัลกLอนเขYาฐาน 

 กิจกรรมฐานชLวงเชYา 2 กิจกรรม โดยใหYนักเรียนกลุLมที่ 1 และ 2 เขYาฐานที่ 1 และ 2 เมื่อครบเวลา   

(1 ชั่วโมง) จึงสลับฐานกัน นักเรียนกลุLมที่ 3 และ 4 เขYาฐานที่ 3 และ 4 เมื่อครบเวลา (1 ชั่วโมง) จึงสลับ

ฐานกัน ตอนบLายเริ่มตYนจากกิจกรรมฐานการใชYงานและการดูแลรักษากลYองโทรทรรศน, ซึ่งวิทยากรไดYใหY

ความรูYเกี่ยวกับการใชYงานกลYองโทรทรรศน,สะทYอนแสงดอปโซเนียน และไดYใหYนักเรียนทุกคนไดYลองใชYกลYอง

หาวัตถุที่กำหนด หลังจากน้ันจึงใหYนักเรียนเขYาฐานที่เหลือ โดยนักเรียนกลุLมที่ 1 และ 2 เขYาฐานที่ 3 และ 4 

เมื่อครบเวลา (1 ชั่วโมง) จึงสลับฐานกัน นักเรียนกลุLมที่ 3 และ 4 เขYาฐานที่ 1 และ 2 เมื่อครบเวลา (1 

ช่ัวโมง) จึงสลับฐานกัน 

  หลังจากจบกิจกรรมฐานทั้ง 6 กิจกรรมแลYว ไดYมีการสรุปกิจกรรม มีเกมตอบคำถามชิงรางวัล และ

มีการโหวตขวัญใจชาวคLาย โดยใหYผูYมีสLวนรLวมในคLายทั้งหมดเปdนผูYโหวต โดยพิจารณาจากการใหYความ

รLวมมือในกิจกรรม ภาวะผูYนำ และอื่น ๆ (แลYวแตLผูYลงคะแนน) 

ข้ัน Check 

 เปdนการประเมินผลการจัดกิจกรรมในดYานตLาง ๆ ไดYแกL ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม ความ

เหมาะสมของวันและเวลาในการจัดกิจกรรม การบรรลุตามวัตถุประสงค,ของการจัดกิจกรรม และความ

เหมาะสมของอาหาร ยานพาหนะ และสิ่งอำนวยความสะดวกตLาง ๆ โดยนักเรียนผูYเขYารLวมกิจกรรมประเมนิ

ความพึงพอใจ และฝากขYอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป 

ข้ัน Act 

 รวมรวมขYอเสนอแนะเพื่อใชYในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 จากจำนวนผูYเขYารLวมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน เปdนนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร, – คณิตศาสตร, 

จำนวน 34 คน คิดเปdนรYอยละ 85 และนักเรียนแผนการเรียนภาษา – คณิตจำนวน 6 คน คิดเปdนรYอยละ 15 

อาจตีความไดYวLาคLายที่จัดข้ึนสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนแผนการเรียนอื่นนอกเหนือจากแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร, – คณิตศาสตร,ซึ่งเปdนจุดเริ่มตYนที ่ดีในการทำใหYนักเรียนที่แตLเดิมมีความสนใจดYาน

วิทยาศาสตร,ไมLมาก หันมาสนใจวิทยาศาสตร,มากขึ้น และจากการสังเกตการณ,เขYารLวมกิจกรรมในวันที่จัด

กิจกรรมพบวLา นักเรียนที่เขYารLวมกิจกรรมทุกคนใหYความรLวมมือในกิจกรรมเปdนอยLางดี 

 ผลการประเมินจากผูYเขYารLวมกิจกรรม ดYานการบรรลุวัตถุประสงค,ของกิจกรรมพบวLา ไดYคะแนน

เฉลี่ยอยูLในระดับดีมาก ดYานความเหมาะสมของคLายอยูLในระดับดีมาก และในภาพรวมอยูLในระดับดีมาก 
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 ภาพประกอบกิจกรรมสามารถเขYาชมไดYทาง QR Code เดียวกับตัวอยLางเอกสารประกอบคLาย 

 

สรุปผล 

 จากการจัดกิจกรรมคLาย Astronomy Camp “เด็กแกลงดูดาว” พบวLากิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถ

บรรลุตามวัตถุประสงค,ของกิจกรรม และประสบความสำเร็จเปdนอยLางดี นักเรียนอยากเขYารLวมอีกคLายในปe

ถัดไป สLวนปUญหาที่พบในการจัดกิจกรรม คือ ปeการศึกษาที่ผLานมามีการแพรLระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 จึงทำใหYการจัดกจิกรรมไมLเต็มรูปแบบ ตYองตัดกิจกรรมบางสLวนที่เคยจัดและไดYรับผลตอบรบัทีดี่

จากผูYเขYารLวมกิจกรรมปeกLอนออกไป เพื่อกระชับเวลาใหYสามารถไปเชYาเย็นกลับไดY หากปeหนYาสถานการณ,

การแพรLระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง อาจมีการปรับความเหมาะสมของกิจกรรม

ตามที่นักเรียนไดYเสนอแนะในแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา (พ.ค. 63 – เม.ย. 64) 

วันท่ีจัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จำนวนคนเข<าร"วม กลุ"มเป}าหมาย 

22 ธันวาคม 2563 กิจกรรมสงัเกตการณ,

ปรากฏการณ, The 

Great Conjunction 

40 นักเรียน และครู

โรงเรียนแกลง“วิทย

สถาวร” ไมLเกิน 60 คน 

13 มีนาคม 2564 คLาย Astronomy 

Camp “เด็กแกลงดู

ดาว” ปe 3 

40 นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ไมLจำกัดแผนการเรียน 

จำนวน 40 คน 
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กิจกรรม ค"ายดาราศาสตร5ในโรงเรียน 

นางไฝคำ   เผือดผุด 

E-mail: mook.poom46@gmail.com 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

 

บทคัดย"อ 

  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลเปdนโรงเรียนเครือขLายดาราศาสตร,ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร,

แหLงชาติ(องค,การมหาชน)  ไดYจัดกิจกรรมคLายดาราศาสตร,ประจำปeการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค,เพื่อ 

ขยายผลการอบรมของนักเรียนแกนนำดาราศาสตร,จากการรLวมกิจกรรม NAS online 2021ใหYกับนักเรียน

ที่มีความสนใจ และเพื่อกระตุYนความสนใจ ความตื่นตัวทางดYานดาราศาสตร, สLงเสริมการมีเจตคติที่ดีตLอ

วิทยาศาสตร, เนYนการทำงานเปdนทีมของแกนนำ เพื่อใหYนักเรียนไดYรับความรูYพื้นฐานทางดYานดาราศาสตร,   

มีโอกาสไดYใชYสื่อเทคโนโลยีทางดาราศาสตร, 

 ผลการดำเนินกิจกรรม นักเรียนไดYรับความรูYพื้นฐานทางดาราศาสตร,และสามารถนำไปประยุกต,ใน

การผลิตสื่อ หรือโมเดลเพื่ออธิบายเหตุการณ,หรือปรากกการณ,ทางดาราศาสตร,  เชLน การทำแผนที่ดูดาว   

เครื่องวัดมุมอยLางงLาย โมเดลแสดงเวลาข้ึนตกของดวงจันทร,ในแตLละวัน เปdนตYน อีกทั้งนักเรียนแกนนำดารา

ศาสตร,มีโอกาสฝçกฝนตัวเองในการเปdนผูYดำเนินการจัดกิจกรรม เรียนรูYกระบวนการทำงานทุกข้ึนตอน   

คำสำคัญ : นักเรียนแกนนำดาราศาสตร,,  ขยายผล, กระบวนการทำงาน 

 

ท่ีมาของกิจกรรม 

การศึกษาทางดYานดาราศาสตร, ชLวยใหYเราทราบถึงความเปdนไปของปรากฏการณ,ตามธรรมชาติ   

ทั้งบนโลกและอวกาศ ไดYความรูYใหมLๆ จากการสำรวจดวงดาวและอวกาศ เพื่อนำมาประยุกต,ใชYใหYเกิด  

ประโยชน,ตLอมวลมนุษยชาติ ศาสตร,เรื่องดาราศาสตร,จึงถูกบรรจุไวYในหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ที่

นักเรียนทุกคนจะตYองไดYเรียนรูYเพื่อใหYเกิดความเขYาใจและสามารถอธิบายปรากฏการณ,ตLางๆรอบตัวไดY 

นอกจากนี้ผลพลอยไดYจากการศึกษาดาราศาสตร, สLงผลใหYเกิดความความกYาวหนYาทางเทคโนโลยีมากมาย 

ไมLวLาจะเปdนเครื่องมืออุปกรณ,ตLางๆ ความรูYเกี่ยวกับเรื่องคลื่น เรื่องแสง ที่สามารถมาประยุกต,ใชYหรือแมYแตL

ผลิตเครื่องมือเครื่องใชYตLางๆในหลายวงการ  

ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรยีนเรณูนครวิทยานุกลู  จึงจัดกิจกรรมคLายดาราศาสตร,ข้ึน ซึ่งปeน้ีมีขYอจำกดั

หลายอยLางจึงไดYจัดข้ึนที่โรงเรียน แบบไป กลับ กิจกรรมสLวนมากเปdนกิจกรรม workshop ที่นำองค,ความรูY

มาสรYางสื่อหรือโมเดลตLางๆ กิจกรรมตอบคำถามผLาน slido กิจกรรมระดมสมอง 
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วัตถุประสงค5 

1. เพื่อกระตุYนความสนใจและความต่ืนตัวทางดYานดาราศาสตร,ของนักเรียนในโรงเรียน 

2. เพื่อสLงเสรมิใหYนักเรียนเขYาใจเหตุการณ,หรือปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,รอบตัว 

3. เพื่อใหYนักเรียนไดYเขYารLวมกจิกรรมทางดาราศาสตร, นำความรูYที่ไดYรบัมาสรYางสื่อ หรือโมเดลตLางๆที่

สามารถชLวยใหYเขYาใจดาราศาสตร,มากข้ึน 

4. เพื่อปรับเปลี่ยนรปูแบบการจัดกจิกรรม เปdนแบบไป กลับ เนYนกิจกรรมที่เปdน workshop มากข้ึน 

ใหYสมกับยุค New Normal กจิกรรมถาม ตอบ Onlime (จดักิจกรรมเดือนมีนาคม)  

5. เพื่อสรYางนักเรียนแกนนำดาราศาสตร, ใหYไดYเรียนรูYกระบวนการทำงานทกุข้ึนตอน 

6. เพื่อเปdนการขยายผลการอบรมของนักเรียนแกนนำดาราศาสตร, ที่อบรม NAS Online 2021 

รLวมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ (องค,การหมาชน) 

 

วิธีดำเนินกิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม 

ขั้นเตรียม 

 นักเรียนแกนนำและครูรLวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เลือกกิจกรรม อภิปรายถึงความ

เหมาะสม เขียนรายการอุปกรณ,ที่ตYองเตรียมในแตLละกิจกรรม สLงตLอใหYพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดหาตLอไป

เตรียมอุปกรณ,แยกเปdนกิจกรรม แตLละกิจกรรมแยกเปdนกลุLมๆ ตามที่วางแผน  เตรียมความพรYอมเกี่ยวกับ

กิจกรรมถามตอบ ผLาน Slido  พรYอมแบLงงานกันรับผิดชอบ  

 
ขั้นดำเนินงาน  (แตLละชLวงเบรค เรามีกจิกรรมถามตอบผLาน SlidoและมอบรางวัลกลุLมทีเ่ร็วทีสุ่ดและชนะ) 

1. บรรยายการดดูาวเบื้องตYน 

 กิจกรรมน้ี ผูYดำเนินกิจกรรมคือครูเปdนผูYบรรยายเบื้องตYน ใหYความรูYเก่ียวกับทิศ การขึ้นตกของ

วัตถุทYองฟãา การหมุนรอบตัวเองของโลก กLอนนำไปสูLกิจกรรม workshop การสรYางแผนท่ีดูดาว 

 
2. กิจกรรม Workshop การสรYางสื่อดาราศาสตร, 

-  การทำแผนท่ีดดูาว 
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 ทำความรูYจักกับสLวนประกอบของแผนที่ดาว นักเรียนแกนนำแจกอุปกรณ, เรียนรูYการทำ และประกอบ

แผนที่ดาวพรYอมกัน เสร็จแลYวเรียนรูYการใชYหรืออLานแผนที่ดาว  ปล. ทำเสร็จแลYวนักเรียนแตLละกลุLมถLายรูปกับ

ผลงานตนเองแลYวสLงเขYากลุLม line  

 
- โมเดลแสดงการขึ้นตกของวัตถุทYองฟãาท่ีละติจูดตLางๆ 

 เปdนกิจกรรมที ่เนYน และพยายามชี ้ใหYนักเรียนเห็นวLาที ่ตำแหนLงแตLละละติจุดบนโลกนี้ จะสามารถ

สังเกตเห็นทิศทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุทYองฟãาท่ีแตกตLางกัน เราใชYท้ังรLมแผนท่ีดาวในการอธิบาย 

 
- เคร่ืองมือวัดมุมอยLางงLาย 

 เปdนอีกกิจกรรมที่นักเรียนชอบมากไดYใชYทักษะกลYามเนื้อหลายอยLางดYวย พรYอมทั้งไดYเรียนรูYการสรYาง

เคร่ืองวัดมุมอยLางงLาย ภายใตYการดูแล แนะนำของพ่ีๆแกนนำ 

 
- โมเดลเวลาการขึ้นตกของดวงจันทร,ในแตLละวัน moon phase 

 กิจกรรมน้ีเร่ิมตYนดYวยการบรยายการหมุนรอบตัวเองของโลก และการท่ีดวงจันทร,โคจรรอบโลกในอัตรา

เดียวกันกับท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง  เรียนรูYเก่ียวกับการเกิดเฟสดวงจันทร,จากมุมมองของคนบนโลก ทดลองคำนวณ

เวลาขึ้นตกของดวงจันทร,ในแตLละวันในหน่ึงเดือน ท้ังขYางขึ้นและขYางแรม  

 
หลังจากทำความเขYาใจเบื้องตYนแลYวก็ถึงเวลาท่ีเด็กๆจะตYองลงมือทำเอง ซ่ึงเปdนกิจกรรมท่ีบูรณาการ

หลายๆสาขาเขYาดYวยกัน ท้ังศิลปะ วิทยาศาสตร, และการใชYเคร่ืองมือ 
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- กิจกรรมระดมสมอง ปeน้ี ในหัวขYอ อีก 7 ปe ขYางหนYาไทยจะสLงยานไปดวงจันทร, คุณจะนำสิ่งใดไปบYาง 

(กำหนดสิง่ของใหYเลือก) 

 เปdนอีกกิจกรรมท่ีนักเรียนแตLละกลุLมตัง้ใจพรYอมกับหาเหตุผลหำ้หั่นกันมากในขั้นตอนของการนำเสนอ วLา

จะเอาอะไรไปดวงจันทร,และจะเอาไปทำอะไร มีการมอบรางวัล 

 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 กิจกรรมคLายดาราศาสตร,ครั้งน้ี มีนักเรียนที่เขYารLวมกิจกรรมทั้งสิ้น 100 คน นักเรียนไดYทำกจิกรรม

workshop ทุกคน แตLละคนมีช้ินงานคนละ 4 ช้ิน คือ แผนที่ดูดาว โมเดลแสดงเวลาข้ึนตกขแงดวงจนัทร, 

เครื่องวัดมมุอยLางLาย และ โมเดลแสดงการขึ้นตกของวัตถุทYองฟãาท่ีละติจูดตLาง ๆ 

 

สรุปผล 

 ในการจัดกจิกรรมคLายดาราศาสตร,ครัง้น้ีนักเรียนที่เขYารLวมกจิกรรมสนใจ  ต่ืนตัว และมีความรูY

ความเขYาใจดาราศาสตร,มากข้ึน สามารถสรYางและผลิตสื่อหรือโมเดลเพื่ออธิบายเรือ่งราวทางดาราศาสตร,

ดYวยตนเอง และสLวนของนักเรียนแกนนำไดYเรียนรูYกระบวนการทำงานจากประสบการณืจริงทกุข้ันตอน

เรียนรูYการแกYไขปUญหาเฉพาะหนYา การทำงานเปdนทีม 

 

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในรอบปïท่ีผ"านมา 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชLวงเวลาท่ีจัด สถานท่ี จำนวนผูYรLวม 

1 สุริยุปราคาบางสLวน 21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 200-300 

2 ดาวพฤหัสบดีใกลYโลก 13 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 200 

3 สังเกตฯ Micro Full Moon 31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 50 

4 คLายดาราศาสตร, 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอุเทนพัฒนา  220 

5 The Great Conjunction 21 ธันวาคม 253 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  200 

6 สLงโอกาสใหYนYอง ป.  19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบYานเหลLาสำราญ 29 

7 คLายดาราศาสตร, (ขยาย) 27-28 มีนาคม 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 100 
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“พ่ีสอนน<อง  ชวนดูดาว” 

นางสาวรสริน  พันธ ุ

E-mail: rodsarin6822@gmail.com 

โรงเรียนวัดแม"แก<ดน<อย จ.เชียงใหม" 

 

บทคัดย"อ 

 กิจกรรม “พี่สอนนYอง ชวนดูดาว” เกิดจากนักเรียนแกนนำดาราศาสตร,โรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย 

(MKN Astronomy Youth Club) ที่มีความสนใจและมีใจรักดาราศาสตร,รวมกลุLมกัน จัดกิจกรรมเพื่อสรYาง

แรงจูงใจใหYกับเพื่อนๆ นYองๆ ในโรงเรียนวัดแมLแกYดนYอยและโรงเรียนเครือขLาย ใหYมีความรูYความเขYาใจและ 

มีใจรักดาราศาสตร, โดยในปeการศึกษา 2563 นักเรียนแกนนำดาราศาสตร,วางแผนและดำเนินการเลือก

กิจกรรมใหYเหมาะสม สอดคลYองกับบริบท และขีดความสามารถของนักเรียน ซึ่งนักเรียนไดYกำหนดรูปแบบ

กิจกรรมการเรียนรูY แนวทางการดำเนินการ และจัดกิจกรรมออกเปdน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 กิจกรรม

ดาราศาสตร,สุขสันต, เปdนกิจกรรมที่จัดทุกวันพุธ จำนวน 2 ช่ัวโมง ใหYกับนักเรียนทุกคนต้ังแตLช้ัน ป.4- ม.3 

โดยนักเรียนที่เขYารLวมกิจกรรมไดYฝçกใชYกลYองดาราศาสตร,สังเกตดวงอาทิตย,หรอืวัตถุตLางๆ พรYอมประดิษฐ,สื่อ

ทางดาราศาสตร,ที่มีความเหมาะสมกับระดับชั้น และรูปแบบที่ 2 กิจกรรมทำดีเพื่อพLอ (5 ธันวาคม) เปdน

กิจกรรมที่จัดใหYกับโรงเรียนเครือขLายความรLวมมือ โดยลักษณะกิจกรรมจะเปdนแบบคLายดาราศาสตร, 

จำนวน 1 วัน  

ผลการจัดกิจกรรมพบวLา 1) นักเรียนแกนนำดาราศาสตร,สามารถจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,ไดY

และขับเคลื่อนกิจกรรมภายใตYพื้นฐานบรบิทของโรงเรยีนและขีดความสามารถของนักเรียน 2) นักเรียนแกนนำ

มีความรูYเกี่ยวกับดาราศาสตร,เพิ่มขึ้น มีทักษะการจัดกิจกรรม การทำงานเปdนทีม และรูYจักวางแผนและ

สามารถแกYปUญหาเฉพาะหนYาไดY 3) นักเรียนในโรงเรียนวัดแมLแกYดนYอยมีความรูYความเขYาใจ เกิดความตื่นตัว 

และมีสLวนรLวมในการจัดกิจกรรมมากข้ึน 4) นักเรียนสามารถประดิษฐ,สื่อ/อุปกรณ,ทางดาราศาสตร,ไดY และ  

5) นักเรียนมคีวามพึงพอใจตLอกิจกรรม “พี่สอนนYอง ชวนดูดาว” อยูLในระดับมากที่สดุ 

คำสำคัญ:  กจิกรรมทางดาราศาสตร,, สื่อดาราศาสตร,  

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

กิจกรรม “พี่สอนนYอง ชวนดูดาว” เปdนกิจกรรมที่มีจดุเริ่มตYนมาจากการระดมความคิดของนักเรยีน

แกนนำดาราศาสตร,โรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย (MKN Astronomy Youth Club) ที่มีความสนใจและมีใจรกั

ดาราศาสตร,รวมกลุLมกัน ที่ตYองการสรYางแรงจูงใจใหYกับเพื่อนๆ นYอง ๆ ในโรงเรียนวัดแมLแกYดนYอยและ

โรงเรียนในกลุLมเครือขLายการศึกษา ใหYมีความรูYความเขYาใจและมีใจรักดาราศาสตร, รวมทั้งนักเรียนแกนนำ

ตYองการใหYการดำเนินกิจกรรมตLาง ๆ ทางดาราศาสตร,ของโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนไปไดYอยLางยั่งยืน  

(หากพี่ๆ แกนนำในชมรมจบการศึกษาออกไปหรือหากครูผูYรับผิดชอบกิจกรรมดาราศาสตร,ของโรงเรียนมี
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การยYายสถานศึกษา) ตลอดจนรูปแบบของการจัดกิจกรรมที ่อยู LภายใตYพื ้นฐานบริบทของโรงเรียนและ 

ขีดความสามารถของนักเรียน ดังน้ันจากเหตุผลที่กลLาวมาจึงเปdนที่มาของการขับเคลือ่นกิจกรรม “พี่สอนนYอง 

ชวนดูดาว” ทั้งนี้กิจกรรมดังกลLาวไดYเริ่มตYนตั้งแตLปeการศึกษา 2562 โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ 

การจัดกิจกรรมใหYเหมาะสม สอดคลYองกับบริบทของโรงเรยีน และขีดความสามารถของนักเรียนใหYเหมาะสม

อยLางตLอเน่ือง ตลอดจนสถานการณ,การแพรLระบาดของไวรัสโควิด-19  

 

วัตถุประสงค5 

1. เพื่อใหYกิจกรรมตLาง ๆ  ทางดาราศาสตร,ของโรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย สามารถขับเคลื่อนไปไดY 

อยLางย่ังยืนภายใตYพื้นฐานบริบทของโรงเรียนและขีดความสามารถของนักเรียน 

2. เพื่อใหYนักเรียนแกนนำดาราศาสตร,มีความรูYเกี่ยวกับดาราศาสตร,เพิ่มข้ึน มีทักษะการจัดกิจกรรม  

การทำงานเปdนทีม รูYจักวางแผน และสามารถแกYปUญหาเฉพาะหนYาไดY 

3. เพื่อใหYนักเรียนในโรงเรียนวัดแมLแกYดนYอยและโรงเรียนเครอืขLายความรLวมมอื มีความรูYความเขYาใจ 

เกิดความต่ืนตัว มีสLวนรLวมในการจัดกจิกรรม และสามารถประดิษฐ,สื่อ/อุปกรณ,ทางดาราศาสตร,ไดY 

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

 นักเรียนแกนนำดาราศาสตร,วางแผนและดำเนินการเลอืกกิจกรรมใหYเหมาะสม สอดคลYองกับบรบิท 

และขีดความสามารถของนักเรียน ซึ่งนักเรียนไดYกำหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูY แนวการดำเนินการ และ

จัดกิจกรรมเปdน 2 รูปแบบ ตามรายละเอียดและตารางดำเนินกิจกรรม ดังน้ี  

รูปแบบที่ 1 กิจกรรมดาราศาสตร,สุขสันต, เปdนกิจกรรมที่จัดใหYกับนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน 

วัดแมLแกYดนYอยโดยเริ่มตั้งแตLชั้น ป.4-ม.3 ซึ่งลักษณะกิจกรรมจะจัดใหYกับนักเรียนในทุกวันพุธ จำนวน 2 ชั่วโมง 

ทั้งน้ีนักเรียนแกนนำดำเนินการถLายทอดความรูYเกี่ยวกับกลYองดาราศาสตร,ใหYกับนักเรียนที่เขYารLวมกิจกรรม

ไดYฝçกสังเกตวัตถุตLางๆ ตามที่กำหนด พรYอมทั้งประดิษฐ,สื่อทางดาราศาสตร,ที่ความเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน 

รูปแบบที่ 2 กิจกรรมทำดีเพื่อพLอ (5 ธันวาคม) เปdนกิจกรรมที่จัดใหYกับโรงเรียนเครือขLายความรLวมมือ 

โดยลักษณะกิจกรรมจะเปdนแบบคLายดาราศาสตร, ระยะเวลา 1 วัน โดยจะดำเนินการเปdน 3 ชLวง คือ ชLวงเชYา 

บรรยายใหYความรูY สังเกตดวงอาทิตย, และทำการทดลอง ชLวงบLาย จะจัดทำเปdนฐานความรูYเพื่อใหYนักเรียน

ไดYประดิษฐ,สื่อ/อุปกรณ,ทางดาราศาสตร, และชLวงกลางคืน สังเกตการณ,ดวงดาวดYวยกลYองโทรทรรศน,และ

ตาเปลLา และการเรียนรูYดาราศาสตร,ผLานโปรแกรม 

     
 

นักเรียนแกนนำ 

ประชุมวางแผน 
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แผนการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร5ในโรงเรียน 

ระหว"างเดือนสิงหาคม – เดอืนธันวาคม 2563 

ลำดับ ช่ือกิจกรรม ช"วงเวลาจัดกิจกรรม สถานท่ี จำนวนผู<ข<าร"วม

กิจกรรม (คน) 

1 ประชุมและอบรมนักเรียนแกนนำ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย 20 

2 พี่สอนนYอง ชวนดูดาว  

>>ดาราศาสตร,สุขสันต, ม.3 

ประดิษฐ,โมเดลดาราศาสตร,ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา 

26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย 52 

3 พี่สอนนYอง ชวนดูดาว 

>>ดาราศาสตร,สุขสันต, ป.6  

กลุLมที่ 1 ประดิษฐ,แผนที่ดาว 

16 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย 64 

4 พี่สอนนYอง ชวนดูดาว  

>>ดาราศาสตร,สุขสันต, ป.6  

กลุLมที่ 2 ประดิษฐ,แผนที่ดาว 

23 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย 63 

5 พี่สอนนYอง ชวนดูดาว  

>>ดาราศาสตร,สุขสันต, ม.2  

ประดิษฐ,เครื่องวัดมุมอยLางงLาย 

30 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย 86 

6 พี่สอนนYอง ชวนดูดาว  

>>ดาราศาสตร,สุขสันต, ป.5  

กลุLมที่ 1 ประดิษฐ,นา¨ิกาแดด 

7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย 53 

7 พี่สอนนYอง ชวนดูดาว  

>>ดาราศาสตร,สุขสันต, ป.5  

กลุLมที่ 2 ประดิษฐ,นา¨ิกาแดด 

**รายงานผลตามโครงการโรงเรียน

คุณภาพ SMT ตาม มฐ. สสวท. 

14 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย 54 

8 พี่สอนนYอง ชวนดูดาว  

>>ดาราศาสตร,สุขสันต, ป.4  

ประดิษฐ,โมเดลการโคจรของ

ดวงดาวในระบบสุริยะ 

28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย 30 

9 พี่สอนนYอง ชวนดูดาว  

>>กิจกรรมทำดีเพื่อพLอ  

(คLายโรงเรียนเครือขLายความรLวมมือ) 

5 ธันวาคม 2563 งดจัดเน่ืองจาก

สถานการณ5โควิด-19 

- 

10 พี่สอนนYอง ชวนดูดาว  

>>ดาราศาสตร,สุขสันต, ม.1  

ประดิษฐ, Spectrometer 

16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดแมLแกYดนYอย 35 
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ผลการดำเนินกจิกรรม 

 ความพึงพอใจของนักเรียนแตLละระดบัชั้นท่ีมีตLอการจัดกิจกรรม “พ่ีสอนนYอง ชวนดูดาว”ดงัน้ี 

ระดับช้ัน กิจกรรม จำนวน 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D ความหมาย 

ป.4 ประดิษฐ,โมเดลการโคจรของดวงดาว

ในระบบสุริยะ 

30 
4.76 0.4 

มากท่ีสุด 

ป.5 ประดิษฐ,นา¨ิกาแดด 107 4.63 0.48 มากท่ีสุด 

ป.6 ประดิษฐ,แผนท่ีดาว 127 4.87 0.34 มากท่ีสุด 

ม.1 ประดิษฐ, Spectrometer 35 4.44 0.5 มาก 

ม.2 ประดิษฐ,เคร่ืองวัดมุมอยLางงLาย 86 4.53 0.5 มากท่ีสุด 

ม.3 ประดิษฐ,โมเดลดาราศาสตร,ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา 

52 
4.60 0.49 

มากท่ีสุด 

รวม/ค"าเฉล่ียโดยรวม 437 คน 4.64 0.45 มากที่สุด 

 

สรุปผล 

1) นักเรียนแกนนำดาราศาสตร,สามารถจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,ไดYและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใตY

พื้นฐานบริบทของโรงเรียนและขีดความสามารถของนักเรียน 2) นักเรียนแกนนำมีความรูYเกี่ยวกับดาราศาสตร,

เพิ่มขึ้น มีทักษะการจัดกิจกรรม การทำงานเปdนทีม และรูYจักวางแผนและสามารถแกYปUญหาเฉพาะหนYาไดY 3) 

นักเรียนในโรงเรียนวัดแมLแกYดนYอยมีความรูYความเขYาใจ เกิดความตื่นตัว และมีสLวนรLวมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 

4) นักเรียนสามารถประดิษฐ,สื่อ/อุปกรณ,ทางดาราศาสตร,ไดY และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจตLอกิจกรรม “พ่ีสอน

นYอง ชวนดูดาว” อยูLในระดับมากท่ีสุด 

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 
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ค"ายเปsดโลกดาราศาสตร5ครั้งที่ 3 “ เบ่ิงทิวเขา กินข<าวจี่ ช้ีดวงดาว หยอกลมหนาว ” 
นางสาวรจุิรา  แสนโท 

e-mail: tigerachicken@gmail.com 
โรงเรียนคำสร<อยพิทยาสรรค5  จ.มุกดาหาร 

 

บทคัดย"อ 

คLายเปäดโลกดาราศาสตร,คร้ังท่ี 3 “ เบิ่งทิวเขา กินขYาวจ่ี ชี้ดวงดาว หยอกลมหนาว ” มีวัตถุประสงค,เพ่ือ

ปลูกฝUงเจตคติที่ดีตLอวิชาดาราศาสตร, เสริมสรYางกระบวนการคิดอยLางเปdนระบบและสLงเสริมใหYนักเรียนมีทักษะ

ปฏิบัติการทางดาราศาสตร, โดยเนYนการฝçกทักษะใหYนักเรียนสามารถดูดาวเบื้องตYนไดYดYวยตนเอง ทักษะในการใชY

เครื่องมือทางดาราศาสตร,เบื้องตYนและสLงเสริมใหYนักเรียนเปdนผูYใหYบริการทางดาราศาสตร,แกLโรงเรียนและชุมชน

ขYางเคียง โดยการดำเนินกิจกรรมในคร้ังน้ีไดYดำเนินกิจกรรมแบLงออกเปdนสองสLวน สLวนแรกคือการดำเนินกิจกรรม

ฐานการเรียนรูYท่ีมุLงเนYนใหYนักเรียนเรียนรูYผLานกิจกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงจัดขึ้นท่ีโรงเรียนในชLวงกลางวัน และสLวนท่ี

สองคือกิจกรรมภาคสังเกตทYองฟãาจริงที่มีการปรับกิจกรรมใหYนLาสนใจ ตามคอนเซ็ปต, “ เบิ่งทิวเขา  กินขYาวจี่ ชี้

ดวงดาว หยอกลมหนาว ” ที่จะไดYเรียนรูYไปพรYอมบรรยากาศที่สนุกสนานและผLอนคลาย โดยการเลือกสถานที่ใน

ชุมชนท่ีเหมาะสมกับการดูดาวและจะเปdนแหลLงทางเลือกท่ีเหมาะสมในการการสังเกตการณ,ทYองฟãาตอนกลางคืน

ตLอไป 
ผลจากการดำเนินกิจกรรมพบวLา นักเรียนใหYความสนใจตLอกิจกรรมคLายเปäดโลกดาราศาสตร,ฯ เพิ่มมาก

ขึ้นท้ังนักเรียนท่ีเขYารLวมคLายและนักเรียนวิทยากร และจากผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของกิจกรรมคLาย

ดาราศาสตร,คร้ังท่ี 3 นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดรYอยละ 38.10 พึงพอใจมากรYอยละ 54.80 และพึงพอใจใน

ระดับปานกลางรYอยละ 7.10 

คำสำคัญ: คLายเปäดโลกดาราศาสตร,,เรียนรูYผLานกิจกรรมท่ีหลากหลาย,ผLอนคลาย 

 

ที่มาของกิจกรรม 

กิจกรรมคLายดาราศาสตร, เปdนกิจกรรมหน่ึงท่ีเอ้ือตLอการเรียนรูYดาราศาสตร,ผLานรูปแบบการเรียนการสอน

แบบ Active Learning ที ่เนYนใหYผู YเรียนมีสLวนรLวมและมีปฏิสัมพันธ,กับกิจกรรมการเรียนรู YผLานการปฏิบัติท่ี

หลากหลายรูปแบบ กิจกรรมคLายเปäดโลกดาราศาสตร,โรงเรียนคำสรYอยพิทยาสรรค, ไดYดำเนินกิจกรรมมาเปdนปeท่ี 3 

มุLงเนYนออกแบบกิจกรรมท่ีใหYผูYเรียนมีความกระตือรือรYนท่ีจะเรียนรูYดาราศาสตร,ผLานการทำกิจกรรมเชLน การเรียนรูY

จากฐานการเรียนรูYที่ไดYลงมือปฏิบัติจริง การระดมสมองในกลุLมเพื่อแกYปUญหาตามสถานการณ,ที่ใหYมา รวมถึงการ

จัดเตรียมสภาพแวดลYอมท่ีเหมาะสมในการเรียนรูY ดังน้ันการจัดกิจกรรมคLายเปäดโลกดาราศาสตร,คร้ังน้ีจึงคำนึงถึง

องค,ประกอบดังกลLาวขYางตYน นอกจากนี้การใหYบริการทางดYานดาราศาสตร,ก็ถือเปdนสLวนสำคัญในการพัฒนาองค,

ความรูYของผูYใหYบริการเอง และผูYรับบริการที่ไดYรับผลประโยชน,โดยตรง การสLงเสริมใหYนักเรียนเปdนผูYใหYบริการ
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ทางดYานดาราศาสตร,ในฐานะวิทยากรจึงเปdนสLวนหน่ึงในการเรียนรูYทางดาราศาสตร,และสLงเสริมเจตคติท่ีดีตLอวิชา

ดาราศาสตร,ดYวย 

 

วัตถุประสงค5 

1. เพ่ือใหYนักเรียนมีเจตคติท่ีดตีLอวิชาดาราศาสตร, 

2. เพ่ือกระตุYนความสนใจของนักเรียนตLอวิชาดาราศาสตร, 

3. เพ่ือใหYนักเรียนมีทักษะในการปฏิบตัิการทางดYานดาราศาสตร, 

4. เพ่ือสLงเสริมใหYนักเรียนเปdนผูYใหYบริการทางดYานดาราศาสตร, 

5. เพ่ือสLงเสริมทักษะกระบวนการคิด แกYปUญหาอยLางเปdนระบบ 

 

การดำเนินกจิกรรม/ รายละเอียดกจิกรรม 
1. คณะครูกลุLมสาระการเรียนรูYวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีรLวมกันประชุม วางแผนการดำเนินกิจกรรมคLาย

เปäดโลกดาราศาสตร,คร้ังท่ี 3  
2. รับสมัครและคดัเลือกนักเรียนท่ีจะทำหนYาท่ีเปdนวิทยากรในฐานการเรียนรูY จำนวน 23 คน นักเรียน

นันทนาการ 7 คน และนักเรียนเขYารLวมคLายเปäดโลกดาราศาสตร,คร้ังท่ี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปeท่ี 1 – 4 

จำนวน 50 คน  
3. ประชุมและแบLงหนYาที ่ของนักเรียนวิทยากรตามความถนัดและความสนใจ มอบหมายหนYาที ่และ

ดำเนินการซYอมการจัดกิจกรรม โดยการดำเนินกิจกรรมตLางๆในฐานการเรียนรูYนักเรียนวิทยากรจะเปdน

ผูYทำหนYาท่ีหลัก ครูเปdนผูYคอยชี้แนะในการฝçกซYอม 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมคLายเปäดโลกดาราศาสตร,คร้ังท่ี 3“เบิง่ทิวเขา กินขYาวจ่ี ชีด้วงดาว หยอกลมหนาว” 

ระหวLางวันท่ี 18-19 ธันวาคม 2563 (2 วัน 1 คืน) โดยการจัดกิจกรรมแบLงออกเปdนชLวงกลางวัน กลางคืน

และเชYามืด ดังน้ี 
4.1.   กิจกรรมชLวงกลางวัน จัดกิจกรรมที่โรงเรียนคำสรYอยพิทยาสรรค, โดยกิจกรรมประกอบไปดYวย

กิจกรรมนันทนาการเพื่อเตรียมความพรYอมและแบLงกลุLมนักเรียนคLาย กิจกรรมฐานการเรียนรูYที่ใหY

ความรูYโดยนักเรียนที่เปdนวิทยากร ประกอบไปดYวยฐานภารกิจพิชิตดวงดาว 1 (เรียนรูYเกี่ยวกับทรง

กลมทYองฟãา การบอกตำแหนLงวัตถุทYองฟãาตามระบบเสYนขอบฟãา การวัดระยะเชิงมุม การประดิษฐ,

และใชYแผนท่ีดาวแบบหมุน) ฐานภารกิจพิชิตดวงดาว 2 (เรียนรูYเก่ียวกับการใชYกลYองโทรทรรศน, การ

เคลื่อนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย,และการเกิดฤดูกาล) ฐานภารกิจพิชิตดวงดาว 3 (เรียนรูYเก่ียวกับเฟส

ดวงจันทร,และการเกิดอุปราคา) กิจกรรม Challenge Activities โดยกำหนดสถานการณ,ที่เปdน

ปUญหาขึ้น และใหYนักเรียนแตLละกลุLมชLวยกันระดมความคิดและแกYปUญหาตามสถานการณ,ที่กำหนด

(สถานการณ,ที่กำหนดเกี่ยวขYองกับนา¨ิกาแดดและมุมพารัลแลกซ,) โดยกลุLมที่ไดYคะแนนสูงสุดจะ
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ไดYรับรางวัล และชLวงสุดทYายของกิจกรรมกลางวันจะเปdนการรับชมการแสดงเกี่ยวกับดวงดาวของ

นักเรียนวิทยากร และฟUงบรรยายเก่ียวกับการวางแผนการดูดาว 
4.2. กิจกรรมชLวงกลางคืนและเชYามืด จัดขึ้นบริเวณลานทYายอLางเก็บน้ำหYวยขี้เหล็ก อ.นิคมคำสรYอย       

จ.มุกดาหาร กิจกรรมประกอบไปดYวยการสังเกตวัตถุทYองฟãาดYวยตาเปลLาและใชYกลYองโทรทรรศน, การ

ใชYแผนท่ีดาวในการดูดาวบนทYองฟãาจริง นิทานดวงดาว สังเกตดวงดาวชLวงเชYามืดและชมพระอาทิตย,

ขึ้น บรรยากาศรายลYอมไปดYวยทิวเขา อากาศท่ีหนาว และขYาวจ่ีรYอนๆสำหรับผูYเขYารLวมกิจกรรมตาม

คอนเซ็ปต ์กิจกรรม “ เบิ่งทิวเขา  กินขYาวจ่ี ชี้ดวงดาว หยอกลมหนาว ” 
 

                                                                        รูปกิจกรรมคLายเปäดโลกดาราศาสตร, คร้ังที ่3 

                                                                  https://photos.app.goo.gl/9DoXjBYKsBC9UZUU7 

 

 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

ผลการประเมินความพึงพอใจคLายเปäดโลกดาราศาสตร,ครัง้ที ่3 “เบิง่ทิวเขา กินขYาวจี่ ช้ีดวงดาว 

หยอกลมหนาว ” 

1. กิจกรรมในฐานการเรียนรูY 
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2. ภาพรวมของกิจกรรม 

 
3. ความประทับใจ/ขYอเสนอแนะตLอกิจกรรมคLายเปäดโลกดาราศาสตร,ครั้งที่ 3 

 ไดYความรูYใหมLๆและไดYเพื่อนใหมL,เปdนคLายที่ดีและเต็มไปดYวยความรูY,ไดYดูดาวเสาร,, เปdนคLายที่สนุก

และไดYความรูYเพิ่มข้ึนกวLาเดิมเลยคLะไดYรูYจักช่ือของดาวดYวย,สตาฟนLารัก ครูใจดี มีความรูYกลับบYาน,ไดYความรูY

เยอะมากๆชอบที่พี่ๆนYองๆเปdนกันเอง,ไดYรูYเกี่ยวกับการดูดาวการสLองกลYอง,ไดYความรูYจากทYองฟãาจำลอง,

ประทับใจมากๆคLะ ไดYความรูYมาเยอะพอสมควร พี่ๆดูแลดีมาก สนุกมากดYวยคLะ นัมเบอร,วัน,สนุกมากแตL

อยากดูดาวนานๆหนLอย,ชอบที่ไดYไปนอนดูดาว นอนดูพระอาทิตย,ข้ึน,อยากใหYมีกิจกรรมใหYทำมากกวLาน้ีคLะ

,เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมสันทนาการใหYเปdนรูปแบบที่ผสมผสานกับความรูYเรื่องดาราศาสตร,มากข้ึน

,อยากใหYจัดอีกครั้ง,อยากใหYจัดเปdนแคมปπเลยคLะ,อยากใหYจัดข้ึนอีกเรื่อยๆในทุกปeฯ 

 

สรุปผล 

 นักเรียนที่เขYารLวมกิจกรรมคLายเปäดโลกดาราศาสตร,ครั้งที ่3 “ เบิ่งทิวเขา กินขYาวจี่ ช้ีดวงดาว หยอก

ลมหนาว ” โดยภาพรวมมีความสนใจ กระตือรือรYนในการทำกิจกรรมในแตLละฐาน มีความสามารถในการ

คิดแกYปUญหาอยLางเปdนระบบและมีความพึงพอใจตLอกิจกรรมคLายฯในระดับมากขึ ้นไปรYอยละ 92.90 

นักเรียนที ่ทำหนYาที ่เปdนวิทยากรประจำฐานสามารถถLายทอดความรูYใหYกับผู YเขYารLวมกิจกรรมคLายโดย

ภาพรวมสLวนใหญLอยูLระดับดีข้ึนไป ปUญหาที่สำคัญในการจัดกิจกรรมคือเวลาในการทำกิจกรรมบางฐานที่ไมL

เพียงพอ ในขณะที่บางฐานมีเวลาเหลือกLอนถึงเวลาเปลี่ยนฐาน และขYอเสนอแนะอื่นๆจากนักเรียนที่เขYารLวม

คLายในครั้งน้ี ซึ่งจะเปdนประเด็นในการวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งตLอไป 

 

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

วันจัดกิจกรรม: 18-19 ธันวาคม 2563 

ช่ือกิจกรรม: คLายเปäดโลกดาราศาสตร,ครัง้ที่ 3“เบิ่งทิวเขา กินขYาวจี่ ช้ีดวงดาว หยอกลมหนาว” 

จำนวนคนเขYารLวม: นักเรียนวิทยากรจำนวน 30 คน,นักเรียนคLายจำนวน 50 คน,ครูจำนวน 12 คน 

กลุLมเปãาหมาย: นักเรียนโรงเรียนคำสรYอยพทิยาสรรค, ระดับช้ันมัธยมศึกษาปeที่ 1-6 
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ค"ายดาราศาสตร5 “ฅนเบ่ิงดาว” 

ช่ือผู<ทำกิจกรรม : นายวงศ5พันธ5   เวียงนนท5 

e-mail: wongpan3010@gmail.com  

โรงเรียนบึงมะลูวทิยา 

 

บทคัดย"อ 

การดำเนินการจัดกิจกรรมคLายดาราศาสตร, “ฅนเบิ่งดาว” ไดYจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค,เพื่อจัดกิจกรรม

สLงเสริมกระบวนการคิดอยLางเปdนระบบ สLงเสริมใหYนักเรียนไดYรูYจักและแสดงออกถึงทักษะ และกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร, และเพ่ือสLงเสริมใหYนักเรียนสนุกสนาน เกิดความรูYจากการลงมือปฏิบัติในสถานการณ,จริง และมีเจต

คติที่ดีในกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนในสาระการเรียนรูYวิทยาศาสตร, โดยมีกิจกรรมฐานภาคเชYา 5 ฐานการเรียนรูY 

กิจกรรมฐานดูดาวภาคกลางคืน 5 ฐานกิจกรรม โดยมีจำนวนผูYเขYารLวมกิจกรรม 120 คน  

ผลการดำเนินกิจกรรม พบว"า  

1. นักเรียนท่ีเขYารLวมกิจกรรมคLายดาราศาสตร, รYอยละ 95 มีกระบวนการคดิอยLางเปdนระบบอยูLในระดับยอด

เยี่ยม  

2. ผูYรLวมกิจกรรมแสดงออกถึงทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร, รYอยละ 100 อยูLในระดับยอดเยี่ยม  

3. ผูYเขYารLวมกิจกรรมมีเจตคติท่ีดีตLอกิจกรรมการเรียนรูYในกลุLมสาระการเรียนรูYวิทยาศาสตร, รYอยละ 100 อยูL

ในระดับยอดเยี่ยม 

คำสำคัญ: คLายดาราศาสตร, ,  กระบวนการคิดอยLางเปdนระบบ , ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร, 

 

บทนำ/ แนวคิด / ที่มาของกิจกรรม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุLงพัฒนาผูYเรียนทุกคน ซ่ึงเปdนกำลังของชาติ

ใหYเปdนมนุษย,ที่มีความสมดุลทั้งดYานรLางกาย ความรูY คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปdนพลเมืองไทย          เปdน

หลักสูตรการศึกษาท่ีเนYนผูYเรียนเปdนสำคัญ  

 การจัดการเรียนรูYโดยการบรรยายในชั้นเรียนเปdนกระบวนการเรียนรูYมิติเดียว นักเรียนมีสLวนรLวมในการ

จัดการเรียนรูYนYอย เกิดองค,ความรูYความจำเพียงดYานเดียว เม่ือจบการเรียนในชั่วโมงน้ัน ๆ นักเรียนโดยสLวนใหญLจะ

ลืมเนื้อหาที่ไดYเรียนมาอยLางรวดเร็วการจัดกิจกรรมคLายดาราศาสตร,  ถือเปdนกิจกรรมที่สนับสนุนใหYผูYเรียนไดYเกิด

การเรียนรูYและทักษะ  ตามวัตถุประสงค,ของหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ซ่ึงนอกจากผูYเรียน

จะไดYรับความรูY  ความเขYาใจในเน้ือหาจากการศึกษาในชั้นเรียนแลYวนักเรียนจะไดYนำความรูYมาศึกษาหาความรูYจาก

ประสบการณ,จริงในการการรLวมกิจกรรมคLาย ไดYปฏิบัติการดูดาวจากทYองฟãาจริง  เปdนการสรYางทักษะการเรยีนรูY

นอกหYองเรียน  สLงเสริมใหYนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินตLอกิจกรรมที่เกี่ยวขYองกับกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในกลุLมสาระการเรียนรูYวิทยาศาสตร,  และมีเจตคติท่ีดีตLอการจัดกระบวนการเรียนการสอนภายในชั้น

เรียน 
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ดYวยหลักการและเหตุผลขYางตYน จึงไดYจัดกิจกรรมคLายดาราศาสตร, “ฅนเบิ่งดาว”  โดยคาดหวังวLาจะ

สามารถพัฒนาทักษะผูYเรียนตามหลักสูตร ใหYผูYเรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ พรYอมทั้งเกิดเจตคติที่ดีตLอการจัด

กระบวนการเรียนรูY ในรายวิชากลุLมสาระการเรียนรูYวิทยาศาสตร,ตLอไป 

 

วัตถุประสงค5 

1)  เพ่ือจัดกิจกรรมสLงเสริมกระบวนการคดิอยLางเปdนระบบ 

 2)  เพ่ือสLงเสริมใหYนักเรียนไดYรูYจักและแสดงออกถงึทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร, 

 3) เพ่ือสLงเสริมใหYนักเรียนเกิดความรูY และความสนุกสนาน เกิดความรูYจากการลงมือปฏิบัติในสถานการณ,

จริง มีเจตคติท่ีดีในกิจกรรมเก่ียวกับสาระการเรียนรูYวิทยาศาสตร, 

 

การดำเนินกจิกรรม/ รายละเอียดกจิกรรม 

1. ข้ันวางแผนและการประสานงาน (Plan) 

1.1 ประชุมคณะครูกลุLมสาระการเรียนรูYวิทยาศาสตร,และเทคโนโลย ีออกคำสั่งแตLงตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ   

1.3 ประสานงานในโรงเรียน เพ่ือกำหนดกิจกรรมในการดำเนินการเตรียมทีมวิทยากร ซักซYอมความเขYาใจ

ในการดำเนินกิจกรรม เตรียมอุปกรณ,ประกอบการจัดกิจกรรมในแตLละฐาน 

 
2. ข้ันการดำเนินการ (DO) 

2.1 ประชาสัมพันธ,คLายดาราศาสตร, รับสมัครนักเรียนเขYารLวมกิจกรรม 

2.2 จัดกิจกรรมคLายดาราศาสตร, “ฅนเบิง่ดาว” รายละเอียดฐานกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรมฐานภาคกลางวัน 5 ฐาน ฐานละ 25 นาที  ฐานท่ี 1 แบบจำลองระบบสุริยะ ฐานท่ี 2 Moon Phase 

Calculator ฐานท่ี 3 แผนท่ีดาว/merge cube  ฐานท่ี 4 ทรงกลมฟãา ฐานท่ี 5 กลYองโทรทรรศน,  

 2.3 กิจกรรมนันทนาการ/บรรยายการดดูาวเบื้องตYน 

 2.4 กิจกรรมฐานดูดาวภาคกลางคืน 5 ฐาน ฐานละ 30 นาที   

ฐานท่ี 1การดดูาวจากกลYองดดูาว  
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ฐานท่ี 2 การดูดาวดYวยแผนท่ีดาว  

ฐานท่ี 3 การหาทิศจากหมูLดาว  

ฐานท่ี 4 การนับฝนดาวตก  

ฐานท่ี 5 นิทานดาว  

3. ข้ันตรวจสอบผลการดำเนินการ (Check) รวม สรุปกิจกรรม/กิจกรรมพิธีเทียน “จุดเทียนสานศรัทธา” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทกึข<อมูลฝนดาวตก : คLายดาราศาสตร, ประจำปeการศกึษา 2563 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  

สถานท่ีนับฝนดาวตก สวนพลูสเตเดียมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุLมฝนดาวตกคนคูL (ฝนดาวตกเจมินิดส,)  วันท่ี 13 

ธันวาคม 2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางแบบบันทึกฝนดาวตก พบวLา ชLวงเวลาท่ีใชYสงัเกตการณ,ฝนดาวตก เวลา 19.30 – 22.00 น. 

สามารถบันทึกการตกของดาวไดY จำนวน 136 ดวง ดYานท่ีสังเกตฝนดาวตกไดYสูงสุด คือ ทYองฟãาดYานทิศใตY จำนวน 

55 ดวง รองลงมาคือทิศตะวันออกจำนวน 45 ดวง ดYานท่ีสงัเกตไดYนYอยสุดคือทYองฟãาดYานทิศตะวันตก จำนวน 13 

ดวง 
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4. ข้ันปรับปรุงสะท<อนผลดำเนินการ (Act) : ผลการดำเนินกจิกรรม /ผลการประเมินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการประเมินกิจกรรมพบวLา ความคิดเห็นของผูYเขYารLวมกิจรรมโดยรวมอยูLในระดับมาก และดYานท่ีผูY

รLวมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุดคือดYานความพึงพอใจในกิจกรรมพิธีเทียน รองลงมาเปdนดYานความรูYความ

เขYาใจจากการเขYาคLายและรLวมกิจกรรม  

 

สรุปผล 

ผลสรุปการจัดกิจกรรม 

 1. นักเรียนท่ีเขYารLวมกิจกรรมคLายดาราศาสตร, รYอยละ 95 มีกระบวนการคิดอยLางเปdนระบบ อยูLในระดับ

ยอดเยี่ยม  

 2. ผูYรLวมกิจกรรมแสดงออกถึงทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร,รYอยละ 100 อยูLในระดับยอดเยี่ยม     

 3. ผูYเขYารLวมกิจกรรมมีเจตคติท่ีดีตLอกิจกรรมการเรียนรูYในกลุLมสาระ รYอยละ 100 อยูLในระดับยอดเยี่ยม  

 ปUญหาและอุปสรรคท่ีพบ/ขYอเสนอแนะ 

  จากการสังเคราะห,ขYอเสนอแนะของผูYรLวมกิจกรรม พบวLา การประชาสัมพันธ,รวมไปถึงจำนวน

ผูYเขYารLวมกิจกรรมยังนYอยไป สถานท่ีท่ีใชYในการทำกิจกรรมดูดาว มีแสงสวLางรบกวนมาก ผูYรLวมกิจกรรมเสนอแนะ

ใหYเพ่ิมจำนวนผูYเขYารLวมการอบรม และหาสถานท่ีในการดูดาวใหYเหมาะสมกวLาน้ี 

ภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดในปïการศึกษาที่ผ"านมา 

1. รับเชญิเปdนวิทยากร และนำกลYองโทรทรรศน,เขYารLวมการอบรมเชิง

ปฏิบตัิการดาราศาสตร, ณ โรงเรียนแกLนนครวิทยาลยั อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกLน 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2563  

2. กิจกรรมคLายดาราศาสตร, “ฅนเบิง่ดาว” สงัเกตการณ,ฝนดาวตก กลุLมฝน

ดาวตกคนคูL (ฝนดาวตกเจมินิดส,)  วันท่ี 13 ธันวาคม 2563 

3. กิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร,   

4. สงัเกตการณ,ปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, 
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กิจกรรม ดาราศาสตร5ในห<องเรียนสู"นักเรียนประถมศึกษา 

ครูศรุตยา  ลุนสะแกวงษ5 

E-mail: satost56@gmail.com 

โรงเรียนตราษตระการคุณ  จ.ตราด 

 

บทคัดย"อ 

กิจกรรม ดาราศาสตร,ในหYองเรียนสูLนักเรียนประถมศึกษา จัดขึ้นเพื่อใหYนักเรียนที่เรียนวิชาดารา

ศาสตร,ในหYองเรียนและนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ไดYใชYความรูYจากการเรียนการสอนในโรงเรียน มา

ถLายทอดสูLนักเรียนประถมศึกษาบริเวณใกลYเคียง เพื่อใหYนักเรียนประถมศึกษามีความรูYความสนใจทางดารา

ศาสตร,มากขึ้นและยังเปdนการแนะแนวประชาสัมพันธ,โรงเรียนเพื่อใหYนักเรียนเขYามาศึกษาตLอในโรงเรียน

ตราษตระการคุณในระดับมัธยม 

ผลการดำเนินกิจกรรมอยLางตLอเน่ือง นักเรียนประถมศึกษามีความสนใจและชอบดาราศาสตร,มาก

ขึ้น นักเรียนที่ไดYเรียนวิชาดาราศาสตร,ไดYใชYความรู Yความสามารถที ่เรียนในหYองเรียนในรูปแบบการจัด

กิจกรรมในสถานะการณ,จริง และผูYบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนไปทำกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

และนักเรียนประถมศึกษาสLวนใหญLไดYตามเขYามาศึกษาในโรงเรียนและนักเรยีนบางสLวนไดYเลือกเขYาอยูLชุมนุม

ดาราศาสตร, 

คำสำคัญ: นักเรียนประถมศึกษา / นักเรียนมัธยมศึกษา /   กิจกรรมดาราศาสตร,   

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

กิจกรรมดาราศาสตร,ในหYองเรียนสูLนักเรียนประถมศึกษามีแนวคิดมาจาก การนำความรูYที่ไดYจาก

การเรียนการสอนดาราศาสตร,ในหYองเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไปใชYใหYเกิดประโยชน,สูงสุด 

โดยการนำไปถLายทอดสูLนักเรียนประถมศึกษา โดยผูYเรียนจะไดYฝçกทักษะกระบวนการวางแผนอยLางเปdน

ข้ันตอน   น้ัน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมใหYกบันักเรียนประถมศึกษา ซึ่งเปdนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลYอง

ในยุคปUจจุบันที่เนYนผูYเรียนเปdนสำคัญ ซึ่งกLอใหYเกิดประโยชน,ตLอฝÆายตLาง ๆ  ทั้งทางโรงเรียนและนักเรียน

ประถมศึกษา 

 

วัตถุประสงค5 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร,ในหYองเรียนเพื่อใหYเกิดประโยชน,สูงสุด 

2. เพื่อพฒันาศักยภาพ และทักษะดYานตLาง ๆ ของผูYเรียนอยLางเต็มประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพฒันาความรูYทางดาราศาสตร,แกLนักเรียนประถมศึกษา 

4. เพื่อประชาสมัพันธ,แนะแนวโรงเรียนตราษตระการคุณ 
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การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

การดำเนินกจิกรรมแบLงออกเปdน 2 ข้ันตอนคือ 

1. การจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร,ในหYองเรียน 

- จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร,ในหYองเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปeที่ 6 ตาม

หลักสูตร  

- ในการจัดการเรียนการสอนในหYองเรียนเนYน การเรียนการสอนที่เปdนกิจกรรมที่นักเรียนสนใจจะ

นำไปถLายทอดใหYกับนักเรียนประถมศึกษา 

- นักเรียนแตLละกลุLมทดลองเลือกนำเสนอกิจกรรมทางดาราศาสตร,ที่สนใจจะนำไปจัดกิจกรรม

ใหYกับนักเรียนประถมศึกษา 

- ซักซYอมการจัดกจิกรรมสูLนนักเรียนประถมศึกษากLอนทีจ่ะดำเนินการจรงิ 

2. การจัดกจิกรรมดาราศาสตร,สูLนักเรียนประถมศึกษา 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปeที ่ 6 ดำเนินการทำกิจกรรม ซกัซYอมการทำกิจกรรมกLอนไปดำเนิน

กิจกรรม เลือกและประสานงานไปยังโรงเรียนประถมศึกษา 

- นักเรียนดำเนินการจัดกจิกรรมดาราศาสตร,แกLนักเรียนประถมศึกษาในเรื่องที่นักเรียนสนใจตาม

ความถนัด 

- คณะครูผูYดูแลกจิกรรมไปตรวจเย่ียมและใหYคะแนนการทำกจิกรรมของนักเรียนทีเ่ปdนสLวนหน่ึง

ของการวัดและประเมินผลในวิชาเรียน 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินการ 

 
 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

จากผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร,สูLนักเรียนประถมศึกษา ตลอดระยะเวลา 3 ปe โดยการ

ดำเนินกิจกรรม ในโรงเรียนประถมศึกษาบริเวณใกลYเคียงปeละประมาณ 3 – 4 โรงเรียน ไดYรับการตอบรับ

จากผูYบริหารและนักเรียนประถมศึกษา เปdนอยLางดี  นักเรียนประถมศึกษามีความสนใจในการรLวมกิจกรรม

ทางดาราศาสตร, รุLนพี่ที่จัดกิจกรรมไดYทบทวนความรูYทางดาราศาสตร,ในหYองเรียน เพื่อนำไปใชYในการจัด

กิจกรรมใหYกับนักเรียนไดYประสบความสำเร็จเปdนอยLางดี 

 

สรุปผล 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปeที่ 6 มีการพฒันาทางดYานดาราศาสตร,เพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีการจัดนำความรูY

ที่ไดYจากการเรียนไปใชYประโยชน,จรงิ รวมทัง้ยังมกีารพฒันาทักษะทางดYานตLาง ๆ ผLานกระบวนการ

จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร, 

2. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนในวิชาดาราศาสตร,สงูมาก 

3. นักเรียนประถมศึกษามีความรูYทางดาราศาสตร,และมีความสนใจทางดาราศาสตร,เพิ่มข้ึน 

การสอนดาราศาสตร์ในห้องเรียน 

กิจกรรมดาราศาสตร์สอน
ในห้องเรียน 

กิจกรรมตามหลกัสตูร 

แบง่กลุม่นกัเรียนคดัเลือก
กิจกรรม 

ซกัซ้อมการทํากิจกรรม 

กิจกรรมดาราศาสตร์สูน่กัเรียน
ประถมศกึษา 

ดําเนินการคดัเลือก
โรงเรียน 

จดักิจกรรมตาม
ความสนใจ 

ครูผู้สอนติดตาม
ประเมินผล 
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4.โรงเรียนตราษตระการคุณไดYมีช่ือเสียงเปdนทีรู่YจักแกLโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป และนักเรียน

ประถมศึกษาไดYมีความตYองการเขYามาศึกษาตLอมากข้ึน 

 

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

 การจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนตลอดปeการศึกษาที ่ผ LานมาทำไดYคLอนขYางดี ในชLวง

สถานการณ, โควิด – 19 ที่เปdนอุปสรรค,ตLอการจัดกิจกรรมเปdนอยLางมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมตLาง ๆ ไดYแสดง

ตามตารางดYานลLาง 

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ช"วงเวลาจัด

กิจกรรม 

สถานท่ี จำนวน

ผู<เข<าร"วม

กิจกรรม (คน) 

1. กิจกรรมดาราศาสตร,วัน

บูรพาจารย, 

14 -15 มกราคม 

2563 

โรงเรียนตราษตระการ

คุณ 

300 

2.  กิจกรรมฝนดาวตกเจมิ

นิดส,  

13   ธันวาคม 2563 สนามหลวง 

จ.ตราด 

100 

3. กิจกรรมสรุิยุปราคา

บางสLวน 

21 มิถุนายน  2563 ร.ร.ตราษตระการคุณ 100 

4. กิจกรรมดาวเคราะห,เคียง

ดวงจันทร, 

17   ธันวาคม 2563 ริมเข่ือน  จ.ตราด 100 

5. กิจกรรม ดาราศาสตร,จาก

หYองเรียนสูLนักเรียน

ประถมศึกษา 

18   ธันวาคม 2563 1.โรงเรียนบYานโพรง

ตะเฆL 

2.โรงเรียนทLาประดูL 

3.โรงเรียนวัดไรLปÆา 

300 
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กิจกรรมค"ายส"งเสริมการเรียนรู<ด<านดาราศาสตร5 โรงเรียนโคกสว"างคุ<มวิทยานุสรณ5 

นายศุภชัย จันทร5งาม 

e-mail: age.supachai@gmail.com 

โรงเรียนโคกสว"างคุ<มวทิยานุสรณ5 

 

บทคัดย"อ 

กิจกรรมคLายสLงเสริมการเรียนรูYดYานดาราศาสตร, โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ, มุLงเนYนการจัดกิจกรรม

ในเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร, เพ่ือใหYผูYเรียนเกิดการเรียนรูYจากประสบการณ,จริง ตลอดจนมีแนวคิดและทัศนคติ

ที่ดีตLอการเรียนรูYดYานดาราศาสตร,และเปdนผูYท่ีมีความรับผิดชอบตLอตนเองและสLวนรวม ภายหลังการจัดกิจกรรม

พบวLา นักเรียนท่ีเขYารLวมกิจกรรมมีความรูYและความเขYาใจดYานดาราศาสตร,เพ่ิมขึ้น และมีแนวคิดและทัศนคติท่ีดีตLอ

การเรียนรูYดYานดาราศาสตร, โดยดูจากผลการประเมินความพึงพอใจท่ีอยูLในระดับ “มากท่ีสุด” นอกจากน้ีนักเรียนท่ี

เขYารLวมกิจกรรมยังเปdนผูYท่ีมีความรับผิดชอบตLอตนเองและสLวนรวมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนแกนนำดาราศาสตร,

ท่ีมีความรับผิดชอบตLอตนเองและสLวนรวมอยLางเปdนท่ีประจักษ, 

คำสำคัญ: คLายดาราศาสตร, ดาราศาสตร,ภาคปฏิบัติ โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ,  

 

บทนำ/ แนวคิด / ที่มาของกิจกรรม 

ดาราศาสตร, ศาสตร,ท่ีวLาดYวยการศึกษาดวงดาราบนทYองฟãาท่ีซ่ึงมีขนาดเขตแผLไพศาลเปdนนิรันดร, รวมถึง

เทหวัตถุบนทYองฟãาและปรากฏการณ,ตLาง ๆ  ที่เกิดขึ้นบนทYองฟãาในยามค่ำคืน ดาราศาสตร,อยูLคูLมนุษย,มาอยLาง

ยาวนานในเร่ืองของความเชื่อและความรูYท่ีไดYรับจากการสั่งสมมาตั้งแตLอดีตจนถึงปUจจุบัน  

ปUจจุบันวิชาดาราศาสตร, ไดYรับการพัฒนาอยLางกYาวกระโดด แตLถึงกระน้ันปUญหาสำคัญของการเรียนวิชา

ดาราศาสตร,ในระดับชั้นมัธยมศึกษาคือผูYเรียนไมLสามารถเชื่อมโยงองค,ความรูYดYานดาราศาสตร,กับการดำรงชีวิตไดY 

ท้ังน้ีสLวนหน่ึงอาจมาจากการศึกษาจากฐานขYอมูลท่ีเปdนวิทยาศาสตร,เทียม ไมLไดYสัมผัสกับประสบการณ,จริงโดยตรง 

จึงทำใหYผูYเรียนจำตYองเรียนรูYโดยการทLองจำ อันสLงผลใหYเกิดความรูYความเขYาใจในดYานดาราศาสตร,ท่ีไมLแตกฉาน ไมL

สามารถเชื่อมโยงความรูYดYานดาราศาสตร,กับการดำรงชีวิตไดYในท่ีใด  

ดYวยเหตุน้ี โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ, จึงไดYจัดกิจกรรมคLายสLงเสริมการเรียนรูYดYานดาราศาสตร,ขึ้น 

เพ่ือใหYผูYเรียนไดYเกิดการเรียนรูYดาราศาสตร, จากการลงมือปฏิบัติจริง เห็นเทหวัตถุ และปรากฏการณ,บนทYองฟãาจริง 

ท้ังน้ีเพ่ือทำใหYดาราศาสตร,เปdนศาสตร,ท่ี สนุก ตื่นเตYน และนLาคYนหา อันจะเปdนสLวนเติมเต็มจินตนาการของผูYเรียน 

จนเกิดเปdนการเรียนรูYและนำไปสูLการเปdนมนุษย,ท่ีมีคุณภาพในสังคมตLอไป 

 

วัตถุประสงค5 

1. เพ่ือใหYผูYเรียนมีความรูYความเขYาใจดYานดาราศาสตร, ผLานการเรียนรูYจากประสบการณ,จริง 

2. เพ่ือใหYผูYเรียนมีแนวคิดและทัศนคติท่ีดตีLอการเรียนรูYดYานดาราศาสตร, 

3. เพ่ือใหYผูYเรียนมีความรับผิดชอบตLอตนเองและสLวนรวม 
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การดำเนินกจิกรรม/ รายละเอียดกจิกรรม 

 กิจกรรมคLายสLงเสริมการเรียนรูYดYานดาราศาสตร, โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ, จัดขึ้นในชLวงเดือน

มกราคมของทุกปe มีกลุLมเปãาหมายเปdนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีกำลังเรียนในรายวิชาดาราศาสตร, โดยใน

การเดินทางไปสถานท่ีจัดกิจกรรมนักเรียนแกนนำจะรLวมเดนิทางไปพรYอมกับนักเรียนท่ีเขYารLวมกิจกรรม ท้ังน้ีเพ่ือเปdน

การสรYางความคุYนเคยแกLผูYเขYารLวมกิจกรรม อันจะสLงผลสูงสุดตLอการเรียนรูYในคร้ังน้ี 

 เริ่มกิจกรรมดาราศาสตร,ภาคปฏิบัต ิ(Astronomical Activities) ในชLวงบLายดYวยกิจกรรมสันทนาการเพ่ือ

เปdนการเตรียมความพรYอมผูYเขYารLวมกิจกรรมโดยกลุLมนักเรียนแกนนำ หลังจากนั้นนักเรียนแกนนำไดYนำนักเรียน

ผูYเขYารLวมกิจกรรมแยกยYายเขYารLวมกิจกรรมฐานการเรียนรูYดYานดาราศาสตร,ท่ีไดYจัดเตรียมไวYท้ังสิ้น จำนวน 6 ฐาน โดย

ใชYเวลาในการรLวมกิจกรรมฐานละ 30 นาที ดังรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    รูปที่ 1 แสดงภาพกิจกรรมฐานการเรียนรูYโดยกลุLมนักเรียนแกนนำ  

 

ในชLวงเย็นเริ่มตYนดYวยกิจกรรมตอบปUญหาดาราศาสตร, ซึ่งขYอคำถามไดYนำมาจากองค,ความรูYที่นักเรียน

ผูYเขYารLวมกิจกรรมไดYเรียนรูYมาจากฐานการเรียนรูYตLาง ๆ พรYอมทั้งมีการแสดงละครดาวจากนักเรียนผูYเขYารLวม

กิจกรรมและนักเรียนแกนนำ ดังรูปท่ี 2 

 

 

 
      รปูที ่2 แสดงภาพกิจการตอบปUญหาดาราศาสตร,และกิจกรรมการแสดงละครดาว 

 หลังจากน้ันจะเปdนกิจกรรมการดดูาวบนทYองฟãาจริงและกิจกรรมปฏิบตัิการการใชYกลYองโทรทรรศน, ซ่ึง

เปdนกิจกรรมท่ีนักเรียนจะไดYฝçกทักษะการใชYกลYองโทรทรรศน,ในการหาวัตถุทYองฟãาดYวยตนเอง รวมไปถึงการฝçก

ฐานท่ี 1 การใชYแผนที่ดาว (Planetarium) ฐานท่ี 2 เฟสของดวงจันทร, (Moon Phase) 

 

ฐานท่ี 3 แบบจำลองระบบสุรยิะ (Planet Work) ฐานท่ี 4 การใชYกลYองโทรทรรศน, (Telescope) 

 

ฐานท่ี 5 การสรYางดาวหาง (Make a Comet) ฐานท่ี 6 การหาระยะทางทางดาราศาสตร, 
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ทักษะการใชYกลYองถLายภาพรLวมกับกลYองโทรทรรศน,ในการถLายภาพวัตถุทYองฟãา เชLน เนบิวลา M42 และกาแลกซ่ี

แอนโดรเมดา นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมการเขยีนไฟเพ่ือใหYผูYเขYารLวมกิจกรรมเกิดความสนุกสนาน ดงัรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

รูปที่ 3 แสดงภาพกิจกรรมดาราศาสตร,ในชLวงกลางคืน 

 

 ชLวงเชYามืดของวันใหมLเวลาประมาณตีสาม เร่ิมกิจกรรมดYวยการพาชมตYนไมYแสงดาวและกิจกรรมการเรียนรูY

เทคนิคการถLายภาพทางชYางเผือก พรYอมใหYนักเรียนผูYเขYารLวมกิจกรรมไดYฝçกถLายภาพดYวยตนเอง ดังรูปท่ี 4 

 

 

     

 
รูปที่ 3 แสดงภาพกิจกรรมดาราศาสตร,ในชLวงเชYามืด 

 

ผลการดำเนินกจิกรรม 

 จากการจัดกิจกรรมคLายสLงเสริมการเรียนรูYดYานดาราศาสตร, พบวLานักเรียนและครูท่ีเขYารLวมกิจกรรมท้ังสิน

จำนวน 85 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจและความรูYกLอนและหลังเขYารLวมกิจกรรม ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจและความรู<ก"อนและหลังเข<าร"วมกิจกรรมของผู<เข<าร"วมกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมดูดาวบนท้องฟ้าจริง กิจกรรมการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า 

กิจกรรมการใช้กล้องโทรทรรศน์ กิจกรรมการเขียนไฟ 

กิจกรรมต้นไม้แสงดาว กิจกรรมถ่ายภาพทางช้างเผือก กิจกรรมพิธีเทียน กิจกรรมสรุปส่ิงท่ีได้รับ 
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จากตารางที่ 1 พบวLาผูYตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเฉลี่ย

รวมอยูLในระดับ “มากท่ีสุด” ( X# 	=	 4.63) และขYอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดคือ ความตYองการใหYจัดกิจกรรม

นี้ทุกปe ( X# 	=	 4.84) รองลงมาคือความประทับใจจากการจัดกิจกรรม ( X# 	=	 4.75) สLวนขYอที่มีคะแนนต่ำ

ท่ีสุดคือการประชาสัมพันธ,กิจกรรม ( X# 	=	4.45)  นอกจากน้ียังพบวLาผูYเขYารLวมกิจกรรมมีความรูYความเขYาใจ

ดYานดาราศาสตร,และมีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนแกนนำท่ีไดYทำการเก็บขYอมูลกสอบถามเชิงลึก

จากคณะครูท่ีเขYารLวมกิจกรรม โดยคณะครูสLวนใหญLไดYใหYความเห็นตรงกันวLา “....นักเรียนแกนนำมีความรับผิดชอบ

สูงมาก สามารถดำเนินกิจกรรมไดYดYวยตัวเอง ครูทำหนYาท่ีเปdนครูท่ีปรึกษาอยLางแทYจริง...” 

 

สรปุผล 

จากการจัดกิจกรรมคLายสLงเสริมการเรียนรูYดYานดาราศาสตร, พบวLานักเรียนท่ีเขYารLวมกิจกรรมมีความรูYและ

ความเขYาใจดYานดาราศาสตร,เพ่ิมขึ้น และมีแนวคิดและทัศนคติท่ีดตีLอการเรียนรูYดYานดาราศาสตร,โดยดูจากผลการ

ประเมินความพึงพอใจท่ีอยูLในระดับ “มากท่ีสดุ”  นอกจากน้ีนักเรียนท่ีเขYารLวมกิจกรรมยังเปdนผูYท่ีมีความรับผดิชอบ

ตLอตนเองและสLวนรวมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนแกนนำดาราศาสตร,ท่ีมีความรับผิดชอบตLอตนเองและสLวนรวม

อยLางเปdนท่ีประจักษ, 

 

ภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดในปïการศึกษาที่ผ"านมา 

ท่ี ช่ือกิจกรรม ช"วงเวลา สถานท่ี จำนวน

ผู<เข<าร"วม 

1 กิจกรรมสุริยุปราคาบางสLวน (ออนไลน,) 21 มิ.ย. 63 สวนสาธารณะทุLงศรีเมือง จ.อุบลฯ 40 

2 กิจกรรมเชียร, ชุมนุมดาราศาสตร, 17 ก.ย. 63 โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ, 45 

3 กิจกรรมคLายดาราศาสตร, ช้ันประถมศึกษา 18 ส.ค. 63 โรงเรียนบYานขามปãอม 60 

4 กิจกรรมสัปดาห,วิทยาศาสตร,  22 ส.ค. 63 โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ, 200 

5 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการดาราศาสตร, ครั้ง 1 18 ต.ค. 63 โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ,  45 

6 กิจกรรมสังเกตการณ,ดาวอังคารใกลYโลก 18 ต.ค. 63 โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ,  80 

7 กิจกรรมสัปดาห,ดาราศาสตร, 12 พ.ย. 63 โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ,  ยกเลิก 

8 กิจกรรมคLายดาราศาสตร, ช้ัน ม.3 19 พ.ย. 63 โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ, 110 

9 กิจกรรมดาวเสาร,ใกลYดาวพฤหัสบด ี 21 ธ.ค. 63 โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ,  80 

10 กิจกรรมเยือนชุมชน ชวนคนมาดูดาว 21 ม.ค. 63 โรงเรียนบYานคุYม ยกเลิก 

11 กิจกรรมลูกเสือนักดาราศาสตร, 16 ก.พ. 64 โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ, ยกเลิก 

12 กิจกรรมคLายดาราศาสตร,สัญจร  1–11 มี.ค. 64 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 300 

13 กิจกรรมคLายดาราศาสตร, 13-14 มี.ค. 64 อุทยานแหLงชาติผาแตYม จ.อุบลฯ 90 

14 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการดาราศาสตร, ครั้ง 2 13 เม.ย. 64 โรงเรียนโคกสวLางคุYมวิทยานุสรณ, ยกเลิก 
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กิจกรรมค"ายดาราศาสตร5 - นักดดูาว ค่ำคืนฝนดาวตกเจมินิดส5 

นายสหรัฐ แก<วในหิน 

E-mail: title1023@gmail.com 

โรงเรียนแก"งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุร ี

 

บทคัดย"อ 

กิจกรรมคLายดาราศาสตร, - นักดูดาว ค่ำคืนฝนดาวตกเจมินิดส, จัดขึ้นในวันที่ 13–14 ธันวาคม พ.ศ.2563 

โดยมีวัตถุประสงค, ดังน้ี 1) เพ่ือพัฒนานักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ใหYมีความรูYและทักษะ เร่ือง ปรากฎการณ,   ฝน

ดาวตกเจมินิดส, 2) เพื่อพัฒนานักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ใหYมีความรูYและทักษะ เรื่อง ระบบสุริยะ เฟสของดวง

จันทร, โปรแกรมดาราศาสตร,สำเร็จรูป และการใชYกลYองโทรทรรศน, 3) เพื่อพัฒนาใหYนักเรียนชุมนุม ดาราศาสตร,

สามารถจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนไดYกลุLมเปãาหมาย คือ นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร, โรงเรียนแกLงหางแมว

พิทยาคาร จำนวน 20 คน โดยการจัดกิจกรรมจะแบLงออกเปdนการใหYความรูYและลงมือปฏิบัติจัดกิจกรรม เรื่อง 

ปรากฎการณ,ฝนดาวตกเจมินิดส, ระบบสุริยะ เฟสของดวงจันทร, การใชYโปรแกรม   ดาราศาสตร,สำเร็จรูป การใชY

กลYองโทรทรรศน,ในการสังเกตวัตถุทYองฟãาและการถLายภาพกลุ Lมดาว เชLน กลุ Lมดาวนายพราน กลุ Lมดาววัว 

สามเหลี่ยมฤดูหนาว เปdนตYน ผลการทำกิจกรรมพบวLา นักเรียนไดYรับความรูYและลงมือปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง 

ปรากฎการณ,ฝนดาวตกเจมินิดส, สรYางโมเดลระบบสุริยะ เฟสของดวงจันทร, การใชYโปรแกรมดาราศาสตร,สำเร็จรูป 

การใชYกลYองโทรทรรศน,ในการสังเกตวัตถุทYองฟãาและการถLายภาพ    กลุLมดาว โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในการ

เขYารLวมกิจกรรมคิดเปdนรYอยละ 95.6 ซ่ึงในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีจะทำใหYนักเรียนไดYเพ่ิมพูนความรูYและทักษะท่ีจะ

สามารถนำไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนตLอไป 

 

แนวคิด/ที่มาของกิจกรรม 

โรงเรียนแกLงหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี ไดYเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนรูYนอกหYองเรียน

ใหYกับนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร, เปdนการสLงเสริมใหYนักเรียนไดYมีโอกาสเรียนรูYนอกหYองเรียน 

เปäดโอกาสใหYนักเรียนไดYเรียนดาราศาสตร,จากประสบการณ,ตรง ไดYลงมือปฏิบัติกิจกรรมและสรYางองค,ความรูYดYวย

ตนเองอยLางมีความสุข 

ดYวยเหตุน้ีชุมนุมดาราศาสตร, โรงเรียนแกLงหางแมวพิทยาคาร จึงไดYจัดกิจกรรม “คLายดาราศาสตร, - นักดู

ดาว ค่ำคืนฝนดาวตกเจมินิดส,” เพื่อใหYนักเรียนในชุมนุมไดYศึกษาปรากฎการณ,ฝนดาวตกเจมินิดส, ความรูYดารา

ศาสตร,อื่น ๆ  ทำใหYนักเรียนไดYเพิ่มพูนความรูYและทักษะที่สามารถนำไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ใน

โรงเรียนตLอไป 

 

วัตถุประสงค5ของการจดักจิกรรม 

1) เพ่ือพัฒนานักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ใหYมีความรูYและทักษะ เร่ือง ปรากฎการณ,ฝนดาวตกเจมิ

นิดส,         

2) เพ่ือพัฒนานักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ใหYมีความรูYและทักษะ เร่ือง ระบบสุริยะ เฟสของดวงจันทร, 

โปรแกรมดาราศาสตร,สำเร็จรูป และการใชYกลYองโทรทรรศน,  
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3) เพ่ือพัฒนาใหYนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,สามารถจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนไดY 

 

การดำเนินกจิกรรม 

ข้ันเตรียม 

1. ศึกษาเก่ียวกับปรากฎการณ,ฝนดาวตกเจมินิดส, และความรูYดาราศาสตร,อ่ืน ๆ ท่ีเกิดในชLวงเวลาท่ีจัด

กิจกรรม 

2. ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรม มอบหมายหนYาท่ี และเชิญวิทยากร 

 

ข้ันดำเนินการจดักจิกรรม 

3. ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินท่ีกำหนดไวY 

3.1 กิจกรรม โมเดลระบบสุริยะ  

 

3.2 กิจกรรม เฟสของดวงจันทร, 

 

 3.3 กิจกรรม โปรแกรมดาราศาสตร,สำเร็จรูป 

 
3.4 กิจกรรม การใชYกลYองโทรทรรศน, 
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3.5 กิจกรรมศึกษาปรากฎการณ,ฝนดาวตกเจมินิดส, 

 

 

ผลการดำเนินกจิกรรม 

1. มีนักเรียนเขYารLวมกิจกรรม จำนวน 20 คน 
 

 

 

 

2. ผลการสำรวจความพึงพอใจตLอการเขYารLวมกิจกรรมของนักเรียน 

 
แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของนักเรียนต"อการเข<าร"วมกิจกรรม 

นักเรียนมีคLาเฉลีย่ความพึงพอใจอยูLในระดบัดมีากคดิเปdนรYอยละ 78 และคLาเฉลีย่ความพึงพอใจระดบัด ีคดิ

เปdนรYอยละ 22 

สรุปผลการดำเนินกจิกรรม 

 นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ไดYรับความรูYและลงมือปฏิบัติ เรื่อง ปรากฎการณ,ฝนดาวตกเจมินิดส, ระบบ

สุริยะ เฟสของดวงจันทร, โปรแกรมดาราศาสตร,สำเร็จรูป และการใชYกลYองโทรทรรศน, โดยนักเรียนมีความพึงพอใจ

ตLอการเขYารLวมกิจกรรมคิดเปdนรYอยละ 95.6 และทำใหYนักเรียนไดYเพ่ิมพูนความรูYและทักษะท่ีสามารถนำไปพัฒนา

ในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนไดY 

ปâญหา/ข<อเสนอแนะ 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 3 ด้านท่ี 4 ด้านท่ี 5 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

35%
65%

เพศ 

ชา
ย 



 56 

 ในการจัดกิจกรรมศึกษาปรากฎการณ,ฝนดาวตกเจมินิดส,คร้ังน้ีมีบางชLวงเวลาท่ีฝนตกทYองฟãาปäด ทำใหYเกิด

ปUญหาไมLสามารถสังเกตปรากฎการณ,ฝนดาวตกไดY จึงตYองใหYนักเรียนเขYาหYองประชุมและทำกิจกรรม การถLายรูป

แสงจากไฟ โดยใหYนักเรียนออกแบบการวาดแสงเปdนรูปตLาง ๆ  แลYวถLายรูปโดยใชYโทรศัพท,มือถือ หลังจากท่ีฝนหยุด

ตกและทYองฟãาเปäดใหYดำเนินกิจกรรมการสังเกตการณ,ฝนดาวตกตLอไปและในการจัดกิจกรรมคร้ังตLอไป ควรมีการ

ประชาสัมพันธ,เชิญชวน นักเรียน ครู ผูYปกครอง และคนในชุมชนท่ีมีความสนใจมารLวมกิจกรรม และเพ่ิมกิจกรรม

ใหYมีความนLาสนใจสอดคลYองกับกลุLมเปãาหมายมากยิ่งขึ้น 

กิตตกิรรมประกาศ 

 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขอขอบคุณ ผูYบริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ทำใหYการดำเนินกิจกรรม

สำเร็จลุลLวงไปไดYดYวยด ี

 ขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติซึ่งเปdนสLวนสำคัญในการจัดกิจกรรม ทั้งเปdนแหลLงขYอมูลที่ดี 

สนับสนุน เปäดโอกาส และสLงเสริมใหYนักเรียนไดYทำกิจกรรมดาราศาสตร, 

 

สรุปผลการดำเนินกจิกรรมดาราศาสตร5ในโรงเรียน ระหว"างเดอืนพฤษภาคม 2563 - เดือนเมษายน 2564 

ของชุมนุมดาราศาสตร5 โรงเรียนแก"งหางแมวพิทยาคาร 

ช"วงเวลาจัด

กิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม 

จำนวน

ผู<เข<าร"วม 
กลุ"มเป}าหมาย 

12 ส.ค.2563 กิจกรรมฝนดาวตกเพอร,ซิอิดส, 20 นักเรียนในชุมนุม 

22 ก.ย.2563 
นิทรรศการสัปดาห,วิทยาศาสตร,  

โรงเรียนแกLงหางแมวพิทยาคาร 
700 นักเรียนในโรงเรียน 

6 ต.ค.2563 กิจกรรมดาวอังคารใกลYโลกที่สุดในรอบปe 20 นักเรียนในชุมนุม 

13–14 ธ.ค. 

2563 

กิจกรรมคLายดาราศาสตร, - นักดูดาว  

ค่ำคืนฝนดาวตกเจมินิดส, 
20 นักเรียนในชุมนุม 

21 ธ.ค.2563 
กิจกรรม The Great Conjunction 2020 ดาวเสาร,

ใกลYดาวพฤหัสบดีในรอบ 397 ปe 
20 นักเรียนในชุมนุม 

18 มี.ค.2564 
นิทรรศการกิจกรรมเปäดบYานเขียวขาวเลLาเรื่อง  IS 

The best KMP 2021 
100 นักเรียนในโรงเรียน 

7 เม.ย. 64 กิจกรรมดวงจันทร,บังดาวอังคาร 10 นักเรียนในชุมนุม 

 

“ใช%ดาราศาสตร,เพ่ือสร%างแรงบัลดาลใจให%เดก็ สนุกกับการเรยีนวิทยาศาสตร,และรกัในวิชาวทิยาศาสตร,
ตCอไป”  

Cr.ดร.ศรันย, โปษยะจินดา 
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วิถีแห"งดวงดาวเร่ืองราวของความพอเพียง 

ว"าท่ีร<อยเอก สัมผัด  แก<วเอ่ียม 

e-mail : krudang_biology@hotmail.com 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค5 

 

บทคัดย"อ 

วิถีแหLงดวงดาวเรื่องราวของความพอเพียง เปdนกิจกรรมที่มุLงเนYนใหYเกิดการพัฒนาทักษะความรูY ความ

สนใจ และความเขYาใจทางดYานดาราศาสตร,ใหYกับนักเรียนในโรงเรยีน เพื่อนำความรูYไปตLอยอดใหYกับบคุคลอื่น ๆ  

ที่มีความสนใจดYานดาราศาสตร, ควบคูLไปกับความพอเพียงในชีวิตประจำวัน   

กิจกรรมที่จัดทำขึ้น แบLงเปdนกิจกรรมหลักๆ ไดYดังนี้ การสรYางแหลLงเรียนรูYดาราศาสตร,ในโรงเรียน 

สรYางสือ่/อุปกรณ,ดาราศาสตร,อยLางงLายเพื่อใชYในการจัดกิจกรรมการเรียนรูY กิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียน 

เชLน กิจกรรมคLายดูดาว กิจกรรมดาราศาสตร,นอกโรงเรียน และกิจกรรมดาราศาสตร,ในรูปแบบอื่น ๆ  โดย

กิจกรรมตLาง ๆ เปdนกิจกรรมการเรียนรูYดาราศาสตร, ควบคูLไปกับความพอเพียงในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคลYอง

กับหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตอยLางพอเพียง  จะทำใหYนักเรียนสามารถนำความรูYทีไ่ดYน้ีไปประยุกต,ใชYใหYเกดิ

ประโยชน, และเปdนการตระหนักถึงการใชYทรัพยากรทุกอยLางในการทำกิจกรรมดYานดาราศาสตร,ในโรงเรียนใหY

คุYมคLา และเกิดประโยชน,สูงสุด 

 

บทนำ 

กิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียน มีรูปแบบและตLอยอดมาจากกิจกรรมดาราศาสตร,กับศาสตร,การ

เรียนรูYสูLศาสตร,พระราชาในปeที่ผLานมา โดยมีกลุLมเปãาหมายที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมดYานดาราศาสตร,ที่มี

ความหลากหลายน้ัน งบประมาณมีสLวนสำคัญที่จะทำใหYการดำเนินกิจกรรมตLาง ๆ เปdนไปตามเปãาหมายหรือ

วัตถุประสงค,ที่วางไวY แตLในความเปdนจริง บริบทและขYอจำกัดของแตLละโรงเรียน แตLละพื้นที่มีความแตกตLาง

กัน โดยเฉพาะขYอจำกัดในเรื่องของงบประมาณ การจัดกิจกรรมที่มีขYอจำกัดมากมายนั้น การวางแผนการ

ดำเนินกิจกรรมดYานดาราศาสตร,มีความสำคัญมาก การใชYงบประมาณทีจ่ำกัดอยLางคุYมคLา ยLอมสLงผลตLอการ

พัฒนาดYานทักษะความรูYจากการทำกิจกรรมดYานดาราศาสตร, กิจกรรมวิถีแหLงดวงดาวเรื่องราวของความ

พอเพียง เริ่มจากการทำกิจกรรมที่สรYางแรงบนัดาลใจในการเรียนรูYเบื้องตYน ต้ังแตLการจัดกิจกรรมในหYองเรียน 

เพื่อใหYนักเรียนไดYเรียนรูYดYานดาราศาสตร,ควบคูLกับความพอเพียงในชีวิตประจำวัน การสรYางแหลLงเรียนรูYดารา

ศาสตร,ในโรงเรียน สรYางสื่อ/อุปกรณ,ดาราศาสตร,อยLางงLายเพื่อใชYในการจดักิจกรรมการเรยีนรูYดYานดาราศาสตร, 

กิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียน เชLน กิจกรรมคLายดาราศาสตร,รLวมกับกลุLมสาระการเรียนรูYอื่น เชLน คLายดนตรี

กวีดาว คLายลูกเสือดาราศาสตร, กิจกรรมดาราศาสตร,นอกโรงเรียน เชLน กิจกรรมดาราศาสตร,สัญจร หรือการ

จัดกิจกรรมดาราศาสตร,ในรูปแบบอื่น ๆ  รวมทั้งนำความรูYที่ไดYจากการทำกิจกรรมดาราศาสตร,ไปถอดบทเรียน

เรื่องความพอเพียง ความพอเพียงในที่น้ียังรวมไปถึงการสรYางสิ่งประดิษฐ,ทางวิทยาศาสตร,ที่เปdนกลYองดูดาวที่
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เกิดจากเศษวัสดุเหลือใชYในทYองถิ่น หรือแมYกระทั่งการจัดทำโครงการกลYองมือสองสองมือถือสLองฟãา เพื่อใหY

นักเรียนไดYนำกลYองดูดาวที่มีอยูL นำไปใชYสังเกตปรากฎการณ,ดYานดาราศาสตร,ที่บYานของนักเรียน และนำกลYอง

ดูดาวที่ไดYไปกระจายโอกาสใหYกับคนในหมูLบYานไดYมีสLวนรLวมในการสังเกตปรากฏการณ,ดYานดาราศาสตร,  ทำ

ใหYนักเรียนไดYฝçกทักษะดYานตLาง ๆ  และมีความพรYอมในการเรยีนรูYดYานดาราศาสตร,ในระดับที่สงูข้ึน ซึ่งกิจกรรม

ดังกลLาว เปdนการตระหนักถึงการใชYทรัพยากรทุกอยLางในการทำกิจกรรมดYานดาราศาสตร,ในโรงเรียนใหYคุYมคLา 

และเกิดประโยชน,สูงสุด 

 

วัตถุประสงค5 

1. เพื่อใหYนักเรียนเกิดการพฒันาทักษะความรูY ความสนใจ และความเขYาใจทางดYานดาราศาสตร, 

2.   เพื่อใหYนักเรียนฝçกทักษะจนเกิดความชำนาญ และนำความรูYที่ไดYไปตLอยอดและเผยแพรLความรูY

ใหYกับกลุLมบุคคลในโรงเรยีน และกลุLมบุคคลอื่นที่สนใจเรื่องดาราศาสตร, และฝçกใหYนักเรียนมีความเปdนผูYนำ

ในดYานดาราศาสตร,ระดับโรงเรียน เพื่อทีจ่ะนำไปพฒันาและตLอยอดในระดับที่สงูข้ึนตLอไป 

3.  เพื่อใหYนักเรียนสามารถนำความรูYดYานดาราศาสตร,ไปประยุกต,ใชYใหYเกิดประโยชน,ตLอ

ชีวิตประจำวัน และเปdนการตระหนักถึงการใชYทรพัยากรทุกอยLางในการทำกิจกรรมดYานดาราศาสตร,ใหYคุYมคLา 

และเกิดประโยชน,สูงสุด 

 

การดำเนินกิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม 

 ข้ันตอนการดำเนินกจิกรรมวิถีแหLงดวงดาวเรือ่งราวของความพอเพียง มีการดำเนินการจัดกจิกรรม

ดYานดาราศาสตร,ทีห่ลากหลายทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และมีกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ ไมLวLาจะเปdน 

การสรYางแหลLงเรียนรูYดาราศาสตร,ในโรงเรียน  สรYางสื่อ/อปุกรณ,ดาราศาสตร,อยLางงLายเพือ่ใชYในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูYดYานดาราศาสตร, กิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียน เชLน กิจกรรมคLายดาราศาสตร,รLวมกับ

กลุLมสาระการเรียนรูYอื่น เชLน คLายดนตรีกวีดาว กิจกรรมดาราศาสตร,นอกโรงเรียน เชLน กจิกรรมดารา

ศาสตร,สญัจร หรือการจัดกจิกรรมดาราศาสตร,ในรปูแบบอื่น ๆ โดยมรีายละเอียดแตLละสLวนของกิจกรรม 

ดังน้ี 

1. การสร<างแหล"งเรียนรู<ดาราศาสตร5ในโรงเรียน 

 

 

 
 

2. สร<างสื่อ/อุปกรณ5ดาราศาสตร5อย"างง"ายเพ่ือใช<ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู<ด<านดาราศาสตร5 
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3. กิจกรรมดาราศาสตร5ในโรงเรียน 

 

 

 
 

4. กิจกรรมดาราศาสตร5นอกโรงเรียน 

 

 

 
 

5. กิจกรรมดาราศาสตร5ในรูปแบบอ่ืนๆ  

 

 

 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 จากผลการดำเนินกจิกรรมวิถีแหLงดวงดาวเรือ่งราวของความพอเพียงที่ผLานมา มีกิจกรรม ดังน้ี 

ท่ี 
กิจกรรมดาราศาสตร5ในโรงเรียน 

“วิถีแห"งดวงดาวเร่ืองราวของความพอเพียง” 
วัน เดือน ปï 

จำนวน

ผู<เข<าร"วม 
สถานท่ี 

กิจกรรม 1 : การสร<างแหล"งเรียนรู<ดาราศาสตร5ในโรงเรียน 

1 หYองเรียนดาราศาสตร,เพื่อสรYางแรงบันดาลใจ ส.ค.63-ก.พ.64 80 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

2 เสYนทางสายดวงดาว ส.ค.-ก.ย.63 30 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

3 นิเทศหYองเรียนดาราศาสตร,ผูYบริหารสถานศึกษา 7 ส.ค. 63 35 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ)
 

กิจกรรม 2 : สร<างส่ือ/อุปกรณ5ดาราศาสตร5อย"างง"ายเพื่อใช<จัดกิจกรรมการเรียนรู<ด<านดาราศาสตร5 

4 ทYองฟãาจำลองพอเพียง 9 ก.ย. 63 30 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

5 ระบบสุริยะพอเพียง 23 ธ.ค. 63 28 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

6 เทคโนโลยีอวกาศพอเพียง 20 ม.ค. 64 25 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

7 กลYองดูดาวพอเพียง 15 ก.พ. 64 5 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

กิจกรรม 3 : กิจกรรมดาราศาสตร5ในโรงเรียน
 

8 ตอบปUญหาดาราศาสตร, (ประจำสัปดาห,) ก.ค.63-ก.พ.64 283 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

9 คLายแกนนำเยาวชนคนดูดาว “ดนตรีกวีดาว”  17-18 ต.ค. 63 45 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

10 คLายดูดาว “ผิงไฟ นอนเต็นท, เลLนดนตรี กวีดาว” 22-23 ธ.ค. 63 80 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

11 คLายลูกเสือ ฐานตะเกียงดวงดาว 29-30 ธ.ค. 63 158 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 
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ท่ี 
กิจกรรมดาราศาสตร5ในโรงเรียน 

“วิถีแห"งดวงดาวเร่ืองราวของความพอเพียง” 
วัน เดือน ปï 

จำนวน

ผู<เข<าร"วม 
สถานท่ี 

12 โปรแกรมดาราศาสตร,เพื่อการเรียนรูYในหYองเรียน 25 ก.พ. 64 25 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

13 คLายกลุLมสาระฯ ฐานดาราศาสตร,พอเพียง 26 มี.ค. 64 283 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

14 ประเมินโรงเรียนพอเพียง “ดาราศาสตร,พอเพียง” 30 มี.ค. 64 45 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

กิจกรรม 4 : กิจกรรมดาราศาสตร5นอกโรงเรียน 

15 สุริยุปราคาบางสLวนเหนือฟãาเมืองไทย 21 มิ.ย. 63 12 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

16 ดาราศาสตร,กับการมีสLวนรLวมในชุมชนพอเพียง 18 ธ.ค. 63 80 อ.เมือง จ.นครสวรรค, 

กิจกรรม 5 : กิจกรรมดาราศาสตร5ในรูปแบบอื่นๆ 

17 รายการ “COOL CRU จารย,เจºง” บทที่ 11 ตอน 

จักรวาลของครูสัมผัด ชLอง ALTV  หมายเลข 4 

11 ต.ค. 2563 80 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

18 โครงการ “กลYองมือสอง สองมือ ถือสLองฟãา” ม.ค. – มี.ค. 64 25 ร.ร.ท.๓ (แสงธรรมฯ) 

19 กิจกรรม “ดูดาวบนยอดดอย” สัญจร ครั้งที่ 4 23-25 เม.ย.64 ***** อ.อมกºอย จ.เชียงใหมL 

20 กิจกรรม “ด.เด็ก ดูดนม ดูดาว” 20 เม.ย. 64 3 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

หมายเหตุ กิจกรรมที่ 19 “ดูดาวบนยอดดอย” สญัจร ครั้งที่ 4 ณ อำเภออมกºอย จงัหวัดเชียงใหมL ถูกเลื่อน

กิจกรรมออกไป เน่ืองจากเดือนเมษายน 2564 มีการแพรLระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

สรุปผล 

จากการทำกจิกรรมวิถีแหLงดวงดาวเรื่องราวของความพอเพยีง ทำใหYนักเรียนเกิดการพัฒนาทกัษะ

ความรูY มีความสนใจ และมคีวามเขYาใจดYานดาราศาสตร, นักเรียนไดYฝçกทักษะจนเกิดความชำนาญ นำความรูYที่

ไดYไปพัฒนาตLอยอดในระดับทีสู่งข้ึน สามารถนำไปประยุกต,ใชYใหYเกิดประโยชน,ตLอชีวิตประจำวัน และตระหนัก

ถึงการใชYทรพัยากรทุกอยLางในการทำกิจกรรมดYานดาราศาสตร,ใหYคุYมคLา และเกิดประโยชน,สงูสุด เน่ืองจากในปe

ที่ผLานมาเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหYการจัดกิจกรรมเปdนไปดYวยความยากลำบาก ใน

บางกจิกรรมตYองยกเลิกไปหรือเลื่อนไปไมLมีกำหนด จำเปdนตYองมีการวางแผนการจัดกิจกรรม และปรบัเปลี่ยน

รูปแบบการจัดกจิกรรมในปeถัดไป โดยตระหนัก คำนึงถึงความปลอดภัย และความรับผิดชอบตLอสังคมสLวนรวม 
 

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

 การจัดกจิกรรมวิถีแหLงดวงดาวเรื่องราวของความพอเพียง สำเร็จไดYโดยไดYรับความอนุเคราะห,

กลYองโทรทรรศน,จากโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูYดาราศาสตร, “77 จังหวัด เปäดฟãาสLองโลกดารา

ศาสตร, เปäดโอกาสเรียนรูYทั่วหลYา” ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ (องค,การมหาชน) และไดYรับ

ขLาวสารขYอมลที่เปdนประโยชน,จาก www.NARIT.or.th , facebook : กระจายโอกาสการเรียนรูYดารา

ศาสตร, 77 จงัหวัด และประชาสัมพันธ,ตLางๆ ของสถาบันฯ ทำใหYเกิดการสรYางผลงานทีเ่กิดประโยชน,ตLอไป 
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ดาราศาสตร5วัยทีน 

นางสาวสุจิตรา  สมวาส 

e-mail:sujittra1579@gmail.com  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห5 47 จังหวัดเพชรบุรี 

 

บทคัดย"อ 

การศึกษาเปdนรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุLงเรืองของประเทศไทย วิชาวิทยาศาสตร,มี

บทบาทที่สำคัญยิ ่งตLอสังคมโลกปUจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร,เกี่ยวขYองกับชีวิตของเราทุกคน 

กิจกรรมทางดาราศาสตร,จัดทำขึ ้นเพื ่อกระตุ YนความคิดสรYางสรรค, พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร,และวิชาตLาง ๆ  พรYอมทั้งสLงเสริมใหYนักเรยีนมีความคิดริเริ่มสรYางสรรค,  ทำใหYนักเรียนมีเจตคติที่

ดีตLอวิชาวิทยาศาสตร,  มีวิสัยทัศน,ที ่กวYางไกลและนำความรู YไปใชYในชีวิตประจำวันไดYเพื่อใหYผูYเรียนมอง

วิทยาศาสตร,ใหYเปdนเรื่องสนุกและเปdนแรงบันดาลใจใหYผูYเรียนรักที่จะเรียนรูYวิทยาศาสตร,ไดYในอนาคต เปäด

โอกาสใหYผูYเรียนไดYคิดสรYางสรรค,และเรียนรูYวิทยาศาสตร,ไปพรYอมกับความสนุกสนาน  โดยดำเนินโครงการ

อยLางเปdนระบบ  มีการศึกษาสภาพปUจจุบัน ปUญหาและความตYองการ การกำหนดเปãาหมายในการพัฒนา  การ

วางแผน  การปฏิบัติงานตามแผน  การนิเทศติดตามผล  และประเมินโครงการ  เพื่อนำผลการประเมิน

โครงการไปใชYในการพัฒนางานอยLางตLอเนื่อง และเปdนระบบ  ผลการดำเนินงานชLวยใหYโรงเรียนไดYพัฒนา

กิจกรรมที่สLงผลใหYนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูYและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,มากย่ิงข้ึน 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห, 47 จังหวัดเพชรบุร ี จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนประจำแบบใหY

เปลLาสำหรับเด็กดYอยโอกาส 10 ประเภท  อันไดYแกL เด็กที่ถูกบังคับใหYขายแรงงาน เด็กเรLรLอน เด็กที่อยูLใน

ธุรกิจทางเพศ เด็กกำพรYา เด็กที่ถูกทำรYายทารุณ เด็กยากจนมากเปdนพิเศษ เด็กในชนกลุLมนYอย เด็กที่มี

ปUญหาเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เด็กที่ไดYรับผลกระทบจากโรคเอดส,หรือโรคติดตLอที่สังคมรังเกียจ และเด็กที่อยูLใน

ความดูแลของสถานพินิจและคุ Yมครองเด็กและเยาวชน  โดยมีเปãาหมายสำคัญคือ พัฒนาคุณภาพชีวิต

เกี่ยวกับการสรYางเสริมประสบการณ,พื้นฐานการประกอบอาชีพที่สุจริต พึ่งพาตนเองไดY และดำรงชีวิตอยูL

อยLางมีความสุข มีรายไดYที่มั่นคงสำหรับนักเรียนทุกคน กลุLมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห, 47 มีความตระหนักในเรื่องเหลLาน้ี จึงดำเนิน กิจกรรมชมรม ดาราศาสตร5วัยทีน เพื่อใหYนักเรียนมี

ทักษะกระบวนการเรียนรูYวิทยาศาสตร,ใหYแกLผูYเรียนทั้งในเน้ือหาวิชา และกิจกรรมเสริมทักษะจากการลงมือ

ปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาใหYผูYเรียนมีความรูYความสามารถพัฒนาความคิดในเชิงวิทยาศาสตร,ซึ่งสLงผลตLอผูYเรียน

เขYาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย,สรYางข้ึนและนำไปใชYไดYอยLางมีเหตุผล 

คำสำคัญ: เด็กด<อยโอกาส 10 ประเภท คือ เด็กที่ถูกบังคับใหYขายแรงงาน เด็กเรLรLอน เด็กที่อยูLในธุรกิจทาง

เพศ เด็กกำพรYา เด็กที่ถูกทำรYายทารุณ เด็กยากจนมากเปdนพิเศษ เด็กในชนกลุLมนYอย เด็กที่มีปUญหาเกี่ยวกับ

สิ่งเสพติด เด็กที่ไดYรับผลกระทบจากโรคเอดส,หรือโรคติดตLอที่สังคมรังเกียจ และเด็กที่อยูLในความดูแลของ

สถานพินิจและคุYมครองเด็กและเยาวชน 
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บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการในการประกอบอาชีพเพื ่อการมีงานทำในอนาคต วิชา

วิทยาศาสตร,มีบทบาทที่สำคัญย่ิงตLอสังคมโลกปUจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร,เกี่ยวขYองกับชีวิตของ

เราทุกคน สอนใหYเรารูYจักคิดวิเคราะห, อยLางเปdนระบบและมเีหตุผล สามารถตัดสินใจจากขYอมูลดYวยเหตุน้ีใน

การจัดการศึกษา โรงเรียนจึงควรจัดกระบวนการเรียนรูYวิทยาศาสตร,ใหYแกLผูYเรียนทั้งในเนื้อหาวิชา และ

กิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาใหYผูYเรียนมีความรูYความสามารถพัฒนาความคิดในเชิงวิทยาศาสตร,ซึ่งสLงผลตLอ

ผู Yเร ียนเขYาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที ่มนุษย,สรYางขึ ้นและนำไปใชYไดYอยLางมีเหตุผล มีคุณธรรม 

สรYางสรรค, พรYอมทั้งมีกิจกรรมที่หลากหลายมุLงเนYนใหYผูYเรียนรูYจักใชYกระบวนการทางวิทยาศาสตร,เขYาไป

แกYปUญหาไดYอยLางเปdนระบบ มีเจตคติที่ดีตLอวิทยาศาสตร, มีจิตสาธารณะ กลุLมสาระการเรียนรูYวิทยาศาสตร, 

กลุLมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห, 47 มีความตระหนักในเรื่องเหลLาน้ี จึงดำเนินกิจกรรม

ชมรม ดาราศาสตร5วัยทีน เพื่อใหYนักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูYวิทยาศาสตร,ใหYแกLผูYเรียนทั้งใน

เนื้อหาวิชา และกิจกรรมเสริมทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาใหYผูYเรียนมีความรูYความสามารถ

พัฒนาความคิดในเชิงวิทยาศาสตร,ซึ่งสLงผลตLอผูYเรียนเขYาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย,สรYางข้ึนแล

นำไปใชYไดYอยLางมีเหตุผลและสามารถนำไปประกอบอาชีพไดYในอนาคต 

 

วัตถุประสงค5 

1. เพื่อสLงเสรมิใหYผูYเรียนรูYจักใชYกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ในการแกYปUญหา รูYจกัคิดอยLางเปdนระบบ

และ เรียนรูYปรากฏการณ,ทYองฟãาจากการลงมือปฏิบัติ 

2. เพื่อพฒันานำไปประกอบอาชีพไดYในอนาคตและเพื่อสรYางเจตคติที่ดีตLอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร, 

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

โครงการค"ายดาราศาสตร5วัยทีน 

1.  หลักการและเหตุผล 

วิชาวิทยาศาสตร,มีบทบาทที่สำคัญย่ิงตLอสงัคมโลกปUจจบุันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร,เกี่ยวขYอง

กับชีวิตของเราทุกคน สอนใหYเรารู Yจักคิดวิเคราะห, อยLางเปdนระบบและมีเหตุผล ดYวยเหตุนี้ในการจัด

โครงการคLายดาราศาสตร,วัยทีน เพื่อใหYนักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูYวิทยาศาสตร,ใหYแกLผูYเรียนทั้งใน

เน้ือหาวิชา และกิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาใหYผูYเรียนมีความรูYความสามารถพัฒนาความคิดในเชิงวิทยาศาสตร,

ซึ่งสLงผลตLอผูYเรียนเขYาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย,สรYางขึ้นและนำไปใชYไดYอยLางมีเหตุผล มี

คุณธรรม สรYางสรรค,  
 

2. วัตถุประสงค5 

2.1 เพื่อสLงเสริมใหYผูYเรียนรูYจกัใชYกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ในการแกYปUญหา 

2.2 เพื่อพัฒนาผูYเรียนใหYรูYจักคิดอยLางเปdนระบบเรียนรูYปรากฏการณ,ทYองฟãาจากประสบการณ,จริง 
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2.3 เพื่อเรียนรูYปรากฏการณ,ทYองฟãาจากประสบการณ,จรงิ 

2.4 เพื่อสรYางเจตคติที่ดีตLอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร, 

3.  เป}าหมาย 

 3.1 เป}าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาถึงนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน 620 คน จำนวน 16 หอพัก ระยะเวลา 1 อาทิตย,  

3.2 เป}าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ผูYเรียน/ผูYเขYารLวมโครงการถLายทอดความรูYเกี่ยวกับปรากฏการณ,ทYองฟãาโดยการบรรยาย

ไดYรYอยละ 80  

2.  ผูYเรียน/ผูYเขYารLวมโครงการออกแบบวางแผนการทำงานตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร,ไดYถูกตYองรYอยละ 80   

3.  ผูYเรียน/ผูYเขYารLวมโครงการเขียนลำดับกจิกรรไดYเปdนระบบรYอยละ 80  

4.  ผูYเรียน/ผูYเขYารLวมโครงการเกิดความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมระดับมากรYอยละ 80  

 

4.ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน มกราคม  
 

5. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 
 

 

5.1 ข้ันเตรียมการ 

 5.2 กิจกรรมที่ 2 คLายดาราศาสตร,วัยทีน 

 5.3 ข้ันติดตามประเมินผล 

6.  งบประมาณท่ีได<รับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห, 47 จงัหวัดเพชรบรุ ี
 

7.  รูปภาพกิจกรรม 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาถึงนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 620 คน จำนวน 

16 หอพัก ระยะเวลา 1 อาทิตย, กิจกรรมคLายดาราศาสตร,วัยทีน เพื่อใหYนักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูY

วิทยาศาสตร,ใหYแกLผูYเรียนทั้งในเน้ือหาวิชา และกิจกรรมเสริมทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาใหY

ผูYเรียนมีความรูYความสามารถพัฒนาความคิดในเชิงวิทยาศาสตร,ซึ่งสLงผลตLอผูYเรียนเขYาใจโลกธรรมชาติและ

เทคโนโลยีที่มนุษย,สรYางข้ึนและนำไปใชYไดYอยLางมีเหตุผล 

 

สรุปผล 

นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูYวิทยาศาสตร,ทั้งในเนื้อหาวิชา และกิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อ

พัฒนาใหYผูYเรียนมีความรูYความสามารถพัฒนาความคิดในเชิงวิทยาศาสตร,ซึ่งสLงผลตLอผูYเรียนเขYาใจโลก

ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย,สรYางขึ้นและนำไปใชYไดYอยLางมีเหตุผล มีคุณธรรม สรYางสรรค,ผลงานจน

สามารถนำความรูYที่ไดYสรYางอาชีพหารายไดYระหวLางเรียนไดYอยLางมีคุณคLา  

 

กิจกรรมดาราศาสตร5ท่ีชมรมเคยทำ 

กิจกรรมที่ 1 ตYอนรับองคคมนตรี ตรวจเย่ียมโรงเรียน  

กิจกรรมที่ 2 ชมจันทร,วันมาฆบูชา 

กิจกรรมที่ 3 The Great Conjunction 2020 

กิจกรรมที ่4 การแขLงขันระบายสีแตYมฝUน เติมแตLงหอดูดาวสริินธร จังหวัดเชียงใหมL 

กิจกรรมที่ 5 อบรมออนไลน, คLายดาราศาสตร,ในโรงเรียน  

 

    ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 
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ชุมนุมเสลาชมเดือน 

นายสุรสีห5  ไชยกันยา 

E mail : surasee.ksu@gmail.com 

โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

บทคัดย"อ 

ชุมนุมเสลาชมเดือน โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค, เพื่อใหYนักเรียนมีความรูY 

ความเขYาใจเกี่ยวกับปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, เชLน การเกิดปรากฏการณ,ขYางข้ึน-ขYางแรม ปรากฎการณ,  

น้ำข้ึน-น้ำลง ปรากฎการณ,ฝนดาวตก นักเรียนสามารถนำความรูYไปใชYประโยชน,ในชีวิตประจำวันไดY และใหY

นักเรียนฝçกทักษะทางดาราศาสตร, เชLน การสังเกตการณ,วัตถุทYองฟãาดYวยตาเปลLา และสังเกตการณ,ผLาน

กลYองโทรทรรศน, โดยชุมนุมเสลาชมเดือนมีกระบวนการเรียนรูYผLานกิจกรรมตLาง ๆ ดังน้ี กิจกรรมคLายดารา

ศาสตร,  (ฝนดาวตกเจมินิดส,), กิจกรรมสัปดาห,วิทยาศาสตร,, กิจกรรม “The Great Conjunction 

ปรากฎการณ,ดาวเสาร,เคียงดาวพฤหัส”, และกิจกรรมยLอยในคาบชุมนุมทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห,   

จากการปฏิบัติกิจกรรมสLงผลใหYนักเรียนในชุมเสลาชมเดือน โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา       

มีความรูYความเขYาใจ มทีักษะทางดาราศาสตร, นำความรูYไปใชYประโยชน,ในชีวิตประจำวัน มีสLวนรLวมในการ

ทำกิจกรรมและมีทักษะในการทำงานเปdนทีม กิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถสรYางเเรงบันดาลใจและสLงเสริม

บรรยากาศในการเรียนรูYวิชาดาราศาสตร,ไดY  

คำสำคัญ : ชุมนุมเสลาชมเดือน หมายถึง ชุมนุมดาราศาสตร1ในโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
นักเรียน จำนวน 49 คน 

 

บทนำ 

ดYวยชุมนุมเสลาชมเดือน โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา เปdนชุมนุมที่จัดต้ังข้ึนเพื่อใหYนักเรียน

ศึกษาความรูY ปรากฎการณ, และฝçกทักษะทางดYานดาราศาสตร, ผLานการจัดโครงการหรือกิจกรรมในรปูแบบ

ตLาง ๆ ผูYดำเนินกิจกรรมชุมนุมเนYนความสำคัญของการเรียนรูYวิชาดาราศาสตร,สำหรับนักเรียนที่จะมีโอกาส

ไดYใชYประโยชน, จึงไดYจัดต้ังชุมนุมเสลาชมเดือน เพื่อสรYางแรงบันดาลใจและสLงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูY

วิชาดาราศาสตร, กระตุYนใหYนักเรียนเกิดความสนใจในการประยุกต,ใชYกิจกรรม และสLงเสริมใหYนักเรียนเกิด

การแลกเปลี่ยนความรูYและประสบการณ,ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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วัตถุประสงค5 

1. เพื่อใหYนักเรียนเห็นคุณคLาของวิทยาศาสตร,โดยผLานทางดาราศาสตร, 

2. เพื่อสรYางแรงบันดาลใจและสLงเสรมิบรรยากาศในการเรียนรูYวิชาดาราศาสตร, 

3. เพื่อกระตุYนใหYนักเรียนเกิดความสนใจในการประยุกต,ใชYกิจกรรมการสงัเกตการณ,ทางดาราศาสตร, และ

นำไปใชYประโยชน,ไดYจริง 

4. เพื่อสLงเสริมใหYนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรูYและประสบการณ, และมีทักษะการทำงานรLวมกับ

ผูYอื่น 

 

การดำเนินกิจกรรม 

 การดำเนินกจิกรรมของชุมนุมเสลาชมเดือนตลอดปeการศึกษา มีกิจกรรมหลากหลายใหYนักเรยีน

ภายชุมนุมไดYเขYารLวม การนำเสนอข้ันตอนการดำเนินงานครัง้น้ีจะเลือกกจิกรรมเดLน คือ กิจกรรมคLายดารา

ศาสตร, (ฝนดาวตกเจมินิดส,)  

1. พิธีเปäดกจิกรรม และขอบคุณผูYสนับสนุนกจิกรรม   2. ต้ังกลYองโทรทรรศน,สำหรับดูดาวตอนกลางคืน 

 

 

 

 

 

 

 
 

    3.  นักเรียนสำรวจปÆา เรียนรูYสิง่แวดลYอม   4. การปลกูปÆา โดยการยิงเมล็ดพันธุ,มะคLาโมง 
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5. กิจกรรมศึกษาฝนดาวตกเจมินิดส,         6. นักเรียนศึกษากลุLมดาว 

        (ศึกษาสี ธาตุและองค,ประกอบ)   เก็บขYอมูลดYวยการถLายภาพ 

7.  กิจกรรมสรYางและนำเสนอสื่อการเรียนรูYทางดาราศาสตร, เชLน สเปคโตรสโคปอยLางงLาย  กลุLมดาวจกัราศี ฯลฯ 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. นักเรยีนทีเ่ขYารLวมกจิกรรม ประกอบดYวย นักเรียนชุมเสลาชมเดือนกบันักเรยีนทีส่นใจเขYารLวม

กิจกรรม จำนวน 110 คน  

2. สรปุแบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที่มีตLอกจิกรรมคLายดาราศาสตร, ฝนดาวตกเจมิ

นิดส, ระหวLางวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 256 

ท่ี ขYอความ คLาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

โครงการน้ีบรรลุวัตถุประสงค5ในระดับใด 

1.1 กิจกรรมสามารถสรYางเเรงบันดาลใจและสLงเสริมบรรยากาศใน

การเรียนรูYวิชาดาราศาสตร, 
4.49 มาก 

1.2 เกิดความสนใจในการประยุกต,ใชYกิจกรรมการสังเกตการณ,ดารา

ศาสตร,เเละนำไปใชYประโยชน,ไดYจริง 
4.40 มาก 

1.3 เกิดการเเลกเปล่ียนเรียนรูY ประสบการณ, และมีทักษะการ

ทำงานรLวมกับผูYอ่ืน 
4.48 มาก 
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สรุปผล 

 การดำเนินกิจกรรมคLายดาราศาสตร, ฝนดาวตกเจมินิดส, นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและไดYรับการ

สLงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูYวิชาดาราศาสตร, เกิดความสนใจในการประยุกต,ใชYกจิกรรมการสงัเกตการณ,

ดาราศาสตร,และนำไปใชYประโยชน,ไดYจริง และไดYแลกเปลี่ยนเรียนรูY ประสบการณ, และมีทักษะการทำงาน

รLวมกับผูYอื่น ทั้งหมดอยูLในระดับมาก  

 ปUญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินกิจกรรม คือ สถานที่การดำเนินกิจกรรมอยูLไกลจากโรงเรียน 

สLงผลใหYใชYเวลาในการเดินทางมาก แนวทางแกYปUญหาคือการควบคุมเวลาการทำกิจกรรมใหYกระชับเวลา 

ขYอเสนอแนะในครั้งตLอไป ควรเตรียมสถานที่ที่ใกลYและเหมาะสมตLอการดำเนินกิจกรรม  

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

โครงการ/กิจกรรม  

สถานะ 

ดำเนินการ

เสร็จแลYว 

อยูLระหวLาง

ดำเนินการ 

รอ

ดำเนินการ 

1. กิจกรรมพัฒนาแหลLงการเรียนรูYดาราศาสตร,       /   

2. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำชุมนุมดาราศาสตร,เพื่อเขYารLวมการ

แขLงขัน Cansat – Rocket 
  / 

3. กิจกรรมสLงเสริมศักยภาพประกวดแนวคิดเก่ียวกับโครงงานดาราศาสตร, /   

4. จัดกิจกรรมคLายดาราศาสตร, (ฝนดาวตกเจมินิดส,) /   

5. กิจกรรม “The Great Conjunction ปรากฎการณ,ดาวเสาร,เคียงดาว

พฤหัส 
/   

6. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำชุมนุมดาราศาสตร,รLวมกับหอดูดาวเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

ชมรมยุวชนดาราศาสตร5 : เราเปsดประสบการณ5ทางดาราศาสตร5มิติใหม" 

นายอภิรัก  อภิวงค5งาม 

e-mail: daengnoi55@gmail.com 

โรงเรียนแกน<อยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชยีงใหม" 

 

บทคัดย"อ 

ชมรมยุวชนดาราศาสตร,โรงเรียนแกนYอยศึกษา เปdนหน่ึงในกิจกรรมชุมนุมวิชาการของโรงเรียน เรา

เริ่มดำเนินกิจกรรมต้ังแตLปeการศึกษา 2558  ซึ่งเปdนปeที่โรงเรียนไดYรับมอบกลYองโทรทรรศน,จากสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร,แหLงชาติ   เปdนชุมนุมที่รวมกลุLมนักเรียนซึ่งสนใจเรียนรูYในทางดาราศาสตร, มาทำกิจกรรมและ

พัฒนาทักษะทางดาราศาสตร,รูปแบบตLาง ๆ  ไปพรYอมกัน โดยกิจกรรมของชมรม จะแบLงเปdน 3 แนวทาง

ดYวยกัน ซึ่งไดYแกL  1. กิจกรรมการเรียนรูYในช้ันเรียน การพัฒนาสื่อและการครีเอทกิจกรรม  2. การสรYางแกน

นำดาราศาสตร,นักเรียน  3. การตLอยอดกิจกรรมสำหรับนักเรยีนที่มีศักยภาพในการทำโครงงานดาราศาสตร,   

ซึ่งตลอดระยะเวลา  7 ปe ทางชมรมยุวชนดาราศาสตร,ไดYดำเนินกิจกรรมทางดาราศาสตร,มากมาย เพื่อเปäด

ประสบการณ,ทางดาราศาสตร,ใหYกับนักเรียนทุกคน และตรงกับศักยภาพของนักเรียนแตLละคนใหYมากที่สุด 

ดYวยขYอจำกัดที่วLา นักเรียนแตLละคนน้ันมีศักยภาพในการเรียนรูYดาราศาสตร,ไดYไมLเทLากัน แตLนักเรียนทุกคน

ตYองเขYาถึงดาราศาสตร,ไดY   โดยกิจกรรมเดLนของเราในปeการศึกษาที่ผLานมา คือการจัดกิจกรรม Partial 

Solar Eclipse สุริยุปราคาบางสLวนเหนือฟãาเมืองไทยในวันครีษมายัน 21 มิ.ย.2563 โดยการสตรีม ดYวย 

ไมโครซอฟต,ทีม ผLาน Facebook Live จากโรงเรียนแกนYอยศึกษา รLวมกับเครือขLายสังเกตการณ, โรงเรียน

เรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม และโรงเรียนจงรักสัตย,วิทยา จ.ปUตตานี   ทั้งน้ีเพื่อใหYนักเรียนไดYเห็นความ

แตกตLางของปรากฏการณ,สุริยุปราคาที่เกิดข้ึน ในแตLละภูมิภาคของประเทศไทย   มากไปกวLาน้ัน นักเรียน

ยังไดYฝçกดำเนินกิจกรรมนำเสนอแบบทอล,คโชว,  ชLวงQ&Aถาม-ตอบ และชLวงAstronomy DIY  รวมทั้งไดYมี

การแตLงเพลง Solar Eclipse  เพื่อโปรโมทกิจกรรม  และชLวยดึงดูดนักเรียนไดYมากข้ึนดYวย   

จากผลการดำเนินงานของชมรมยุวชนดาราศาสตร,ที่ผLานมา  ไดYรับผลการตอบรับดีมาก ทั้งจาก

นักเรียนในโรงเรียน ประชาชนรอบ ๆ โรงเรียน ตลอดจนการนำเสนอผLานทางโซเชียลมีเดีย  ไดYรับการตอบ

รับ ชื่นชมและติดตามการดำเนินงานของชมรมมาโดยตลอด   ทำใหYทางชมรมเราตYองพัฒนาปรับปรุงและ

พยายามนำเสนอกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนใหYมีความแปลกใหมL เพื่อเปäดประสบการณ,การเรียนรูYมิติ

ใหมL ที่ไมLไดYจำกัดแคLในหYองเรียน ทำใหYดาราศาสตร,เปdนที่นLาสนใจ และเขYาถึงเยาวชนใหYมากที่สุด  

คำสำคัญ: สุริยุปราคาบางสLวน, กิจกรรมชมรมดาราศาสตร,ในโรงเรียน 

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

จากการที่โรงเรยีนแกนYอยศึกษา ไดYมีโอกาสรับกลYองโทรทรรศน,ชนิดสะทYอนแสง แบบ dobsonian 

ขนาดหนYากลYอง 10 นิ้ว จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ  ไดYมีสLวนผลักดันและพัฒนากิจกรรมทาง
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ดาราศาสตร,สำหรับนักเรียนขึ้นอยLางตLอเนื่อง โดยใชYเปdนอุปกรณ,ในการสังเกตการณ, และยังเปdนเครื่องมือ

หลักในการเก็บขYอมูลทางดาราศาสตร,สำหรับนักเรียนที ่ทำโครงงานไดYเปdนอยLางดี ตลอดจนรLวมเปdน

เครือขLายสังเกตการณ,ใหYบริการชุมชนในพื้นที่รอบๆโรงเรียน ในวันที่มีปรากฏการณ,สำคัญทางดาราศาสตร,  

เพื่อเปdนการกระตุYนและกระจายโอกาสการเรียนรูYดาราศาสตร,ใหYมากที่สุด   ซึ่งสำหรับปe พ.ศ. 2563 ที่ผLาน

มานั้น  เนื่องดYวยสถานการณ,ระบาดของโควิด-19 ทำใหYกิจกรรมของทางชมรมหลายๆกิจกรรมตYองถูก

ยกเลิกไป หรือจำกัดผูYเขYารLวมกิจกรรมใหYนYอยลง   ทางชมรมไดYตระหนักถึงผลกระทบดังกลLาว เราจึงไดYมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมใหYมีการเวYนระยะหLางกันมากข้ึน แตLเน้ือหาสาระทางดาราศาสตร,ยังคง

ครบถYวน อีกทั้งตYองเพิ่มเติมใหYกิจกรรมมีความหลายหลายมากข้ึน เพื่อจะชLวยดึงดูดใหYผูYที่สนใจเขYามารLวม

กิจกรรมที่ทางชมรมจัดข้ึนใหYมากที่สุด (ประหน่ึงวLา โควิด-19 ก็หยุดและฉุดรั้งเราไมLไดY)   สำหรับกิจกรรม 

Partial Solar Eclipse สุริยุปราคาบางสLวนเหนือฟãาเมืองไทยในวันครีษมายัน 21 มิ.ย.2563 นั้น   หนึ่งใน

วิธีที่เราเลือก คือการใชYสื่อโซเชียลมีเดีย และกิจกรรมรูปแบบออนไลน,เขYามาชLวย โดยใชY Platform ของ

ไมโครซอฟท, โดยการสตรีม รLวมกับเครือขLาย 3 โรงเรียนซึ ่งอยู Lคนละภูมิภาคของประเทศไทย ดYวย

ไมโครซอฟต,ทีม ผLาน Facebook Live  เพื่อตYองการใหYผูYรLวมกิจกรรมไดYเห็นความแตกตLางของปรากฏการณ,

สุริยุปราคาที่เกิดข้ึน ในแตLละภูมิภาคของประเทศไทย   และออกแบบการนำเสนอกิจกรรมเปdนแบบทอล,ค

โชว,  มีชLวงQ&Aถาม-ตอบ และชLวงAstronomy DIY  รวมทั้งไดYมีการแตLงเพลง Solar Eclipse เพื่อชLวย   

โปรโมทกิจกรรม  และหวังใหYชLวยดึงดูดผูYสนใจไดYมากข้ึนดYวย    

 

วัตถุประสงค5 

1. เพื่อปรับเปลี่ยนรปูแบบของกจิกรรมใหYมกีารเวYนระยะหLางกนัมากข้ึน แตLเน้ือหาสาระทางดาราศาสตร,

ยังคงครบถYวน อีกทั้งตYองเพิม่เติมใหYกจิกรรมมีความหลายหลายมากข้ึน เพือ่จะชLวยดึงดูดใหYผูYทีส่นใจเขYา

มารLวมกจิกรรมที่ทางชมรมจัดข้ึนใหYมากที่สุด  

2. เพื่อเปäดประสบการณ,การเรียนรูYและรLวมกจิกรรมทางดาราศาสตร,มิติใหมL ในยุค New normal ซึง่ใชY

กิจกรรมรปูแบบออนไลน,เขYามาชLวย โดยการสตรีม รLวมกบัเครือขLาย 3 โรงเรียน ดYวยไมโครซอฟต,ทีม 

ผLาน Facebook Live   ในกิจกรรม Partial Solar Eclipse สุริยุปราคาบางสLวนเหนือฟãาเมืองไทยในวัน

ครีษมายัน 21 ม.ิย.2563  

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 
 

ขั้นดำเนินงานตอนท่ี 1 ข้ันเตรียมการดำเนินกิจกรรม 

1. เริม่จากหาขYอมลูการเกดิปรากฏการณ,สรุิยุปราคาบางสLวนเหนือฟãาเมอืงไทย ซึ่งตรงกบัวันที่ 21  

มิถุนายน 2563  โดยที่ จ .เชียงใหมL จะเริม่การบงัทีเ่วลา 12.57 น. และสิน้สดุการบงัทีเ่วลา 16.09 น. และ

สำหรบัพื้นที่จงัหวัดอืน่ ๆ ขYอมลูดังภาพ [ขYอมลูจากสถาบนัวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ]  
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2. ติดตLอและประสานกบัโรงเรียนเครือขLายอกี 2 โรงเรียน คือ โรงเรยีนเรณูนครวิทยานุกลู จ. 

นครพนม และโรงเรยีนจงรกัสัตย,วิทยา จ.ปUตตานี  ดYวยเหตุผลในการเลอืกโรงเรยีนเครือขLายคือ ใหYครอบคลมุ

ทั้งภาคเหนือ ภาคอสีานและภาคใตY เพือ่ใหYเห็นความแตกตLางกนัในการบงัของสุริยุปราคาอยLางชัดเจน 

3. ออกแบบกจิกรรม โดยใชYรูปแบบการสตรมี ดYวยไมโครซอฟต,ทีม ผLาน Facebook Live  โดยใน 

ระหวLางที่ดำเนินกจิกรรมกLอนการเกิดสุริยุปราคาประมาณ 30นาทจีะมกีจิกรรมสอดแทรกความรูY ดังแผนภาพ 

พรYอมกันน้ัน ก็มกีารแตLงเพลง Solar Eclipse เพือ่ใหYความรูYและเพิม่อรรถรสในการดำเนินกิจกรรมไปดYวย 

 

 

 

 

ขั้นดำเนินงานตอนท่ี 2 ข้ันเตรียมอปุกรณ,ดำเนินกจิกรรม   

1. ใชYฉาก Green screen เพื่อใหYขYอมลูความรูYตLาง ๆ ปรากฏบนฉากดYานหลงัผูYบรรยาย 

2. อุปกรณ,หลกัในการสังเกตสุริยุปราคา คือ กลYองโทรทรรศน, 

     
 

 

 

 

 

กิจกรรมสอดแทรกความรูY 

-ใหYความรูYเกี่ยวกับวันครีษมายัน 

- ความรูYเกี่ยวกบัสรุิยุปราคา 

 

-ชLวงถามตอบ Q&A 

 

.... 

-ชLวงAstronomy DIY ทำอุปกรณ,

ดูสุริยุปราคาอยLางงLาย 

Green Screen 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. จากภาพบางชLวงของการเกิดสรุิยุปราคา จะเห็นไดYวLา อัตราสLวนของการบังในแตLละพืน้ทีจ่ะ 

แตกตLางกันออกไปอยLางเหน็ไดYชัด โดยทางโรงเรียนแกนYอยศึกษา จ.เชียงใหมL จะเริม่บงักLอน  ตามมาดYวย

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู จ.นครพนม และ โรงเรยีนจงรกัสัตย,วิทยา จ.ปUตตานี จะเริม่บังทหีลงัสุด และ

อัตราสLวนของพื้นที่การบงักจ็ะแตกตLางกนัตามลำดับดYวย  ดังภาพ  

 
 

2. ภาพแสดงบรรยากาศบางสLวนของการดำเนินกจิกรรมสอดแทรกความรูY 

 

 

 

 

 

3. ภาพบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมทัง้หมด สามารถรับชมไดYจาก QR code ดYานลLาง 

 
 

สรุปผล 
 

ก ิจกรรม Partial Solar Eclipse ส ุร ิยุปราคาบางสLวนเหนือฟãาเมืองไทยในวันครีษมายัน 21 

มิ.ย.2563 ที่ชมรมยุวชนดาราศาสตร,โรงเรียนแกนYอยศึกษาจัดขึ้น ไดYบรรลุวัตถุประสงค,ที่ตั้งไวY อยLางเกิน

คาดหมาย มีผูYสนใจรับชมและติดตาม เปdนจำนวนมาก เปdนการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,แนวใหมL ซึ่งทาง

ชมรมยังไมLเคยดำเนินการเชLนนี ้มากLอน ถือเปdนการเปäดประสบการณ,ทางดาราศาสตร,มิติใหมL ภายใตY

สถานการณ,ระบาดของโควิด-19  ซึ่งในโอกาสตLอไป ทางชมรมจะไดYมีการพัฒนาออกแบบกิจกรรมดีๆตLอไป  
 

แหล"งข<อมูลอ<างอิง 

[1] ขYอมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน 21 มิ.ย.2563 

[2] คุณครู ไฝคำ เผือดผุด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู จ.นครพนม 

[3] คุณครู อาอิชะฮ, เบญมาหะหมัด โรงเรียนจงรักสัตย,วิทยา จ.ปUตตานี  

ภาพจากโรงเรียนแกนYอยศึกษา 
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ค"ายดาราศาสตร5บูรณาการโรงเรียนปากช"อง 

นางอรพินท5 พรหมคุณ 

e-mail: orapinprommakun@gmail.com 

โรงเรียนปากช"อง จ.นครราชสีมา 

 

บทคัดย"อ 

 คLายดาราศาสตร,บูรณาการโรงเรียนปากชLอง มีวัตถุประสงค,ในการจัดเพื่อใหYนักเรียนเกิดการเรียนรูY 

สรYางแรงบันดาลใจในการศึกษาดาราศาสตร, ซึ่งในการศึกษาดาราศาสตร,เราสามารถนำความรูYดYานดารา-

ศาสตร,ไปบูรณาการกับความรูYดYานตLาง ๆ เชLน คณิตศาสตร, ฟäสิกส, ชีวะวิทยา คอมพิวเตอร, กิจกรรมพัฒนา

ผู Yเรียนและศิลปะก็เปdนอีกความรู YดYาน ที ่สามารถนำมาบูรณาการกับดาราศาสตร,ไดYเปdนอยLางดี ดังน้ัน 

กิจกรรมประดิษฐ,แผนที่ดาวแฟนตาซี จึงเปdนกิจกรรมที่จัดทำข้ึนในคLายดาราศาสตร, ที่นักเรียนสนใจในการ

ประดิษฐ,แผนที่ดาวแฟนตาซี เพื่อนำไปศึกษากลุLมดาว การใชYแผนที่ดาว ทำใหYนักเรียนมีความสนใจเกิด

ทักษะการเรียนรูYการใชYแผนที่ดาวและแรงบันดาลใจในการศึกษาวิชาดาราศาสตร, นักเรียนมีเจตคติที่ดตีLอ

การเรียนรูY มีความพึงพอใจและประทับใจ ทำใหYสนใจในการศึกษาดาราศาสตร, 

คำสำคัญ : บรูณาการ แผนที่ดาวแฟนตาซ ี

 

ท่ีมาและความสำคัญ 

 การจัดคLายดาราศาสตร,ดYวยการบูรณาการความรูYดYานตLาง ๆ มาจัดกิจกรรมดYานดาราศาสตร,น้ัน

สามารถทำไดYหลากหลาย ทำใหYเกิดกิจกรรมที่ฝçกทักษะดYานดาราศาสตร,ที่ทำใหYผูYเรียนสามารถเรียนรูYดารา-

ศาสตร,ไดYอยLางมีความสุข เกิดแรงบันดาลใจ พัฒนาความคิดสรYางสรรค, การประดิษฐ,แผนที่ดาวแฟนตาซี

เปdนการบรูณาการความรูYดYานดาราศาสตร,กับศิลปะที่ทำใหYนักเรียนนำแผนที่ดาวน้ันไปใชYในการศึกษากลุLม

ดาวบนทYองฟãา วิธีการใชYแผนที่ดาว สLงผลในผูYเรียนไดYมีการพัฒนาทักษะทางดYานดาราศาสตร,โดยใชYศิลปะ

มาบูรณาการในการเรียนรูY 

 

วัตถุประสงค5 

1. เพื่อใหYนักเรียนไดYฝçกและมีความรูYดาราศาสตร,มากข้ึน 

2. เพื่อใหYนักเรียนไดYพัฒนาความคิดสรYางสรรค,และสรYางแรงบนัดาลใจในการเรียนรูYดาราศาสตร, 

 

การดำเนินกิจกรรม / รายละเอียดกิจกรรม 

1. ข้ันเตรียมการ 

 1.1. ศึกษาความรูYและหลักการใชYแผนที่ดาว ความรูYเกี่ยวกบักลุLมดาว 
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 1.2. วางแผนออกแบบแผนที่ดาวแฟนตาซแีละเตรียมอุปกรณ, สำหรับการประดิษฐ,แผนที่ดาวแฟน

ตาซ ี

2. ข้ันดำเนินการ 

2.1. แบLงนักเรียนเปdนกลุLมเพื่อทำกิจกรรมและใชYอุปกรณ,รLวมกัน 

2.2. อธิบายวิธีการจัดทำแผนที่ดาวแฟนซี แนวทางการออกแบบ และสอนวิธีการใชYแผนที่ดาว 

2.3. นักเรียนแตLละกลุLม นำเสนอผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูYแรงบัดาลใจในการออกแบบแผน

ที่ดาวแฟนซ ี

3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

 นักเรียนและครรูLวมกันสรปุองค,ความรูYที่ไดYรับจากการทำกิจกรรมแผLนที่ดาวแฟนตาซ ี

 

ผลการดำเนินการกิจกรรม 

 นักเรียนที่เขYารLวมกิจกรรมคLายดาราศาสตร, บูรณาการโรงเรียนปากชLองไดYความรูYความเขYาใจในการ

ประดิษฐ,และการใชYแผนที่ดาวแฟนตาซี ดYวยการนำความรูYดาราศาสตร,และศิลปะมาบูรณาการออกแบบ

แผนที่ดาวแฟนตาซีทำใหYนักเรียนมีแรงบันดาลใจในการศึกษาดาราศาสตร,และเกิดทักษะการใชYแผนที่ดาว 

นักเรียนมีความกระตือรือรYนในการทำกิจกรรมพัฒนาความคิดสรYางสรรค,ในการเรียนรูYดาราศาสตร,ไดYเปdน

อยLางดี 

 

สรุปผล 

1. นักเรียนที่เขYารLวมกิจกรรมสามารถสรYางสรรค,ผลงานแผนที่ดาวแฟนตาซีไดYคนละ 1 ช้ิน ภายใน

เวลาที่กำหนด 

2. นักเรียนที่เขYารLวมกิจกรรมสามารถใชYแผนที่ดาวแฟนตาซจีากที่ตนเองทำข้ึนไปใชYในการศึกษากลุLม

ดาวไดY 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การจัดคLายดาราศาสตร,บูรณาการโรงเรียนปากชLองสำเร็จลุลLวงไปไดYดYวยดีโดยไดYรับการสนับสนุน

จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติและคณะผูYบริหารโรงเรียนปากชLองที่ใหYคำปรึกษาแนะนำ คณะผูYจัด

กิจกรรมขอขอบคุณไวY ณ ที่น้ี 
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เอกสารอ<างอิง 

สื่อการเรียนรูYดาราศาสตร, สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ (องค,การมหาชน) 

รายงานการจัดกจิกรรมคLายดาราศาสตร,โรงเรียนปากชLอง 
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ผลการดำเนินงานกิจกรรมดาราศาสตร, ปeการศึกษา 2563 

วันท่ี ชื่อกิจกรรม จำนวน

ผูYเขYารLวม 

27 ธ.ค. 2563 

เผยแพรLความรูYคLายดาราศาสตร,โรงเรียนจอมสุรางค,อุปถัมภ, จ.

อยุธยา 

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ,โควิด-19 

110 คน 

7 ม.ค. 2564 

เผยแพรLความรูYคLายดาราศาสตร,โรงเรียนบางปะกอก จ.

กรุงเทพมหานคร 

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ,โควิด-19 

100 คน 

20 ก.พ. 2564 

เผยแพรLความรูYคLายดาราศาสตร,โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  

ณ ศูนย,ฝçกอบรมเขาใหญL อุทยานแหLงชาติเขาใหญL จ.นครนายก 

 

 

 

 

90 คน 

6 มี.ค. 2564 

คLายวิทยาศาสตร,มัธยมศึกษาตอนตYนโรงเรียนปากชLอง  

(ดาราศาสตร,บูรณาการ) ณ โรงเรียนปากชLอง จ.นครราชสีมา 

 
120 คน 

13 มี.ค. 2564 

คLายดาราศาสตร,และปUจฉิมนิเทศหYองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, 

คณิตศาสตร, เทคโนโลยีและสิง่แวดลYอม โรงเรียนปากชLอง  

จ.นครราชสีมา (ปฏิบตักิารภาคกลางวัน) 

 

 

 

 

100 คน 

13 มี.ค. 2564 

คLายพฤกษาดาราศาสตร,โรงเรียนปากชLอง ณ บญุโต รีสอร,ท  

จ.นครราชสีมา (ปฏิบตัิการภาคกลางคืน) 

 
70 คน 
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กิจกรรมเปsดฟ}า ตามหาดาว (ชุมนุมวิทยาศาสตร5 : ดาราศาสตร5) 

นายเอ็ม  อยู"สขุ 

e-mail: koonkumyoosuk@gmail.com 

โรงเรียนบ<านหนองบัวทอง สพป.เพชรบูรณ5 เขต 3 

 

บทคัดย"อ 

 กิจกรรมเปäดฟãา ตามหาดาว (ชุมนุมวิทยาศาสตร, : ดาราศาสตร,)  จัดโดยฝÆายวิชาการ โรงเรียนบYาน

หนองบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค, 1.) เพื่อใหYผูYเรียนไดYเรียนรูY เรื่อง ดาราศาสตร, จากประสบการณ,ตรง       

2.) เพื่อใหYนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหลLงเรียนรูYในจังหวัด 3.) เพื่อใหYนักเรียนกระตือรือรYนตLอ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน เรื่อง ดาราราศาสตร, 4.) เพื่อใหYนักเรียนรูYจักการนำความรูYจากแหลLง

เรียนรูYมาประยุกต,ใชYเพื่อใหYเกิดประโยชน,และแกYปUญหาในชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมเนYนการประยุกต,ใชY

เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม เชLน การตอบคำถามดาราศาสตร,ผLาน google from การใชY Application 

Star Chart การสรYาง model ดวงดาว และการสรYางแผนที่ดาว เปdนตYน  

ก ิจกรรมเป äดฟ ãา ตามหาดาว (ช ุมน ุมว ิทยาศาสตร ,  :  ดาราศาสตร , )  จ ัดก ิจกรรมท ุกปe                       

โดยกลุLมเปãาหมายเปdนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปeที่ 3 โดยผูYเขYารLวมโครงการ ประเมินโครงการโดยใชYแบบ

ประเมินพบวLาผลภาพรวมอยูLในระดับพอใจมากที่สุด (  = 4.79 ) ดYานสาระความรูYที่สามารถนำไปใชYใน

ชีวิตประจำวันอยูLในระดับพึงพอใจมากที่สุด  ( = 4.93) รองลงมาคือ ดYานสถานที่และวัสดุอุปกรณ,การจัด

กิจกรรม ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.86 ) ซึ่งมีความพึงพอใจคิดเปdน รYอยละ 95.70 

คำสำคัญ : ประสบการณ,ตรง, เทคโนโลยี, model 

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

การจัดการศึกษาในปUจจุบันไดYมุLงเนYนใหYผูYเรียนไดYเรียนรูYเรื่องราวตLาง ๆ  ตามสภาพแวดลYอมที่เปdน

จริงจากประสบการณ,ของตนเอง โดยผสมผสานความรูYตLาง ๆ อยLางสมดุล  มุLงเนYนในเรื่องของความรูY 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรูYและบูรณาการความรูYตLาง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมใหYผูYเรียน

ไดYเรียนรูYจากประสบการณ,จริงโดยผสมผสานสาระความรูYในดYานตLาง ๆ  

การศึกษาแหลLงเรียนรูYนอกสถานที่จึงเปdนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอยLางหน่ึงซึ่งจะชLวยใหY

ผูYเรียนไดYมีโอกาสเรียนรูYดYวยตนเองทำใหYไดYรับความรูY ความเขYาใจในเรื่องที่ศึกษาอยLางแทYจริง  ทั้งยังเปdน

การเสริมสรYางประสบการณ,การเรียนรู YใหYแกLผู YเรียนอยLางสมบูรณ,มากยิ ่งขึ ้น  เพราะการนำผู Yเรียนไป       

ทัศนศึกษาถือวLาเปdนวิธีการที่ทำใหYผูYเรียนไดYรับประสบการณ,ตรงในการเรียนรูYและสามารถพัฒนาผูYเรียนใน

ดYานรLางกาย สติปUญญา จิตใจ อารมณ,และสังคม อีกทั้งเสริมสรYางความสามัคคีในหมูLคณะ ตลอดจนไดYรับ

การศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ โรงเรียนบYานหนองบัวทองจึงไดYจัดทำกิจกรรมเปäดฟãา ตามหาดาว 

(ชุมนุมวิทยาศาสตร, : ดาราศาสตร,) น้ีข้ึนเพื่อเปdนเพิ่มพูนและสLงเสริมสมรรถภาพของผูYเรียน ใหYดีย่ิงข้ึน 

X

X

X
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วัตถุประสงค5 

1. เพื่อใหYผูYเรียนไดYเรียนรูY เรื่อง ดาราศาสตร, จากประสบการณ,ตรง 

2. เพื่อใหYนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหลLงเรียนรูYในจงัหวัด 

3. เพื่อใหYนักเรียนกระตือรือรYนตLอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรือ่ง ดาราศาสตร, 

4. เพื่อใหYนักเรียนรูYจักการนำความรูYจากแหลLงเรียนรูYมาประยุกต,ใชYเพื่อใหYเกิดประโยชน,และแกYปUญหา

ในชีวิตประจำวัน 

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

การดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบ PDCA 

1. P (Plan) ขั้นเตรียมการ :  

    1.1 ประชุมวางแผนในการจัดกจิกรรมรLวมกันระหวLางครทูี่ปรกึษาและนักเรียนในชุมนุมชุมนุม

วิทยาศาสตร, : ดาราศาสตร, เพื่อกำหนด วัน/เวลา/สถานที่ และกิจกรรม 

    1.2 มอบหมายภารกจิในการดำเนินกจิกรรม ดังน้ี 

 1.2.1 ติดตLอสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม 

 1.2.2 ศึกษาทฤษฎีการเรียนรูYดาราศาสตร,ในหนLวยการเรียนรูY เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศและดารา

ศาสตร, ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปeที่ 3 และการใชY Application Star Chart 

 1.2.3 วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรูYดาราศาสตร,และจัดเตรียมอุปกรณ,โดยขอความ

อนุเคราะห, สื่อดาราศาสตร,จาก NARIT 

 1.2.4 สรYางคูLมือหลักสูตรคLายดาราศาสตร, ขYอสอบวัดความรูYจากการจัดกจิกรรมคLายดาราศาสตร, 

พรYอมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผLานระออนไลน, ผLาน Google from  

 
 

2. D (Do) ขั้นดำเนินงาน : จัดกิจกรรมตามที่กำหนด ณ อำเภอเขาคYอ จังหวัดเพชรบูรณ,  

    2.1 บรรยายใหYความรูYเกี่ยวกับดาราศาสตร, และการดูดาวเบื้องตน โดยใชYสื่อ จาก NARIT 

เชLน แผนที่ดาว โมเดลดวงดาว ฯลฯ และการใชY Application Star Chart 
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    2.2 ดำเนินการปฏิบัติการสังเกตุวัตถุบนทYองฟãา 

 
     2.3 ทำแบบทดสอบ กจิกรรมดาราศาสตร, ผLาน google from 

 
     2.4 ศึกษาแหลLงเรียนรูYนอกสถานที่ ไดYแกL พลังงานทดแทนทุLงกงัหันลม  Amazing Dinosaur @เขาคYอ

และสวนสัตว, เขาคYอ      

 
 

3. C (Check) ตรวจติดตามและประเมินผล :  

     3.1 หลังจากกลับจากคLายดาราศาสตร, ใหYนักเรียนนำความรูYที่ไดYจัดทำโมเดลดาราศาสตร, 

 
     3.2 ทำแบบประเมินความพงึพอใจในการดำเนินกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินกจิกรรม และมอบ

เกียรติบัตรใหYกับผูYผLานกิจกรรมดาราศาสตร,    

4. A (Action) การปรับปรุง/พัฒนา : เผยแพรLกจิกรรมดาราศาสตร, และวางแผนปรบัปรุงการดำเนินการ

ในปeถัดไปโดยอาศัยขYอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจและความเห็นของคณะคร ู
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. ผลการประมินความพงึพอใจคิดเปdนรYอยละ 95.70 อยูLในระดับพงึพอใจมากทีสุ่ด 

รายการท่ีประเมนิ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

การประชาสมัพันธ,และขLาวสารในการเปäดกจิกรรม 4.71 0.47 พอใจมากที่สุด 

ข้ันตอนและการดำเนินการจัดกจิกรรม 4.79 0.58 พอใจมากที่สุด 

สถานที่และวัสดุอุปกรณ,การจัดกจิกรรม 4.86 0.36 พอใจมากที่สุด 

การดูแลของผูYดำเนินกิจกรรม 4.64 0.63 พอใจมากที่สุด 

สาระความรูY ที่สามารถนำไปใชYในชีวิตประจำวัน 4.93 0.27 พอใจมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.79 0.48 พอใจมากท่ีสุด 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการทำแบบทดสอบเปรียบเทยีบคะแนนสอบกLอนและหลังเรียนของนักเรียน 

(n = 17) 

การทดสอบ 
 

S.D. 
 

 
 t Sig.(1-tailed) 

กLอนเรียน 8.94 2.46 
8.29 2.14 15.95* 0.0000 

หลงัเรียน 17.24 1.35 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t (0.05, 17) = 15.95) 
 

สรุปผล 

 นักเรียนเรียนรูY เรื่อง ดาราศาสตร,จากประสบการณ,ตรง ไดYประยุกต,ใชYเทคโนโลยีในการหาความรูY 

และรูปแบบใหมLในการจัดการเรียนรูYซึ่งมีความเหมาะสมกับผูYเรียนในศตวรรษที่ 21 เกิดความตระหนักถึง 

ความสำคัญของแหลLงเรียนรูYในจังหวัดของตนเอง กระตือรือรYนตLอการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีน้ำใจ 

ชLวยเหลือกันในการทำกิจกรรมแบบ “เพื่อนชLวยเพื่อน” รLวมกันเรียนรูYและแกYปUญหาและรูYจักการนำความรูY 

จากแหลLงเรียนรูYมาประยุกต,ใชYเพื่อใหYเกิดประโยชน,และแกYปUญหาในชีวิตประจำวันในดYานของเทคโนโลยี 

อวกาศ การดูดาวเบื้องตYน และสามารถนำความรูYไปถLายทอดใหYกับนักเรียนรุLนตLอไปผLานกิจกรรมชุมนุม 

พรYอมทั้งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง เทคโนโลยีอวกาศดาราศาสตร,สูงขึ้น และจะนำผลไปสูL

งานวิจัยในลำดับตLอไป 

 

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

 กิจกรรมในรอบปeที่ผLานมา โรงเรียนไดYดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห,วันวิทยาศาสตร,บูรณาการ

ดาราศาสตร, กิจกรรมสังเกตการณ,สุริยุปราคาบางสLวนในประเทศไทย และกิจกรรมคLายดาราศาสตร,      

โดยอาศัยขYอมูลจาก คูLมือกิจกรรมวิทยาศาสตร, นักดาราศาสตร,รุLนเยาว, : สมาคมวิทยาศาสตร,แหLงประเทศ 

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ,, ฤทัย  จงสฤษด์ิ.(2551).การออกแบบและพัฒนากิจกรรมคLายวิทยาศาสตร,. 

จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย, และ www.narit.or.th 

X



 
      
 
 
 

 
กิจกรรมดาราศาสตร-สู6ชุมชน 
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Attractive Power of Aesthetic Astronomy: สุนทรียะดาราศาสตร5 พลังดึงดดูแห"งการเรียนรู< 

ด<วยการส่ือสารทางสุนทรียภาพ เพ่ือสร<างความเข<าใจทางดาราศาสตร5สู"ชุมชน 

นายกฤษณะ  วงศ5ริน 

e-mail: Kridsana_G@hotmail.com 

โรงเรียนแกน<อยศึกษา สพป. เชียงใหม" เขต 3 

 

บทคัดย"อ 

 กิจกรรมสุนทรียะดาราศาสตร, เปdนการนำศาสตร,ทางดYานศิลปะแขนงตLาง ๆ  อันไดYแกL ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปπ และ

วรรณกรรม มาใชYออกแบบกิจกรรมทางดาราศาสตร,ใหYมีความนLาสนใจ สามารถนำกิจกรรมสุนทรียะดาราศาสตร,ไปประยุกต,ใชY

ไดYอยLางหลากหลาย ชLวยเปdนพลังดึงดูดการเรียนรูY ท่ีนำไปสูLการสังเกตปรากฏการณ,ทาง ดาราศาสตร,ตLาง ๆ  ผLานการสื่อสารทาง

สุนทรียภาพ ท่ีเชื่อมโยงศาสตร,และศิลปπ สรYางความเขYาใจทางดาราศาสตร,สูLชุมชน  

 จากผลการดำเนินงาน ทางโครงการไดYศึกษาวิเคราะห,พัฒนารูปแบบกิจกรรมและสื่อ โดยสรYางความละเมียดทาง

เทคนิคในการสื่อสารความรูYทางดาราศาสตร,ไปยังสาธารณะชน ตามกระบวนการทางสุนทรียะดาราศาสตร, พบวLา สามารถดึงดูด

ใหYกลุLมประชาชนเกิดความสนใจและเปäดใจ เขYามามีสLวนรLวมในกิจกรรมดาราศาสตร,มากขึ้น ไดYรับเสียงตอบรับ คำชื่นชมจากผล

การประเมินความพึงพอใจของชุมชนในระดับดีมาก ในแงLของการจัดกิจกรรม ดาราศาสตร,ท่ีมีความแปลกใหมL นLาสนใจ นำเสนอ

ความรูYทางดาราศาสตร,ใหYเขYาใจงLาย ท่ีประชาชนทุกกลุLม ทุกเพศทุกวัย ท้ังท่ีมีและไมLมีความรูYพ้ืนฐานทางดาราศาสตร, สามารถ

เขYาใจไดYและมองดาราศาสตร,เปdนเร่ืองใกลYตัว ชLวยสรYางประสบการณ,ทางสุนทรียะดาราศาสตร,ท่ีติดแนLนคงทน สรYางแรงบันดาล

ใจ ทำใหYเกิดความรูYสึก ความงาม ขจรคLา นำไปสูLความกระตือรือรYนท่ีจะเรียนรูY ในการแสวงหาขYอเท็จจริง และการตั้งคำถามถึง

ที่มาของปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ที่เกิดขึ้นแกLชุมชน และสาธารณะชนทั่วไป ใหYไดYมีโอกาสในการเรียนรูY สัมผัส สังเกต

ปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,  โดยใชYสุนทรียะเปdนสื่อนำไปสูL ความเปdนวิทยาศาสตร, ตามกระบวนการวิธีสุนทรียะดาราศาสตร, 

คำสำคัญ: สุนทรียะดาราศาสตร,,  พลังดึงดูดแหLงการเรียนรูY, การสรYางความเขYาใจทางดาราศาสตร,สูLชุมชน 

 

บทนำ/ แนวคิด / ที่มาของกิจกรรม 

กิจกรรมสุนทรียะเกิดจากแนวคิดในการนำศาสตร,ดYานศิลปะแขนงตLาง ๆ  มาผูกโยงดYวยความรูYทางดาราศาสตร, 

ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมท่ีผLานกระบวนการศึกษา คYนควYา วิเคราะห, ในแตLละปรากฏการณ,    ทางดาราศาสตร, มาใชYใน

การออกแบบสรYางสรรค,กิจกรรมออกมาในแงLของสุนทรียะ ท่ีสอดแทรกความรูYทางดาราศาสตร,และขYอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร,

ท่ีถูกตYองสูLชุมชน โดยมุLงสLงเสริมและการสรYางความตระหนักในดYานดาราศาสตร,  อันเปdนประตูสูLการเรียนรูYทางวิทยาศาสตร, 

แกLเยาวชน และสาธารณะชนทั่วไป ใหYเกิดความสนใจ ผLานประสบการณ,ทางสุนทรียภาพ โดยใชYกิจกรรมสุนทรียะดารา

ศาสตร, ดYานโสตทัศนศิลปπ ท่ีผสานความเปdน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปπ และวรรณกรรม เปdนตัวกลางในการเชื่อมประสบการณ,

ทางดาราศาสตร, ผLานกลYองโทรทรรศน,แบบดอปโซเนียนในโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู Yดาราศาสตร, ไดYสัมผัส

ปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ตLาง ๆ  วัตถุทYองฟãา อันเปdน Aesthetic objects ที่ชLวยทำใหYกิจกรรมสุนทรียะดาราศาสตร,

สรYางพลังอันนLาดึงดูดใจ  
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วัตถุประสงค5 

1. เพ่ือใชYกิจกรรมสุนทรียะดาราศาสตร, เปdนพลังดึงดูดการเรียนรูY ดYวยการสื่อสารทางสุนทรียภาพ ในการ

สรYางความเขYาใจทางดาราศาสตร,สูLชุมชน 

2. เพ่ือนำวิธีการทางสนุทรียะดาราศาสตร, ไปประยุกต,ใชYออกแบบกิจกรรมทางดาราศาสตร, ดYวยการสื่อสาร

ทางสุนทรียภาพในการสรYางความเขYาใจทางดาราศาสตร,สูLชุมชน   

               

การดำเนินกจิกรรม/ รายละเอียดกจิกรรม 

 โปรเจคสุนทรียะดาราศาสตร, ดำเนินงานรLวมกับชมรมยุวชนดาราศาสตร,โรงเรียนแกนYอยศึกษา ในลักษณะ 

Aesthetic Management Partners ซ่ึงมีหนYาท่ีสนับสนุนและการอำนวยการฝÆายสรYางสรรค, (Creative Designs) ครอบคลุม

ในลักษณะงาน Content Create, Show Design, Event & Exhibition Design, Production Design  โดยดึงกลุ Lมแกนนำ

นักเรียน ครูและชุมชนไดYมีสLวนรLวมในงาน ซ่ึงมีรูปแบบกิจกรรมท่ีดำเนินการอยูL 3 หนYาท่ีหลัก ไดYแกL  

 1.)  ศึกษาคYนควYา และออกแบบสรYางสรรค, เน้ือหา/รูปแบบกิจกรรม/สื่อสารสนเทศเชิงสุนทรียะ  

 2.)  จัดกิจกรรมสุนทรียะท่ีนLาสนใจ เพ่ือดึงดูดสาธารณะชนใหYมีสLวนรLวมในกิจกรรมทางดาราศาสตร, 

 3.)  จุดประกายสรYางแรงบันดาลใจ ดYวยสุนทรียะดาราศาสตร,เพ่ือนำไปสูLความเขYาใจทางวิทยาศาสตร,แกLสังคม 

 

 

 

 

 

 เปãาหมายในการดำเนินงาน มุLงเนYนสรYางสรรค,กิจกรรมทางดาราศาสตร,ผLานงานศิลปะ ตามกระบวนการทางสุนทรียะ

ดาราศาสตร51 ท่ีมีความแปลกใหมL  โดยเพ่ิมมิติของกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ลึกซ้ึง สวยงามและมีคุณคLา บนพ้ืนฐานความรูY

ทางวิทยาศาสตร, เพื่อสรYาง พลังดึงดูด กระตุYนใหYชุมชนเกิดความสนใจ เปäดใจมีสLวนรLวมและพัฒนาไปสูLความเขYาใจทางดารา

ศาสตร, โดยอาศัยความซับซYอนของการเขYารหัส และการโยงความสัมพันธ,ในศาสตร,ทางดาราศาสตร, ศิลปะ ความเชื่อ วัฒนธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ใหYเกิดประสบการณ,ทางสุนทรียะท่ีนำไปสูLองค,ความรูY ทางวิทยาศาสตร,ท่ีถูกตYอง ไดYอยLาง

เขYาใจและเขYาถึงงLาย เกิดความงาม และความสะเทือนใจท่ีชLวยทำใหYเกิดความจำ ท่ีติดตรึงถาวร (long-term Memory) ขยายผล

สLงตLอแรงบันดาลใจไปสูLกลุLมชนอื่น ๆ  ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปe ไดYใหYบริการแกLชุมชน  ในชLวงปรากฏการณ,ทาง

ดาราศาสตร,นLาสนใจ ซ่ึงจัดขึ้นในพ้ืนท่ีสLวนกลางของชุมชน ในงานเทศกาลประเพณี  วันสำคัญทางวัฒนธรรมของกลุLมชาติพันธุ,ตLาง 

 ๆอาทิประเพณีกินวอในวัฒนธรรมลาหูL ประเพณีไหวYพระจันทร, ในวัฒนธรรมจีนยูนนาน วันสำคัญทางศาสนาของชาวไทยใหญL และ

พุทธศาสนิกชน ในหมูLบYานแกนYอย จ.เชียงใหมL อยLางตLอเน่ืองเสมอมา 

 

 

 

 

Content Create  Production Design  Event &Exhibition Design  Show Design  Grow Create Inspire 

( 1  QR Code แผนภาพกระบวนการวิธีทางสุนทรียะดาศาสตร5) 
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 โดยกิจกรรมเดLนที ่ไดYดำเนินการในปeการศึกษา 2563 คือ กิจกรรม“ขับกาพย5เห"ชมดาว กล"อมมโหรี”               

วันที ่21 ธันวาคม 2563 กิจกรรมชมดาวพฤหัสฯ ชิดดาวเสาร5 ใกล<กันที่สุดในรอบ 397 ปï ซ่ึงตรงกับวันเหมายัน  โดยไดYจัด

กิจกรรมรLวมกับนักเรียนในชมรมยุวชนดาราศาสตร,โรงเรียนแกนYอยศึกษา และจัดทำสื่อสารสนเทศ กาพย5เห"ชมดาว The 

Great Conjunction 2020 เพื่อเชิญชวนนักเรียนและชุมชน รLวมกิจกรรมสังเกตการณ, ชมดาวพฤหัสชิดดาวเสาร, ผLาน

กลYองโทรทรรศน,แบบดอปโซเนียน โดยกิจกรรมน้ีไดYแตLงกาพย,หLอโครงประกอบ การบรรเลงดนตรีไทยและขับกาพย,เหLฯ ท่ี

บรรจุเนื้อหาเหตุการณ,สำคัญเกี่ยวกับปรากฎการณ,ฯ โดยไดYแรงบันดาลใจการขับเหL คลอมโหรี และเพื่อรำลึกถึงความ

เจริญกYาวหนYา ทางดาราศาสตร,ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อิงตามขYอมูล ทางประวัติศาสตร,ครั้นสมายท่ีสยามไดYมีพัฒนาการ

ความรูYทางดYานดาราศาสตร,ตั้งแตLสมัยสมเด็จพระนารายณ, มีการคำนวณการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง และไดY  มีการ

แลกเปลี่ยนวิทยาการความรูYกับฝร่ังเศสเสมอมา  

 ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 1.) ศึกษา คYนควYาขYอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,  2.) นำขYอมลูมา

วิเคราะห,และวางแผนออกแบบกิจกรรม 3.) สรYางสรรค,พัฒนารูปแบบกิจกรรมและสื่อสารสนเทศ  ตามกระบวนการทาง
สุนทรียะดาศาสตร12  4.) ดำเนินกิจกรรมตามท่ีไดYวางแผนไวY 5.) สรุปผลและนำผลท่ีไดYมาปรับปรุง 

 รูปแบบกิจกรรม ประชาสัมพันธ,ใหYชุมชน ไดYเกิดความสนใจ และเขYามามีสLวนรLวมในกิจกรรม พรYอมบันทึกจดจำ

ขYอมูลสำคัญเก่ียวกับ The Great Conjunction 2020 ไดYงLายขึ้น ผLานบทกลอน ภาพ เพลง และการชมผLานกลYองฯ 

 รูปแบบคำประพันธ5 ใชYคำประพันธ,โคลงสี่สุภาพ และกาพย,ยานี 11 โดยสอดแทรกความรูYเหตุการณ, The Great 

Connection  ซ่ึงเปdนวันท่ีดาวพฤหัสอยูLชิดกับดาวเสาร, ในรอบ 397 ปe สามารถสังเกตไดYอยูLระหวLางกลุLมดาวธนู และกลุLมดาว

มกร และตรงกับวันท่ี 21 ธันวาคม 2563  ซ่ึงเปdนวันเหมายัน วันท่ีกลางคืนยาวนานกวLากลางวัน  

                                        ( 2  กระบวนการทางสุนทรียะดาราศาสตร5 : http://gg.gg/uibmz ) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เวียนครบ สมแลเฝãา    สามรYอยเกYา สิบเจ็ดปe 

เน่ินนาน รอนแรมที     ฤกษ,ยามน้ี ที่ใฝÆหา 

          พลบค่ำ รำ่ลมหนาว           เหLชมดาว พราวนภา 

รื่นรส โสตทัศนา     พิศเพริศแพรYว แกYวดวงใจ 

         ยุวชนดาราศาสตร,    ศิลปะชาติ มิแชเชือน 

รYอง รบั ขับกลLอมเอื้อน             สุนทรีเลือ้น ไมLเลือนรา 

         กลอน กาพย, ซาบทรวงใน    บรรจุไวY ใสLวิชา 

ศิลปπ ศาสตร, ปราชญ,ดารา             จดหมายเหตุ เชLนน้ีแล ฯI 

 

           ดารกะ เหลื่อมจาร ุ   เคียงเดLนคูL บนนภางค,    

  ลอยเลื่อน เคลือ่นอยูLกลาง           มกรใหญL ใกลYธนู 

          พระเสาร,รอบ ธำมรงค,       ดวงเอกองค, ทรงนLาด ู

เรื่อยเรียง เคียงอยูLคูL    พฤหัสสบด ี

          พฤหัส จรัสจรYา   แจYงนัยนา นLายลชม 

ยากนัก จักษ,ภิรมย,    ใหYสมปอง สองดาวเคียง 

          The Great Conjunction  เหมายัน ตรงพรYอมเพียง 

ทินกร จรเร็วเลี่ยง    เพียงอYอมขYาว ยาวราตร ี

 

กาพย5  

 

 

 

 

โคลง 

ผกายแย<มย่ำโย<     โพยม 

       ย่ีสิบเอ็ดธันวาคม             แจ"มจ<า 

       แอบเคียงคู" อยู"ชม     แนบชิด ดารา 

       หรดีทิศเย้ือง                      เลื่อนโล< โคจร ฯ

I 

 

กาพย5เห"ชมดาว The Great Conjunction  

 

 

คำประพันธ5 : นายกฤษณะ วงศ5ริน 

ขับร<อง : คุณภาลิณี ทองสมุทร 
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ผลการดำเนินกจิกรรม 
 

สรุปผลการจัดกิจกรรมสุนทรียะดาราศาสตร5สู"ชุมชน รอบปï 2563 -

2564 

ช่ือกิจกรรม 

 วันท่ี 

จัดกิจกรรม 

จำนวน 

(คน) 

กิจกรรม “A(R)stronomy Live (อาร5ตโตรโนมี ไลฟ™)            

สนุกกับดาราศาสตร5สไตล5อาร5ตๆ” สุริยุปราคาบางสLวน                 

เหนือฟãาเมืองไทยในวันครีษมายัน 21 มิ.ย. 63 /รร.แกนYอยศึกษา 

21 มิ.ย. 63 

 

>30 

กิจกรรมสังเกตดาวพฤหัสฯใกลYโลกที่สุดในรอบปe/รร.แกนYอยศึกษา 14 ก.ค. 63 20 

กิจกรรมสังเกตดาวเสาร,ใกลYโลกที่สุดในรอบปe/เนินมังกรไฟ บYานแกนYอย 21 ก.ค. 63 30 

กิจกรรม “ตามล"า...ดาวหางนโีอไวส5” /รร.แกนYอยศึกษา 21 ก.ค. 63 10 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร, “สถานีความรู<ทางดาราศาสตร5 

โรงเรียนแกน<อยศึกษา” /รร.แกนYอยศึกษา 

26 ส.ค 63 700 

กิจกรรม “ไหว<พระจันทร5แบบใกล<ชิดติดขอบหลุมดวงจันทร5”         

ชมดวงจันทร,ตามหา เทพธดิา “ฉางเอºอ” ชุมชนวฒันธรรมจีนยูนนาน  

1 ต.ค. 63 

 

>30 

กิจกรรม “Valerian and the City of a Thousand Planets 

ชวนสังเกตดาวอังคารอยู"ตำแหน"งตรงข<ามดวงอาทิตย5” 

14 ต.ค. 63 30 

กิจกรรมสังเกตจุดดำบนดวงอาทิตย,/รร.แกนYอยศึกษา 25 พ.ย. 63 20 

กิจกรรมถLายภาพแสงสนธยา และภาพดาวพฤหัสฯเคียงดาวเสาร, 9 ธ.ค. 63 10 

กิจกรรมชมฝนดาวตกเจมินิดส, /เนินมังกรไฟ บYานแกนYอย 13 ธ.ค. 63 50 

กิจกรรม “ขับกาพย5เห"ชมดาว กล"อมมโหรี” 

ชมดาวพฤหัสฯชิดดาวเสาร, ใกลYกันที่สุดในรอบ 397 ปe กาพย,เหLชม

ดาว The Great Conjunction /รร.แกนYอยศึกษา 

21 ธ.ค. 63 15 

กิจกรรม “Find Inspiration : Pitch of Solar System” 

สุนทรียะดาราศาสตร, ดนตรี และคณิตศาสตร, ขยายผลความรูY            

ทางดาราศาสตร,สรYางแรงบันดาลใจใหYนYอง ๆ สูLโครงงานSTEAM 

/วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหมL สถาบันบัณฑิตย,พัฒนศิลปπ 

19 ก.พ. 64 >30 

สรุปผล 

ผลจากการดำเนินงาน โครงการสุนทรียะดาราศาสตร, ไดYสรYางสรรค,ออกแบบกิจกรรม และสื ่อสารสนเทศ                       

เชิงสุนทรียะดาราศาสตร,ตLาง ๆ  เปdนจำนวนมาก อาทิ แตLงเพลงใหYความรูYทางดาราศาสตร, Partial Solar Eclipse song, กาพย,เหLชม

ดาว, กิจกรรมการสื่อสารความรูYทางดาราศาสตร,ผLานการแสดงออกทางโสตทัศนศิลปπ ในชLวงการเกิดปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,

ตLาง ๆ   ซ่ึงพบวLาชLวยสรYาง พลังดึงดูดการเรียนรูY และสรYางความเขYาใจทางดาราศาสตร,ใหYแกLชุมชน มีผลความพึงพอใจในระดับดีมาก 

สำหรับปUญหาท่ีพบและขYอเสนอแนะ เน่ืองจากสภาพปUญหาการแพรLระบาดของ  เชื้อไวรัส COVID-19 ในรอบปeท่ีผLานมา ทำใหYมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมสุนทรียะดาราศาสตร, มาเปdนรูปแบบกิจกรรมภาคสนามกลุLมขนาดเล็กขึ้น สลับกับการนำเสนอ

สื่อเน้ือหาทางดาราศาสตร,ในรูปแบบออนไลน, เชLน Streaming/Facebook Live, Post & Share ฯลฯ ท่ีมีกิจกรรมเผยแพรLสื่อความรูY

มัลติมีเดียเชิงสุนทรียะดาราศาสตร, ประชาสัมพันธ,ใหYความรูY ความเขYาใจแกLชุมชน กระตุYนและดึงดูดใหYเยาวชนและสาธารณะชน

สนใจ มีสLวนรLวม และตระหนักถึงความสำคัญของดาราศาสตร,ที่มีความเกี่ยวขYองกับชีวิตประจำวัน โดยผูYที่สนใจสามารถนำ

เทคนิควิธีการทางสุนทรียะดาราศาสตร, ไปประยุกต,ใชYในการออกแบบกิจกรรมทางดาราศาสตร,  ในโรงเรียน ชุมชน ฯลฯ  ใหYมีความ

นLาสนใจขึ้นไดY โดยคำนึงถึงบริบทในโรงเรียนและชุมชนของผูYอLานไดYตามความเหมาะสม 
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ท"องเท่ียวเชิงดาราศาสตร5 @ เพลาเพลิน 

นายชริน  อำไธสง 

e-mail: scasrin@gmail.com 

โรงเรียน ประทาย 

 

บทคัดย"อ 

  กิจกรรม “ทLองเที่ยวเชิงดาราศาสตร, @ เพลาเพลิน” เปdนกิจกรรมภายใตYโครงการดาราศาสตร,

สัญจรกระจายความรูYสูLชุมชน ชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทายไดYรLวมกับอุทยานไมYดอกเพลาเพลิน 

อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย, และโรงเรียนในเครือขLายสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ ประกอบดYวย 

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย,พิทยาคม โรงเรียนพุทไธสง และโรงเรียนพระครูวิทยา 

รLวมกันจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค,ใหYประชาชนทั่วไปและนักทLองเที่ยวที่มาอุทยานไมYดอก เพลาเพลิน 

ไดYรLวมกิจกรรมทางดารา ใหYความรูY สรYางแรงบันดาลใจ รวมทั้งความบันเทิงใหYกับประชาชนทั่วไป พรYอมทั้ง

เปdนการสLงเสริมใหYประชาชนทั่วไปมีความสนใจและเห็นความสำคัญของดาราศาสตร, ซึ่งชมรมดาราศาสตร,

โรงเรียนประทายไดYรLวมจัด 2 กิจกรรมคือ (1) กิจกรรม The Great Conjunction @ เพลาเพลิน ในวันที่ 

20 – 21 ธันวาคม 2563 มีผูYรLวมกิจกรรม ประมาณ 500 คน รLวมชมปรากฏการณ,ดาวพฤหัสบดีเคียงดาว

เสาร, (2) กิจกรรม น่ังแครL แลดาว @ เพลาเพลิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผูYรLวมกิจกรรม ประมาณ 100 

คน สังเกตดวงจนัทร, ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร, ผLานกลYองโทรทรรศน, 

  สLวนผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร,สูLชุมชนในรอบปeที่ผLานมา มีแผนจัดกิจกรรมจำนวน 4 ครั้ง  

มีประชาชนทั่วไปรLวมกิจกรรมประมาณ 1,600 คน 

คำสำคัญ: ทLองเที่ยวเชิงดาราศาสตร,, ดาราศาสตร,สญัจรกระจายความรูYสูLชุมชน, ชมรมดาราศาสตร,โรงเรยีน

ประทาย  

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 ดาราศาสตร,เปdนหนึ่งในสาขาของวิทยาศาสตร,ที่เกLาแกLอีกสาขาหนึ่ง ตั้งแตLอดีตกาล ดาราศาสตร,

ประกอบไปดYวยสาขาที่หลากหลายเชLน การวัดตำแหนLงดาว การเดินเรือ ดาราศาสตร,เชิงสังเกตการณ, การ

สรYางปฏิทิน หรือโหราศาสตร, เปdนตYน ดังนั้นดาราศาสตร,จึงเกี่ยวขYองกับทุกคนในการดำรงชีวิตประจำวัน 

และความรูYทางดาราศาสตร,ชLวยใหYเกิดการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีเปdนอยLางมาก   

  จากการทีก่ารทLองเที่ยวแหLงประเทศไทย (ททท.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ (องค,การ

มหาชน) ไดYรLวมลงนามบันทึกขYอตกลงความรLวมมือในการบูรณาการการสLงเสรมิการทLองเทีย่วการเรยีนรูYเชิง

ดาราศาสตร, โดยการกระตุYนการทLองเที่ยวภายในประเทศรูปแบบใหมL ที่นำเสนอการเดินทางทLองเที่ยวเพื่อ

สัมผัสความสวยงามของดวงดาวในยามค่ำคืนผLานเรื ่องราวทาง ดาราศาสตร, เพื ่อสรYางสรรค,เสYนทาง
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ทLองเที่ยว ภายใตYแนวคิด “ชวนเธอ ไปชมดาว” หรือ “การทLองเที่ยวเชิงดาราศาสตร,” จะทำใหYประชาชน

ทั่วไปหันมาสนใจและเขYาถึงกิจกรรมและความรูYทางดYานดาราศาสตร,มากข้ึน 

  โครงการดาราศาสตร,สัญจรกระจายความรูYสูLชุมชน ของชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย เปdน

อีกหน่ึงในกิจกรรมของชมรมฯ ที่มุLงหวังสรYางความสนใจ ใหYความรูY สรYางแรงบันดาลใจ รวมทั้งความบันเทิง

ใหYกับประชาชนทั่วไป ซึ่งจัดในหลายรูปแบบ โดยหน่ึงในกิจกรรมของโครงการคือ กิจกรรม “ทLองเที่ยวเชิง

ดาราศาสตร, @ เพลาเพลิน” โดยชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทายไดYรLวมกับอุทยานไมYดอกเพลาเพลิน 

อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย, และโรงเรียนในเครือขLายสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ ประกอบดYวย 

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย,พิทยาคม โรงเรียนพุทไธสง และโรงเรียนพระครูวิทยา ไดY

รLวมกันจัดกิจกรรม โดยชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทายไดYรLวมจัดกิจกรรมในปeการศึกษา 2563 จำนวน 

2 ครั้ง คือ (1) กิจกรรม The Great Conjunction @ เพลาเพลิน ในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2563  

(2) กิจกรรม น่ังแครL แลดาว @ เพลาเพลิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  

วัตถุประสงค5 

  ในการจัดกิจกรรม “ทLองเที่ยวเชิงดาราศาสตร, @ เพลาเพลิน”  มีวัตถุประสงค,ใหYประชาชนทั่วไป

และนักทLองเที่ยวที่มาอุทยานไมYดอก เพลาเพลิน ไดYรLวมกิจกรรมทางดาราศาสตร, ใหYความรูY สรYางแรงบันดาลใจ 

รวมทั้งความบันเทิงใหYกับประชาชนทั่วไป พรYอมทั้งเปdนการสLงเสริมใหYประชาชนทั่วไปมีความสนใจและเห็น

ความสำคัญของดาราศาสตร,  

 

การดำเนนิกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

   การดำเนินกิจกรรม “ทLองเที่ยวเชิงดาราศาสตร, @ เพลาเพลิน” ภายใตYโครงการดาราศาสตร,สัญจร

กระจายความรูYสูLชุมชน ของชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย ไดYดำเนินการ ดังน้ี 

 1. การจัดต้ังชมรมดาราศาสตร, เพื่อเตรียมคนที่มีความสนใจทางดYานดาราศาสตร, ศึกษาหาความรูY 

ฝçกทักษะการใชYงานอุปกรณ,ทางดาราศาสตร, และพรYอมที่จะใหYบริการกับผูYที่สนใจทั่วไป ซึ่งชมรมดารา

ศาสตร,โรงเรียนประทาย จัดต้ังข้ึนต้ังแตL พ.ศ. 2556 ประกอบดYวยครูและนักเรียนโรงเรียนประทาย  

  2. จัดทำโครงการดาราศาสตร,สญัจรกระจายความรูYสูLชุมชน เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนา

สมาชิกในชมรมใหYมีความรูYและทักษะการใชYงานเครื่องมือทางดาราศาสตร,  

  3. นำสมาชิกในชมรมฯ ไปศึกษาเรียนรูYและฝçกประสบการณ, เชLน หอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา และแหลLงเรียนรูYอื่นๆ  

  4. รวมกลุLมโรงเรียนทีเ่ปdนเครือขLายของโครงการกระจายโอกาสการเรยีนรูYดาราศาสตร, ๗๗ จังหวัด 

เพื่อรLวมกันจัดกิจกรรม หรือแชร,ความรูYรวมทั้งอุปกรณ,รLวมกัน 

  5. เมื่อไดYรับการประสานจากอุทยานไมYดอก เพลาเพลิน ใหYรLวมจัดกิจกรรมทLองเที่ยวเชิงดารา

ศาสตร, จึงรLวมกันวางแผนการจัดกิจกรรม “ทLองเที่ยวเชิงดาราศาสตร, @ เพลาเพลิน” ซึ่งมี 2 กิจกรรม คือ  
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   (1) กิจกรรม The Great Conjunction @ เพลาเพลิน ในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2563  

   (2) กิจกรรม น่ังแครL แลดาว @ เพลาเพลิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  6. จัดกิจกรรม The Great Conjunction @ เพลาเพลิน ในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2563 โดยมี

โรงเรียนที่เขYารLวมประกอบดYวยชมรมดาราศาสตร,โรงเรยีนประทาย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสทิธ์ิ โรงเรียน

บุรีรัมย,พิทยาคม โรงเรียนพุทไธสง และโรงเรียนพระครูวิทยา กิจกรรมประกอบดYวย การต้ังกลYองดูดาวเพื่อ

สังเกตปรากฏการณ, ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร, และมีการบรรยายใหYความรูYตลอดทั้งกิจกรรม 
 

  
 

  7. จัดกิจกรรม น่ังแครL แลดาว @ เพลาเพลิน สำหรับนักทLองเที่ยวที่มานอนคYางคืนที่เพลาเพลิน 

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งกิจกรรม ประกอบดYวย การแสดงดนตรี ซุYมอาหารแบบบุฟเฟÆ แครLสำหรบัน่ัง

ชมดนตรีและน่ังรบัประทานอาหาร และการต้ังกลYองดูดวงจนัทร, ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร, 
 

  
 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

  จากผลการดำเนินกิจกรรม “ทLองเที่ยวเชิงดาราศาสตร, @ เพลาเพลิน” ซึ่งชมรมดาราศาสตร,

โรงเรียนประทายไดYรLวมจัด 2 กิจกรรมคือ (1) กิจกรรม The Great Conjunction @ เพลาเพลิน ในวันที่ 

20 – 21 ธันวาคม 2563 มีผูYรLวมกิจกรรม ประมาณ 500 คน รLวมชมปรากฏการณ,ดาวพฤหัสบดีเคียงดาว

เสาร, (2) กิจกรรม น่ังแครL แลดาว @ เพลาเพลิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผูYรLวมกิจกรรม ประมาณ 100 

คน สังเกตดวงจันทร, ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร, ผLานกลYองโทรทรรศน, 
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สรุปผล 

  กิจกรรม “ทLองเที่ยวเชิงดาราศาสตร, @ เพลาเพลิน” ประกอบดYวย 2 กิจกรรมคือ (1) กิจกรรม 

The Great Conjunction @ เพลาเพลิน ในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2563 มีผูYรLวมกิจกรรม ประมาณ 500 

คน และ (2) กิจกรรม น่ังแครL แลดาว @ เพลาเพลิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูYรLวมกิจกรรม ประมาณ 100 

คน ซึ่งจากการรLวมกิจกรรมทำใหYประชาชนทั่วไปและนักทLองเที่ยวที่มาอุทยานไมYดอก เพลาเพลิน ไดYรLวม

กิจกรรมทางดารา มคีวามรูY มแีรงบันดาลใจ รวมทั้งไดYรับความบันเทิงจากการเขYารLวมกิจกรรม โดยประเมิน

ไดYจากการสังเกต และสอบถามผูYเขYารLวมกิจกรรม 

 

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

แผน-ผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร5สู"ชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 

นายชริน  อำไธสง โรงเรียนประทาย  องค5การบริหารส"วนจังหวัดนครราชสีมา 

  จากการดำเนินโครงการดาราศาสตร,สญัจรกระจายความรูYสูLชุมชน ของชมรมดาราศาสตร,โรงเรียน

ประทาย ในชLวงเดือนพฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 สามารถสรุปกิจกรรมไดYดังน้ี    

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อกิจกรรม 

ช"วงเวลาจัด

กิจกรรม 
สถานท่ี 

จำนวนผู<เข<าร"วม

กิจกรรม (คน) 

1 ชมจันทร,วันลอยกระทง 31 ตุลาคม 2563 สวนสาธารณะเทศบาล

ตำบลประทาย 

1,000 

2 ทLองเที่ยวเชิงดาราศาสตร, @ 

เพลาเพลิน (The Great 

Conjunction @ เพลา

เพลิน) 

20-21 ธันวาคม 

2563 

อุทยานไมYดอก 

เพลาเพลิน 

500 

3 The Great Conjunction 

@ ประทาย 

23 ธันวาคม 

2563 

ตลาดเทศบาลประทาย งดจัดกจิกรรม 

4 ทLองเที่ยวเชิงดาราศาสตร, @ 

เพลาเพลิน (น่ังแครL แลดาว  

@ เพลาเพลิน) 

31 ธันวาคม 

2563 

อุทยานไมYดอก 

เพลาเพลิน 

100 

 

 

 

 

 

 



 89 

Solar Family 

นายณัฐพล  แสงทวี 

e-mail: sc09snatthapon@gmail.com 

โรงเรียนนารายณ5คำผงวิทยา 

 

บทคัดย"อ 

 Solar Family เปdนกิจกรรมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูYปกครองและบุตรหลาน

รLวมสังเกตและศึกษาดวงอาทิตย, และเพิ่มพนูความรูYเกี่ยวกับดาราศาสตร, จัดข้ึนที่ชุมชนโรงเรียนนารายณ,

คำผงวิทยา กิจกรรมมีความหลากหลาย ไดYแกL 1) Solar of the Heart (SH) กิจกรรมประกวดภาพถLายของ

นักเรียนกับเพื่อน หรือผูYปกครอง ขณะใชYแวLนสุริยะ และหรือกลYองโทรทรรศน, 2) Solar mini Lab (SmL) 

กิจกรรมศึกษาดวงอาทิตย,อยLางงLาย 3) Solar Drawing (SD) การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวขYอ “ดวง

อาทิตย,ของฉัน” 4) Solar Tree (ST) กิจกรรมสุLมสอยดวงดาวที่มีคำถามเกี่ยวกับดวงอาทิตย,และความรูY

พื้นฐานดาราศาสตร, 

ผลการจัดกิจกรรม พบวLา 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูYปกครองและบุตรหลาน 

เขYารLวมกิจกรรม จำนวน 648 คน 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูYปกครองและบุตรหลานมี

ความรูYความเขYาใจเกี่ยวกับดวงอาทิตย,เพิ่มขึ้น โดยมีคLา Normalized Gain อยูLในระดับ Medium Gain 

(<g> = 0.62) และ 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูYปกครองและบุตรหลาน พึงพอใจตLอ

การเขYารLวมกิจกรรมอยูLในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.47) 

คำสำคัญ: Solar Family, ความรูYความเขYาใจเกี่ยวกับดวงอาทิตย,, ความพึงพอใจ 

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 ชุมนุมดาราศาสตร, โรงเรียนนารายณ,คำผงวิทยา มุLงหวังจะพัฒนากิจกรรมการเรียนรูYเกี่ยวกับดารา

ศาสตร, การถLายทอดองค,ความรูYและเทคโนโลยีดYานดาราศาสตร,ใหYกับคร ูนักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไป 

และสLงเสริมความตระหนักใหYเกิดการเรยีนรูYทางดYานดาราศาสตร, อันเปdนประตูสูLการเรยีนรูYทางวิทยาศาสตร, 

         โรงเรียนนารายณ,คำผงวิทยาไดYรับมอบกลYองโทรทรรศน,และสื่อการเรียนรู Yดาราศาสตร, จาก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ (องค,การมหาชน) ภายใตYโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูYดาราศาสตร, 

77 จังหวัด เปäดฟãาสLองโลกดาราศาสตร, ประจำปe 2558 และไดYนำมาจัดกิจกรรมดาราศาสตร,อยLางตLอเน่ือง  

 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ชุมนุมดาราศาสตร,ไดYจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ, “สุริยุปราคาวง

แหวน” และมีกิจกรรมที่สำคัญอีกหลายกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม พบวLา ผูYเขYารLวมกิจกรรมไดYรับความรูY

เกี่ยวกับดาราศาสตร,เพิ่มมากขึ้น และมีความพึงพอใจตLอการเขYารLวมกิจกรรมอยLางมากและตYองการใหYมี

กิจกรรมลักษณะเชLนนี้อีกอยLางตLอเนื่อง และในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 จึงไดYจัดกิจกรรม Solar Family 

ข้ึนโดยมีเปãาหมายในการพัฒนาใหYผูYเขYารLวมกิจกรรมมคีวามรูYความเขYาใจเกี่ยวกับดวงอาทิตย,เพิ่มข้ึน 

X
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วัตถุประสงค5 

1. เพื่อสLงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมรLวมกันระหวLางครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูYปกครอง

และบุตรหลาน 

2. เพื ่อสLงเสริมใหYครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู YปกครองและบุตรหลานมีความรูY     

ความเขYาใจเกี่ยวกับดวงอาทิตย,เพิ่มข้ึน  

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูYปกครองและบุตรหลาน 

ที่มีตLอการเขYารLวมกิจกรรม  

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

 การดำเนินกิจกรรม มีข้ันตอนดังน้ี 1) S (Study) ศึกษาและเตรียมการ  2) A (Analysis) วิเคราะห,

ขYอมูล 3) P (Plan) ประชุมวางแผนกำหนดรายละเอียดกิจกรรม แตLงตั้งคณะกรรมการ และจัดทำปฏิทิน    

4) D (Do) ปฏิบัติงาน 5) E (Evaluation) นิเทศ กำกับ ติดตาม 6) I (Integrate) ประเมินผลทันทีและ

พัฒนากิจกรรมใหYมีความเหมาะสมทันใจ  และ 7) R (Report) จัดทำรายงานผล 

คณะผูYจัดไดYกำหนดรายละเอียดกิจกรรม Solar Family ดังน้ี 

กิจกรรม รูปประกอบ 

Solar of the Heart (SH) 

การประกวดภาพถLายของนักเรียนกับเพื ่อน หรือผูYปกครองและ

บุตรหลาน ขณะใชYแวLนสุริยะ และหรือกลYองโทรทรรศน, สังเกตดวง

อาทิตย,  
Solar mini Lab (SmL) 

1) การศึกษาสีของดวงอาทิตย,ผLานฟäลเตอร,ชนิดตLางๆ และ 2) การ

สังเกตจุดบนดวงอาทิตย, โดยนักเรียนนำกลYองโทรทรรศน, ไปจัด

กิจกรรมใหYกับผูYปกครองและบุตรหลานในชุมชน  
Solar Drawing (SD) 

การประกวดวาดภาพระบายสีหัวขYอ “ดวงอาทิตย,ของฉัน” ซึ่งจัด

ใหYกับบุตรหลานของผูYปกครองซึ่งเปdนนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน

เขตพื้นที่บริการ  
Solar Tree (ST) 

การสุ Lมสอยดวงดาวที ่มีคำถามเกี่ยวกับดวงอาทิตย,และความรูY

พื ้นฐานดาราศาสตร,โดยดวงดาวมี 3 สี 3 ระดับความยากของ

คำถาม   

ที่มา : https://drive.google.com/drive/folders/1KVTnYdT5aHY75nB7l7bvQNeYKB8CUJ2P?usp=sharing 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. การปฏิบัติกิจกรรมรLวมกันระหวLางครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูYปกครองและบุตร

หลาน โดยจำนวนผูYเขYารLวมกิจกรรม จำนวน 648 คน แบLงเปdน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน     

36 คน นักเรียน จำนวน 435 คน และ ผูYปกครองและบุตรหลาน จำนวน 177 คน รายละเอียดดังรูปที่ 1 

 
รูปท่ี 1 ตำแหนLงและจำนวนของผูYเขYารLวมกจิกรรม Solar Family 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูYปกครองและบุตรหลานมีความรูYความเขYาใจเกี่ยวกับ

ดวงอาทิตย,เพิ่มขึ้น ผูYเขYารLวมกิจกรรมจำนวน 176 คน (รYอยละ 27.16) มี Normalized Gain อยูLในระดับ 

High Gain ผูYเขYารLวมจำนวน 472 คน (รYอยละ 72.84) อยูLในระดับ Medium Gain  โดยในภาพรวมอยูLใน

ระดับ Medium Gain (<g> = 0.62) ดังรูปที่ 2 ทั้งน้ีเปdนเพราะกิจกรรมที่จัดใหYเนYนการลงมือปฏิบัติใหYเกิด

ความรูYความเขYาใจ อีกทั้งยังชLวยพัฒนาการคิดวิเคราะห, การแกYปUญหา เปdนตYน  

 
รูปท่ี 2  ความสัมพันธ,ระหวLางรYอยละของคะแนนดYานความรูYความเขYาใจเกี่ยวกับดวงอาทิตย,กLอนเรียน 

              และผลการเรียนรูYที่เพิ่มข้ึนจริง 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผูYปกครองและบุตรหลาน มีความพึงพอใจตLอการเขYารLวม

กิจกรรมในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.47) โดยมีความพงึพอใจตLอดYานประโยชน,ที่ไดYรับมากที่สุด  

ตารางท่ี 2 ความพงึพอใจที่มีตLอการเขYารLวมกจิกรรม 

รายการ  S.D. ระดับ รายการ  S.D. ระดับ 

1. ดYานการใหYบริการ 4.55 0.50 มากที่สุด 3. ดYานเวลาและสถานที ่ 4.58 0.53 มากที่สุด 

2. ดYานโสตทัศนูปกรณ, 4.39 0.49 มาก 4. ดYานประโยชน,ที่ไดYรบั 4.60 0.51 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
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สรุปผล 

1. การปฏิบัติกิจกรรมรLวมกันระหวLางครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูYปกครองและบุตร

หลาน โดยจำนวนผูYเขYารLวมกิจกรรม จำนวน 648 คน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูYปกครองและบุตรหลานมีความรูYความเขYาใจเกี่ยวกับ

ดวงอาทิตย,เพิ่มข้ึน มีคLา Normalized Gain อยูLในระดับ Medium Gain (<g> = 0.62) 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูYปกครองและบุตรหลาน มีความพึงพอใจตLอการเขYา

รLวมกิจกรรมในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.47) 

จากการจัดกิจกรรมที่ผLานมา มีปUญหาและอุปสรรค และแนวทางแกYไข ดังน้ี 

1. โสตทัศนูปกรณ,บางรายการ เชLน เครื ่องเสียง เปdนตYน ไมLสามารถใชYงานไดYกรณีไฟฟãาดับ       

ควรเตรียมพรYอมโดยใชYแบตสำรอง หรือใชYเครื่องเสียงที่สามารถชาร,จแบตเตอรี่ในตัว 

2. บางกิจกรรมจะใชYเวลานานกวLาที่วางแผนไวY เนื่องจากผูYเขYารLวมกิจกรรมมีเปdนจำนวนมาก     

ควรปรับเวลาไดYตามสถานการณ, แตLไมLควรยืดหยุLนเกินไป เพราะจะทำใหYขาดความกระตือรือรYนไดY 

3. ผูYเขYารLวมกิจกรรมขาดความระมัดระวัง เชLน ขณะจะเปลี่ยนฟäลเตอร,ผูYเขYารLวมกิจกรรม พยายาม

จะหนYาไปแนบเลนส,ใกลYตา ควรกำกับดูแลผูYเขYารLวมอยLางระมัดระวังและปรับจำนวนวิทยากรใหYเพียงพอ 

จากการจัดกิจกรรม คณะผูYจัดกิจกรรมกำหนดแนวทางในการทำกิจกรรมตLอในอนาคต ดังน้ี 

 1. จัดกิจกรรมใหYกับชุมชนอื่นๆ เชLน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการ ที่วLาการอำเภอ เปdนตYน  

 2. จัดกิจกรรมใหYนักเรียนในโรงเรียน โดยปรับกิจกรรมเนYนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร, เปdนตYน 

 3. จัดกิจกรรมที่มีลักษณะคลYายกัน เชLน Moon Family หรือ STAR Family เปdนตYน 

 

ภาพรวมกิจกรรมดาราศาสตร5สู"ชุมชนท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

ตารางท่ี 3 ภาพรวมกิจกรรมดาราศาสตร,สูLชุมชนทั้งหมดในปeการศึกษา 2563 

ชื่อกิจกรรม ช"วงเวลา สถานท่ี จำนวน(คน) อ<างอิง 

ดาราศาสตร,ในวัฒนธรรมและภูมิปUญญา 

เพิ่มคุณคLาการเรียนรูYดาราศาสตร,ไทย 

พ.ค. 63 – 

มี.ค. 64 

ชุมชนอำเภอ 

โนนนารายณ, 

300 

 

Solar Family 23 ธ.ค. 63 ชุมชนอำเภอ 

โนนนารายณ, 

684 

 

NKW OPEN HOUSE 2021  25 มี.ค. 64 โดม

เอนกประสงค, 

1,037 

 

N.K.W. INDEPENDENT STUDY AND 

SYMPOSIUM EXHIBITION 2020 

25 มี.ค. 64 หอประชุม 537 

 

 

X
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ดาราศาสตร5กับวิถีชุมชนมุสลมิบ<านสนกลาง 

นายตอเหลบ  ปอหรา 

e-mail: krulef1805@gmail.com 

โรงเรียนบ<านสนกลาง อ.ละงู จังหวัดสตูล 

 

บทคัดย"อ 

           วิถีชีวิตมุสลิมมีความเกี่ยวขYองกับดาราศาสตร, เนื่องจากตYองสังเกตดวงอาทิตย, ดวงดาวและดวง

จันทร,เพื่อประกอบศาสนกิจอยูLเสมอ กิจกรรมดาราศาสตร,กับวิถีชีวิตมุสลิมบYานสนกลาง ทีโ่รงเรียนจัดข้ึนมี

วัตถุประสงค, 1) เพื่อใหYความรูYความเขYาใจดYานดาราศาสตร, ที่จะนำไปประยุกต,ใชYกับชีวิตประจำวันตามวิถี

มุสลิม เชLน การเรียนรูYเรื ่องทรงกลมเพื่อกำหนดทิศกิบลัต (Kiblat) ซึ ่งเปdนทิศที ่หันไปทางนครเมกกะ 

ซาอุดิอาระเบียในการละหมาด  การเรียนรู Yเรื ่องตำแหนLงของดวงอาทิตย,บนทYองฟãาเพื ่อกำหนดเวลา

ละหมาด  การจัดกิจกรรมสังเกตดวงจันทร,เสี้ยวแรก(Al-hilal) เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน กิจกรรม

การสังเกตเรียนรูYตำแหนLงของดวงจันทร,บนทYองฟãาเพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอนสำหรับถือศีลอด และ

เดือนเชาวาลเพื่อกำหนดวันละศีลอด  การเรียนรูYซอฟท,แวร,ดาราศาสตร,เพื่อจำลองการเคลื่อนที่ของดวง

อาทิตย,และดวงจันทร, สำหรับกำหนดเวลาและกิจทางศาสนา เปdนตYน 2) เพื่อเปäดโอกาสใหYนักเรียนและ

ประชาชนไดYเขYาถึงสื่อ อุปกรณ,และองค,ความรูYทางดาราศาสตร,ที่ถูกตYอง 

จากการสังเกตผลการดำเนินกิจกรรม พบวLา บุคลากร นักเรียน ผูYปกครอง และชุมชนบYานสนกลาง   

มีความตื่นตัวและสนใจดาราศาสตร,เพิ่มมากขึ้น ไดYรับความรูYเขYาใจพื้นฐานดYานดาราศาสตร, สามารถนำ

ความรูYไปประยุกต,ใชYกับวิถีประจำวันตามวิถีมุสลิม ไดYสัมผัสกับสื่อ อุปกรณ,ดาราศาสตร,ผLานประสบการณ,

จริง โรงเรียนไดYเปdนที่รูYจักและเปdนแหลLงเรียนรูYดาราศาสตร,กับวิถีชีวิตมุสลิมของชุมชนบYานสนกลาง โดยใน

อนาคตอันใกลYโรงเรียนจะขยายผลการจัดกิจกรรมใหYตLอเนื่องและจัดตั้งศูนย,การเรียนรูYนิทรรศการดารา

ศาสตร,อิสลามกับวิถีชุมชน ตLอไป 

คำสำคัญ: ดาราศาสตร,อิสลาม, วิถีชีวิตมุสลิม, สังเกตดวงจันทร,    

 

บทนำ 

 วิถีชีวิตของมนุษย,มีความผูกพันกับวัตถุทYองฟãา  และปรากฏการณ,ธรรมชาติบนฟากฟãามานับเปdน

เวลาชYานานการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย,  ดวงจันทร,  และกลุLมดาวเปdนปรากฏการณ,ที่มนุษย,พบเห็นเปdน

ประจำและมีความคุYนเคยเปdนอยLางดีเน่ืองจากมนุษย,เปdนสัตว,โลกที่มีภูมิปUญญารูYจักสังเกตการเปลี่ยนแปลง

ตLาง ๆ อยLางเปdนระบบรูYจกัคิดอยLางมีเหตุผล  ดังน้ันมนุษย,จึงสามารถสังเกตวัฏจักรแหLงธรรมชาติเหลLาน้ันไดY  

เมื่อกลLาวถึงวิถีชีวิตมุสลิมพบวLาดาราศาสตร,เปdนวิชาที่เกี่ยวขYองโดยตรงกับสังคมมุสลิม เนื่องจากดารา

ศาสตร,เกี่ยวขYองโดยตรงกับวิถีชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม ไมLมีวันไหนที่มุสลิมจะไมLเกี่ยวขYอง

กับดาราศาสตร, เน่ืองจากตYองสังเกตดวงอาทิตย, ดวงดาวและดวงจันทร,เพื่อประกอบศาสนกิจอยูLเสมอ จะ
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เห็นไดYวLาชาวมุสลิมจะตYองมีความรูYหรือประสบการณ,เกี่ยวกับการสังเกตดวงจันทร, ปรากฏการณ,เกี่ยวกับ

ดวงจันทร, เฟสและคาบการโคจรรอบโลกของดวงจันทร,เพื่อใชYในการกำหนดเวลาละหมาด การกำหนดทิศ

กิบลัต (ทิศหันไปทางนครมักกะฮ,) การกำหนดเดือนตามหลักศาสนาอิสลาม การคำนวณวันเริ่มตYนของเดือน 

และการกำหนดวันสำคัญตLาง ๆ ของอิสลาม เปdนตYน 

 โรงเรียนบYานสนกลางตระหนักถึงความสำคัญของโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูYดาราศาสตร,

อีกทั้งใหYความสำคัญในการเผยแพรLความรูYทางดาราศาสตร,แกLประชาชน บุคคลทั่วไป และนักเรียนในชุมชน

จึงไดYจัดกิจกรรม “ดาราศาสตร,กับวิถีชุมชนมุสลิมบYานสนกลาง”เพื่อใหYความรูYความเขYาใจดYานดาราศาสตร, 

ที่จะนำไปประยุกต,ใชYกับชีวิตประจำวันตามวิถีมุสลิม และเพื่อเปäดโอกาสใหYนักเรียนและประชาชนไดYเขYาถึง

สื่อ อุปกรณ,และองค,ความรูYทางดาราศาสตร,ที่ถูกตYอง 

 
วัตถุประสงค5 

1)  เพื่อใหYความรูYความเขYาใจดYานดาราศาสตร, ที่จะนำไปประยุกต,ใชYกับชีวิตประจำวันตามวิถีมุสลิม 

2) เพือ่เปäดโอกาสใหYนักเรียนและประชาชนไดYเขYาถึงสือ่ อุปกรณ,และองค,ความรูYทางดาราศาสตร,ที ่

ถูกตYอง 

 

การดำเนินกิจกรรม 

 ข้ันตอนการดำเนินกจิกรรม ดาราศาสตร,กับวิถีชุมชนมุสลิมบYานสนกลาง  

 1)  ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผูYปกครอง และตัวแทนผูYนำศาสนาของ

ชุมชนเพื่อหารือ และคัดเลือกรูปแบบการเผยแพรLความรูYดYานดาราศาสตร,สูLชุมชน 

 2)  ศึกษา ทบทวน ปฏิทินฮิจเราะห, ปฏิทินจันทรคติ และติดตามการประกาศของจุฬาราชมนตรี

เพื่อการจัดทำกำหนดการจัดกิจกรรม 

 3)  ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเพื ่อเชิญชวนใหYผู YสนใจเขYารLวมกิจกรรม ใชYวิธีการแจYงประกาศใหY

นักเรียนทราบหนYาเสาธง การประชาสัมพันธ,ผLานเสียงตามสาย การนำเสนอในมัสยิดในวันปฏิบัติศาสนกิจ

การทำโปสเตอร,เผยแพรLผLานทางระบบสื่อสังคมออนไลน, เชLน แอปพลิเคช่ันไลน,  Facebook เปdนตYน 

 4)  ดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด (จัดกิจกรรมนิทรรศการ และสังเกตดูดวง

จันทร,เสี้ยวแรกเพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนชะบาน และการดูดวงจันทร,เสี้ยวแรกเพื่อกำหนดวันที่ 1 ของ

เดือนรอมฎอน) 

 5)  สรุปผลการดำเนินกิจกรรมทีเ่กิดข้ึน เกี่ยวกับปUญหา และแนวทางแกYปUญหา 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 กิจกรรมจัดนิทรรศการดาราศาสตร5 เพื่อเปdนการประชาสัมพันธ,และใหYความรูYเบื้องตYนในการ

เตรียมเขYารLวมกจิกรรม สังเกตดูดวงจันทร,เสี้ยวแรก 
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 กิจกรรมสังเกตดวงจันทร5เสี้ยวแรก (Al-hilal) เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน เมื่อวันที่ 13 

มีนาคม 2564 และการสงัเกตดวงจันทร,เสี้ยวแรกเพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 

2564  ณ จุดชมวิวชายหาดชุมชนบYานสนกลาง ตำบลแหลมสน  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล 

        
 

 

  

  

 

 

จากการสังเกตการเขYารLวมกิจกรรม พบวLา ผูYเขYารLวมกิจกรรม ไดYแกL ผูYปกครองนักเรียน ผูYนำศาสนา

ผูYนำชุมชน นักเรียนและชุมชนบYานสนกลางมีความสนใจดาราศาสตร,มากขึ้น มีเจตคติที่ดีตLอการเขYารLวม

กิจกรรม ไดYรับความรูYเขYาใจพื้นฐานดYานดาราศาสตร,สามารถนำความรูYไปประยุกต,ใชYกับวิถีประจำวันตามวิถี

มุสลิม เชLน การนำเทคโนโลยีซอฟท,แวร,ดาราศาสตร,เพื่อจำลองการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย,และดวงจันทร, 

เพื่อกำหนดเวลา และทิศในการสังเกตดวงจันทร,เสี้ยวแรก  การใชYความรูYพื้นฐานของการวัดมุมดYวยมือเพื่อ

วัดมุมดวงอาทิตย,กับดวงจันทร,ในการสังเกตดวงจันทร,เพื่อกำหนดวันที่๑ ของเดือนชะบาน และกำหนดวันที่ 

1 ของเดือนรอมฎอน เปdนตYน  

     
 

สรุปผล 

1)  การจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สูLชุมชน “ดาราศาสตร,กับวิถีชุมชนมุสลิมบYานสนกลาง” จากการ

สังเกตและสัมภาษณ, พบวLาผูYเขYารLวมกิจกรรมไดYรับความรูYความเขYาใจดYานดาราศาสตร,ที่เกี่ยวโยงกับวิถี

ชีวิตประจำวันมากขึ้น สามารถนำความรูYที่ไดYไปใชYในการสังเกตดวงจันทร,เสี้ยวแรก สามารถใชYความรูY

พื้นฐานของการวัดมุมดYวยมือเพื่อวัดมุมดวงอาทิตย,กับดวงจันทร,ในการสังเกตดวงจันทร, อีกทั้งเกิดความ

ตระหนักถึงความสำคัญของความรูYดYานดาราศาสตร,โดยเฉพาะการนำความรูYจากประสบการณ,จริงไปใชYไดY 
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2)  การจัดกิจกรรมไดYเปäดโอกาสใหYนักเรียนและประชาชนไดYเขYาถึงสื่อ อุปกรณ,และองค,ความรูYทาง 

ดาราศาสตร,ที่ถูกตYอง โดยจากการสังเกต พบวLาผูYเขYารLวมกิจกรรมมีความต่ืนเตYน และประทับใจกับกิจกรรม

ที่ไดYไดYสัมผัสกับสื่อ อุปกรณ,ดาราศาสตร,ผLานประสบการณ,จริง  อีกทั้งการจัดกิจกรรมสLงผลใหYชุมชนไดYเขYา

มามีสLวนรLวม โรงเรียนมีปฏิสัมพันธ,ที่ดีกับชุมชนเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนไดYเปdนที่รูYจักและไดYเปdนแหลLงเรียนรูY

ดาราศาสตร,กับวิถีชีวิตมุสลิมของชุมชนบYานสนกลาง ชุมชนทั้งใกลYเคียงและภายนอกมีการเช่ือมโยงสัมพันธ,

ที่กับโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะไดYพัฒนาการและสรYางความย่ังยืนในการจัดกิจกรรมตLอไป 

 

ปâญหาอุปสรรค / แนวทางแก<ไข 

1) จุดที่สังเกตดวงจันทร,เสี้ยวแรกเปdนชายหาด ในครั้งตLอไปจะเลือกหาสถานที่สังเกตที่อยูLในที่สูง

กวLาระดับน้ำทะเลใหYมากกวLาน้ี 

2)  ยังขาดงบประมาณในการทำสื่อใหYความรูYพื้นฐานดาราศาสตร, และขYอมูลความรูYดาราศาสตร,กบั

วิถีชีวิตมุสลิมเพื่อเผยแพรLใหYกับผูYเขYารLวมกิจกรรม โดยในโอกาสถัดไปจะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมและ

ประยุกต,ใชYสิ่งที่มีอยูLตามบริบทของโรงเรียนใหYเกิดประโยชน,มากย่ิงข้ึน 

 

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

ผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร,สูLชุมชนของโรงเรียนบYานสนกลางในรอบปeการศึกษา 2563 

(เดือนพฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564) 

1) สงัเกตสรุิยุปราคาบางสLวน วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ผูYรLวมกิจกรรม 150 คน 

2) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน รLวมรับมอบสื่อ  

และกลYองโทรทรรศน, รLวมเปdนแกนนำเรียนรูY และทำความเขYาใจสื่อ และการใชYงาน วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 

2563  ผูYเขYารLวม 45 คน 

          3) นิทรรศการดาราศาสตร,กับวิถีชุมชนมุสลิม ครั้งที่ 1 วันที 21 กันยายน 2563 จำนวนผูYเขYารLวม 

155 คน 

          4) สังเกตดวงจันทร,เสี้ยวแรก กำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน วันที่13 มีนาคม2564 ผูYเขYารLวมกิจกรรม 

30 คน 

          5) นิทรรศการดาราศาสตร,กับวิถีชุมชนมุสลิม ครั้งที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2564 ผูYเขYารLวมกิจกรรม 

180 คน 

          6) สังเกตดวงจันทร,เสี้ยวแรก กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน วันที่ 12 เมษายน2564 ผูYเขYารLวม

กิจกรรม 40 คน 
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เปsดฟ}าตามหาดาว 

นายบุญมี  มาลีวรรณ5 

e-mail: rmaleewan@gmail.com 

โรงเรียนนาคำวิทยา อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

บทคัดย"อ 

 เปäดฟãาตามหาดาว เปdนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยสมาชิกชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนนาคำวิทยา มีวัตถุประสงค,

เพื่อ 1) สLงเสริมการเรียนรูY สรYางความตื่นตัว และแรงบันดาลใจทางดาราศาสตร,แกLนักเรียน ผูYสนใจ และชุมชน    

2) ฝçกทักษะการใชYกลYองโทรทรรศน, สื่อ อุปกรณ,ทางดาราศาสตร, และการสังเกตการณ,ทYองฟãาจริงแกLนักเรียน 

ผูYสนใจ และชุมชน  โดยมุLงเนYนใหYเกิดการพัฒนาทักษะความรูY ความเขYาใจ และความสนใจทางดYานดาราศาสตร,

ใหYกับนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน บุคคลทั่วไป และชุมชน สามารถนำความรูYไปตLอยอดใหYกับบุคคล

อ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจดYานดาราศาสตร, การดำเนินกิจกรรมดังกลLาว ประกอบดYวยกิจกรรมคLายดาราศาสตร, การจัด

แสดงนิทรรศการ การสรYางสื่อและอุปกรณ,ดาราศาสตร, อยLางงLาย การใหYบริการความรูY สื่อทางดาราศาสตร,แกL

ชุมชน และหนLวยงานอ่ืน  

ผลจากการดำเนินกิจกรรมโดยภาพรวม พบวLา การจัดกิจกรรมเปäดฟãาตามหาดาว สำเร็จลุลLวงตาม

วัตถุประสงค,ดYวยดี จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผูYสนใจ และบุคคลท่ัวไปผLานแบบประเมินความพึง

พอใจในการรLวมกิจกรรม พบวLา  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเปäดฟãาตามหาดาว ชุมนุม ดาราศาสตร,โรงเรียน

นาคำวิทยา มีคLาเฉลี่ย (&)̅ 4.37 สLวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.34 อยูLในระดับคุณภาพ มาก 

คำสำคัญ : เปäดฟãาตามหาดาว  คLายดาราศาสตร,โรงเรียนนาคำวิทยา 

 

บทนำ 

 ปUจจุบันองค,ความรูYและเทคโนโลยีทางดYานดาราศาสตร,มีความเจริญกYาวหนYา และพัฒนาอยLางตLอเนื่อง

เปdนอยLางมาก การเขYาถึงองค,ความรูYและเทคโนโลยี ขYอมูล ขLาวสารดังกลLาวของผูYท่ีสนใจทำไดYงLายและสะดวกมาก

ขึ้นดYวย ในขณะเดียวกันยังมีผูYดYอยโอกาสอีกจำนวนไมLนYอยท่ียังเขYาไมLถึงองค,ความรูY และเทคโนโลยีทางดYานดารา-

ศาสตร,น้ัน โดยเฉพาะวัสดุ อุปกรณ, สื่อ ทางดาราศาสตร,ท่ีเปdนองค,ประกอบหลักในการจัดประสบการณ,ตรงใหYแกLผูY

ท่ีสนใจและขาดโอกาสเหลLาน้ันไดYสLงเสริมการเรียนรูY สรYางความตื่นตัว และแรงบันดาลใจทางดาราศาสตร, ในการ

ทำกิจกรรมทางดาราศาสตร,หลาย ๆ คร้ังท่ีโรงเรียนของ ผูYจัดกิจกรรมไมLมีสื่อ อุปกรณ, ทางดาราศาสตร, หรือถYามีก็

ไมLเพียงพอตLอนักเรียนในโรงเรียน เชLน แผนที่ ดูดาว แวLนดูดวงอาทิตย, และที่สำคัญคือกลYองโทรทรรศน, เปdนตYน 

ครูผูYจัดกิจกรรม และนักเรียนที่สนใจ จำเปdนตYองไปขอความอนุเคราะห,สื่อ อุปกรณ, จากโรงเรียนเรียนเครือขLาย 

หรือหนLวยงานที่ใหYบริการสื่อ อุปกรณ,ดังกลLาว  ทำใหYตYองมีคLาใชYจLายในการเดินทาง คLาบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ, 

และคLากิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณในสLวนนี้ สLงผลใหYการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,ของ

โรงเรียนไมLสามารถตอบโจทย,การเรียนรูYทางดYานดาราศาสตร,ตLอนักเรียนไดYเต็มท่ี ทำใหYนักเรียนขาดโอกาสในการ

เรียนรูYทางดาราศาสตร, ดYวยเหตุน้ีกลุLมนักเรียนท่ีสนใจกิจกรรมดาราศาสตร,ไดYมาปรึกษากับผูYจัดกิจกรรมวLาพวกเรา

จะจัดชุมนุมดาราศาสตร,ของโรงเรียนโดยใชYชื่อกิจกรรมวLา “เปäดฟãาตามหาดาว” ทางผูYจัดกิจกรรมไดYมี แนวคิดวLา 

หากมีการจัดกิจกรรมดYานดาราศาสตร,ในลักษณะใหYหลากหลายมากขึ้น จะทำใหYนักเรียน ครู และผูYที่สนใจเกิด
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ความรูY และสรYางแรงบันดาลใจจนทำใหYเกิดการเรียนรูY และสรYางองค,ความรูYใหมLอยLางตLอเนื่อง ประกอบกับใน

ชLวงเวลาหลังจากน้ัน ไดYมีโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูYดาราศาสตร, “77 จังหวัด เปäดฟãาสLองโลกดาราศาสตร, 

เปäดโอกาสเรียนรูYท่ัวหลYา” โรงเรียนไดYสมัครเขYารLวมโครงการและไดYรับคัดเลือกใหYไดYรับมอบกลYองโทรทรรศน,จาก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ (องค,การมหาชน) ทำใหYมีโครงการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูYดYานดารา-

ศาสตร,ใหYเกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อใหYเกิดการเรียนรูYที่หลากหลาย สามารถนำไปตLอยอดและเผยแพรLความรูYใหYกับ

กลุLมบุคคลที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเปdนกิจกรรมที่ทำใหYเกิดการเรียนรูYเพ่ือ

สLงเสริมการเรียนรูY สรYางความตื่นตัว และแรงบันดาลใจทางดาราศาสตร, ตลอดจนฝçกทักษะการใชYกลYองโทรทรรศน, 

สื่อ อุปกรณ,ทาง ดาราศาสตร, และการสังเกตการณ,ทYองฟãาจริงแกLนักเรียน ผูYสนใจ และชุมชน 
 

วัตถุประสงค5 

1. เพ่ือสLงเสริมการเรียนรูY สรYางความตื่นตัว และแรงบันดาลใจทางดาราศาสตร,แกLนักเรียน ผูYสนใจ และชุมชน  

2. เพื่อฝçกทักษะการใชYกลYองโทรทรรศน, สื่อ อุปกรณ,ทางดาราศาสตร, และการสังเกตการณ,ทYองฟãาจริงแกL

นักเรียน ผูYสนใจ และชุมชน 
 

การดำเนินกจิกรรม/รายละเอียดกิจกรรม 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเปäดฟãาตามหาดาว มีการดำเนินการจัดกิจกรรมดYานดาราศาสตร,ท่ีหลากหลาย 

อาทิ คLายดาราศาสตร, การจัดแสดงนิทรรศการ การสรYางสื่อและอุปกรณ,ดาราศาสตร,อยLางงLาย การใหYบริการ

ความรูY สื่อทางดาราศาสตร,แกLชุมชน และหนLวยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงเปdนกิจกรรมท่ีมีตLอเน่ืองตลอดท้ังปe โดยมีรายละเอียด

แตLละสLวนของกิจกรรม ดังน้ี 

1. ค"ายดาราศาสตร5 

      
 2. การจัดแสดงนิทรรศการทางดาราศาสตร5 

   
3. การสร<างส่ือและอุปกรณ5ดาราศาสตร5อย"างง"าย 
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4. การให<บริการความรู< ส่ือทางดาราศาสตร5แก"ชุมชน และหน"วยงานอื่นๆ 

      

     
    

ผลการดำเนินกจิกรรม 

จากผลการดำเนินกิจกรรมเปäดฟãาตามหาดาว ตลอด 1 ปeการศึกษา มีกิจกรรม ดงัน้ี 

ท่ี กิจกรรมเปsดฟ}าตามหาดาว วัน เดือน ปï 
จำนวน

ผู<เข<าร"วม 
สถานท่ี 

กิจกรรม : ค"ายดาราศาสตร5 

1 คLายดาราศาสตร,โรงเรียนบัวงามวิทยา 8–9 ก.พ. 63 80 โรงเรียนบัวงามวิทยา  

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

2 คLายดาราศาสตร,โรงเรียนนาคำวิทยา 15–16 ก.ย. 63 388 โรงเรียนนาคำวิทยา
 

3 คLายเปäดโลกวิทยาศาสตร,  

เปäดดาราศาสตร,พิชิตดวงดาว  

19-20 ธ.ค. 63 190 โรงเรียนไผLใหญLศึกษา อ. มLวงสามสิบ 

จ. อุบลราชธานี 

กิจกรรม : การจัดแสดงนิทรรศการทางดาราศาสตร5 

4 เปäดบYานวิชาการ ปe 2563 600 โรงเรียนนาคำวิทยา 

กิจกรรม : การสร<างส่ือและอุปกรณ5ดาราศาสตร5อย"างง"าย
 

5 การสรYางส่ือดาราศาสตร,อยLางงLาย ปe 2563 60 โรงเรียนนาคำวิทยา 

กิจกรรม : การให<บริการความรู< ส่ือทางดาราศาสตร5แก"ชุมชน และหน"วยงานอื่น ๆ 

6 เปäดฟãาตามหาดาว งานนมัสการองค,พระ

ธาตุกูLจาน ประจำปe 2563 

9–10 ก.พ. 63 1,000 วัดกูLจาน ต.กูLจาน  

อ.คำเขื่อนแกYว จ.ยโสธร 

7 คLายพฒันาทักษะสำหรับนักศึกษา 

From Biodiversity to Bioinnovation ใน

พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

27-28 ก.ย. 63 

 

30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร-นารี       

ณ อุทยานแหLงชาต ิภูจองนายอย         

จ.อุบลราชธานี 

8 กิจกรรมสังเกตดวงจันทร,วันเพ็ญวันลอย

กระทง 

31 ต.ค. 63 100 บYานกูLจาน ต.กูLจาน อ.คำเขื่อนแกYว    

จ.ยโสธร
 

9 คLายวิทยาศาสตร,ตามโครงการพัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี

สำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตYน รุLนที่ 23 

6-7 ธ.ค. 63 80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร-นารี        

ณ อุทยานแหLงชาติภูจองนายอย           

จ.อุบลราชธานี 

หมายเหตุ  1. ฝนตก วิสัยทัศน,ไมLเอ้ือตLอการจัดกิจกรรม  2. สถานการณ,โรคระบาดโรคโควิด-19 
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สรุปผล 

จากการทำกิจกรรมเปäดฟãาตามหาดาว ทำใหYนักเรียน ผูYสนใจ และชุมชน เกิดการเรียนรูY มีความต่ืนตัว สรYาง

แรงบันดาลใจทางดาราศาสตร, มีทักษะการใชYกลYองโทรทรรศน, สื ่อ อุปกรณ,ทางดาราศาสตร, และสามารถการ

สังเกตการณ,ทYองฟãาจริงไดY สามารถนำความรูYไปตLอยอดใหYกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจดYานดาราศาสตร, การดำเนิน

กิจกรรมดังกลLาว ประกอบดYวยกิจกรรมคLายดาราศาสตร, การจัดแสดงนิทรรศการ การสรYางสื่อและอุปกรณ,ดาราศาสตร,

อยLางงLาย การใหYบริการความรูY สื่อทางดาราศาสตร,แกLชุมชน และหนLวยงานอ่ืน ผลจากการดำเนินกิจกรรมโดยภาพรวม 

พบวLา การจัดกิจกรรมเปäดฟãาตามหาดาว สำเร็จลุลLวงตามวัตถุประสงค,ดYวยดี จากการสอบถามความคิดเห ็นของ

นักเรียน ผูYสนใจ และบุคคลทั่วไปผLานแบบประเมินความพึงพอใจในการรLวมกิจกรรม พบวLา  ความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมเปäดฟãาตามหาดาว ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนนาคำวิทยา มีคLาเฉลี่ย (&̅) 4.37 สLวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

0.34 อยูLในระดับคุณภาพ มาก 

 

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

 การจัดกิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร,ระดับโรงเรียน กิจกรรมเปäดฟãาตามหาดาว สำเร็จไดYโดยไดYรับความ

อนุเคราะห,กลYองโทรทรรศน,จากโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูYดาราศาสตร, “77 จังหวัด เปäดฟãาสLองโลกดารา-

ศาสตร, เปäดโอกาสเรียนรูYทั่วหลYา” แหลLงขYอมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหลLงชาติ (องค,การมหาชน) ผLานทาง 

www.NARIT.or.th ประชาสัมพันธ,จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหลLงชาติ (องค,การมหาชน) ปฏิทินดาราศาสตร,ของ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ (องค,การมหาชน) facebook : กระจายโอกาสการเรียนรูYดาราศาสตร, 77 จังหวัด  

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา คณะผู Yบริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา 

เครือขLายทางดาราศาสตร, และนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร, ที่ไดYรLวมกันจัดกิจกรรมตLาง ๆ  ขอความสำเร็จในครั้งนี้ไดY

สLงผลใหYผูYเขYารLวมกิจกรรมทุกทLาน ไดYรับความรูYและแรงบันดาลใจไปสรYางสรรค,ผลงานใหYเกิดประโยชน,ตLอไป 

ตาราง แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเปäดฟãาตามหาดาว  

ท่ี รายการประเมิน ค"าเฉล่ีย(&̅) ส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การแปลผล 

1 รูปแบบ/เน้ือหาสาระที่นำมาจัดกิจกรรม 3.95 0.80 มาก 

2 ความรูYที่ไดYรับจากการเขYารLวมกิจกรรม 4.52 0.57 มากที่สุด 

3 การอธิบาย/การใหYบริการของเจYาหนYาที่ 4.62 0.49 มากที่สุด 

4 ส่ือ อุปกรณ,ในการจัดกิจกรรม 4.19 0.56 มาก 

5 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมภาพรวม 4.59 0.49 มากที่สุด 

ผลการประเมินภาพรวม 4.37 0.34 มาก 

สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเปäดฟãาตามหาดาว ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียน        

นาคำวิทยา มีคLาเฉลี่ย (&̅) 4.37 สLวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.34 อยูLในระดับคุณภาพ มาก 

ข<อเสนอแนะ  

1. กลYองโทรทรรศน,มีนYอยเกินไป 2. ควรมีกิจกรรมลักษณะน้ีอยLางตLอเน่ือง 

3. ควรจัดกิจกรรมดาราศาสตร,หลายๆ วัน 4. ควรเพิ่มฐานการเรียนรูYทางดาราศาสตร,ใหYมากขึ้น 

5. ควรมีงบประมาณสนับสนุนอยLางตLอเน่ือง 6. ควรจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ออกสูLชุมชนใหYเพิ่มมากขึ้น 

7. ควรมีชุดอุปกรณ,ในการถLายทอดสัญญาณจากกลYองโทรทรรศน,ออกสูLจอภาพขนาดใหญL 
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กิจกรรมดาราศาสตร5สู"ชมุชน 

ดาราศาสตร5สร<างชาติ  สร<างคน  ส"งผลพิพัฒน5  ในศตวรรษท่ี 21 

นางพัชรี  ศิลแสน 

e-mail : patchree2406@gmail.com   

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา, จังหวัดร<อยเอ็ด 

                                                          

บทคัดย"อ 

  วันที่ 31 ตุลาคม 2563   โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาโดยนักเรียนวิทยากรชุมนุมดาราศาสตร, 

ไดYจัดกิจกรรมดูดาวบริการชุมชนเนื่องในวันลอยกระทงอำเภอโพนทอง  จังหวัดรYอยเอ็ด  โดยในกิจกรรม 

ไดYเชิญชวนผูYมารLวมงาน  ไดYสังเกตและบันทึกภาพดวงจันทร,วันขึ้น 15 ค่ำ ดYวยกลYองโทรศัพท,ผLานกลYอง

โทรทรรศน,  รวมถึงสังเกตดาวเคราะห,และดาวฤกษ,ที่สำคัญ  และเพื่อใหYมีจำนวนกลYองใชYงานเพิ่มมากข้ึน  

นักเรียนไดYนำกลYองโทรทรรศน,ที่ประดิษฐ,ขึ้นเองทั้งแบบหักเหแสงและแบบสะทYอนแสงมาจัดกิจกรรมใน 

ครั้งน้ีดYวย 

  เพื่อใหYสามารถจัดกิจกรรมดูดาวสูLชุมชนเกิดประสทิธิภาพอยLางสูงสุด  นักเรียนวิทยากรชุมนุมดารา

ศาสตร,ไดYเตรียมตัวเอง  โดยไดYเปdนวิทยากรอบรมประดิษฐ,กลYองโทรทรรศน,และไดYฝçกใชYงานกลYอง

โทรทรรศน,อยLางสม่ำเสมอ 

     ผลการจัดกิจกรรมพบวLามีผูYเขYารLวมกิจกรรมจำนวนมากและมีความพึงพอใจตLอกิจกรรมที่จัดอยูLใน

ระดับดีมาก  กลYองโทรทรรศน,ที่นักเรียนประดิษฐ,ขึ้นสามารถดึงดูดความสนใจใหYกับผูYเขYารLวมกิจกรรมไดY 

อยLางดียิ่ง  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สLงผลใหYนักเรียนวิทยากร  เกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร,และ 

ทักษะการเรียนรูYในศตวรรษที่ 21  ไดYอยLางแทYจริง   

คำสำคัญ   ดาราศาสตร,สรYางชาติ  สรYางคน  สLงผลพิพัฒน, ในศตวรรษที่  21  หมายถึง  การทีผู่Yเรียนซึ่งเปdน

นักเรียนวิทยากรที่ไดYจัดกิจกรรมดาราศาสตร,อยLางสม่ำเสมอ  รวมถึงไดYจัดกิจกรรมดูดาวในวันลอยกระทง

น้ัน  ไดYเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูYอยLางรอบดYานย่ังยืน ถาวรและเปdนเยาวชนที่ดีของชาติ     

 

บทนำ/แนวคิด/ท่ีมาของกิจกรรม 

  กิจกรรมสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,เปdนตัวชLวยกระตุYนการเรียนรูY  ชLวยสLงเสริมใหYเกิดทักษะ

กระบวนการเรียนรูYทางวิทยาศาสตร,อยLางแทYจริง  เพื่อสLงเสริมและพัฒนาผูYเรียนใหYเกิดทักษะการเรียนรูY

อยLางรอบดYาน  จนสามารถนำความรูYที่ไดYรับบริการชุมชนไดY  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาโดยนักเรียน

กิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร,  จึงไดYจัดกิจกรรมสLงเสริมการเรียนรู YดYานดาราศาสตร,ตลอดปeการศึกษา  

โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมอบรมประดิษฐ,กลYองโทรทรรศน,ดYวยแลYว  ย่ิงสLงผลใหYผูYเรียนเกิดทักษะการเรียนรูY

ดYานวิทยาศาสตร,  ดาราศาสตร,  ไดYดียิ่งๆ ขึ้น  ดังนั้นจากความสำคัญดังกลLาวชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียน

โพนทองพัฒนาวิทยา  จึงไดYมีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูYเกี่ยวกับการประดิษฐ,กลYองโทรทรรศน,พรYอมกับการ
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ใหYผูYเรียนไดYนำความรูYไปจัดกิจกรรมทุกปeการศึกษา  ในปeการศึกษา 2563  นักเรียนไดYนำกลYองโทรทรรศน, 

ไปใชYสังเกตดวงจันทร,  ดาวเคราะห,  และการเรียนรูYเกี่ยวกับดาวฤกษ,ที่สำคัญ  ในงานวันลอยกระทงประจำ

อำเภอ  เพื่อจะไดYสLงเสริมใหYผูYเรียนไดYพัฒนาทักษะการเรียนรูYอยLางรอบดYานและเกิดผลย่ังยืนและถาวร  อีก

ทั้งยังเปdนอีกทางหน่ึงทีช่LวยสLงเสริม  สนับสนุน  ใหYชุมชนใหYความสนใจและเห็นความสำคัญทางดาราศาสตร,

เพิ่มมากข้ึนดYวย 

 

วัตถุประสงค5 

  1.  เพื่อสLงเสริมและพฒันาผูYเรียนใหYเกิดทักษะการเรียนรูYในศตวรรษที่ 21 ผLานกิจกรรมดารา

ศาสตร, 

   2.  เพื่อขยายผลการเรียนรูYดาราศาสตร,สูLชุมชนใหYเห็นความสำคัญและสนใจดาราศาสตร,เพิม่ข้ึน  

 

การดำเนินกิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม 

   1.  การเตรียมตัวของนักเรียนวิทยากรดาราศาสตร, ตลอดปeการศึกษา 2563 

      เพื่อสLงเสริมและพัฒนาใหYนักเรยีนเกิดความรูY ความเขYาใจ และความมั่นใจ ไดYจัดกิจกรรมดารา

ศาสตร,ในโรงเรียนตลอดปe 2563  ไดYแกL  กิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร,  กิจกรรมการประดิษฐ,กลYอง

โทรทรรศน,การสังเกตการณ,วัตถุทYองฟãาจริง ในเหตุการณ,สำคัญทางดาราศาสตร, 

  2.   นักเร ียนปฏิบัต ิกิจกรรมดาราศาสตร,สู Lช ุมชนเนื ่องในวันลอยกระทง  ประจำปe 2563   

        2.1  ประชาสัมพันธ,กิจกรรมหนYาเสาธงและในหYองเรียน  เชิญชวนคณะคร-ูนักเรียน พรYอมกับ

ใหYนักเรียนเชิญชวนผู YปกครองเขYารLวมกิจกรรมในวันลอยกระทงของอำเภอ ในวันที ่ 31 ตุลาคม 2563 

        2.2  สำรวจจำนวนนักเร ียนแกนนำว ิทยากรท ี ่จะเข Yารวมก ิจกรรมว ันลอยกระทง 

       2.3  สมาชิกชุมนุม ประชุมและวางแผนการจัดกิจกรรม  กำหนดการจัดกิจกรรม  มอบหมาย

หนYาที่  เชLน  ฝÆายประชาสัมพันธ,  ฝÆายตYอนรับ  ผูYดูแลรับผิดชอบประจำกลYองหรือสือ่อื่นๆ   ฝÆายบันทึกภาพ 

ฝÆายสำรวจความพรYอมและเตรียมอุปกรณ,เพือ่การใชYงาน  ฯลฯ 

         2.4 ทบทวนความรูYความเขYาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูYทางดาราศาสตร,และฝçกซYอมการนำเสนอ

เพื่อใหYเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรม 

       2.5 ประสานงานกับหนLวยงาน เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดรYอยเอ็ด 

        2.6 สำรวจสถานที่จัดกิจกรรม ณ บึงแหลมพยอม อำเภอโพนทอง  จังหวัดรYอยเอ็ด 

        2.7 จัดกิจกรรมตามกำหนดการจัดกิจกรรม ต้ังแตLเวลา 15.00 –24.00 น. 

         2.8 สรุปผล ประเมินผล ทบทวนผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงครั้งตLอไป    

 

กล<องโทรทรรศน5ท่ีใช<ในการจัดกิจกรรม  มีดังน้ี 

   1.  กลYองโทรทรรศน,แบบหักเหแสง   จำนวน 2 ตัว 
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     2.  กลYองดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ  84  พรรษา  ที่ไดYรับมอบจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร,

และเทคโนโลยีแหLงชาติ (สวทช.) 

  3.  กลYองโทรทรรศน,แบบ Dobsonian  “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู Yดาราศาสตร,  77 

จังหวัด”  ที่ไดYรับมอบจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ (สดร.) 

  4.  กลYองดูดาวพีวีซี  (ผลงานนักเรียน) 

  5.  กลYองโทรทรรศน,แบบหักเหแสงอยLางงLาย (ผลงานนักเรียน) 

  6.  กลYองโทรทรรศน,  REFLECTOR in Square Plywood Tube (ผลงานนักเรียน) 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

        ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563  เปdนวันลอยกระทง  ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา   

ไดYจัดกิจกรรม  นำกลYองโทรทรรศน,  สังเกตดวงจันทร,  ดาวเคราะห,  และเรียนรูYการสังเกตดาวฤกษ,ที่สำคัญ  

 

                   ตารางแสดงกิจกรรม  สถานท่ีจัด และผู<เข<าร"วมกิจกรรมดาราศาสตร5สู"ชุมชน  

กิจกรรม สถานท่ีจัด ผู<เข<าร"วมกิจกรรม 

วันลอยกระทง บึงแหลมพยอม  อำเภอโพนทอง ประชาชนในเขตอำเภอโพนทอง 

(จำนวน 1,000 คน) 

 

สรุปผล 

  1. ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ไดYจัดกจิกรรมดาราศาสตร,สูLชุมชน นำกลYอง

โทรทรรศน,สังเกตดวงจันทร, ดาวเคราะห, และเรยีนรูYการสงัเกตดาวฤกษ,ที่สำคัญพบวLาชุมชนใหYความสนใจ

เขYารLวมกจิกรรมจำนวนมากและมีความพึงพอใจตLอกิจกรรมในระดับดีมาก 

    2.  กลYองโทรทรรศน,ที่นักเรียนประดิษฐ,ข้ึนดึงดูดความสนใจใหYกับผูYเขYารLวมกิจกรรมไดYในระดับดี

มาก 

 3.  ผลจากการทีผู่YเรียนไดYจัดกจิกรรมดาราศาสตร, พบวLาสLงผลใหYผูYเรียนไดYรบัการการพัฒนาทกัษะ

การเรียนรูYไดYอยLางรอบดYาน ย่ังยืนและถาวรเปdนแบบอยLางใหYกับผูYอื่นไดY 

     3.1 ผูYเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญของหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2555  

ดYานความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกYปUญหา การใชYทักษะชีวิต 

   3.2 ผูYเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค, ดYานความมีวินัย ใฝÆเรียนรูY มุLงมั่นในการทำงาน    

มีจิตสาธารณะ    

  3.3 ผูYเรียนเกิดทักษะการเรียนรูYในศตวรรษที่ 21 ดYานความคิดริเริม่สรYางสรรค, การสื่อสาร

และการนำเสนอ การทำงานเปdนทีม    
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กิจกรรมดาราศาสตร5สู"ชมุชน ดาราศาสตร5สร<างชาติ  สร<างคน  ส"งผลพิพัฒน5  ในศตวรรษท่ี 21 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 : วันลอยกระทง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร<อยเอ็ด  
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กิจกรรมดาราศาสตร5ปâนความรู<สู"น<องๆ 

นางสาวเพ็ญศรี ประทีปคีร ี

e-mail: krupatcha.luv@gmail.com 

โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก, จงัหวัดเชียงราย 

 

บทคัดย"อ 

 กิจกรรมดาราศาสตร,ปUนความรูYสูLนYอง ๆ ภายใตYโครงการดาราศาสตร,สูLชุมชน เปdนกิจกรรมที่จัดขึ้นในปe

การศึกษา 2562 และปeการศึกษา 2563  เพ่ือพัฒนาทักษะการเปdนผูYนำของนักเรียนแกนนำดYานดาราศาสตร,ใหYมี

ทักษะในการใชYอุปกรณ,ทางดาราศาสตร,มีความเขYาใจเก่ียวกับดาราศาสตร, สามารถถLายทอดประสบการณ,ความรูY

และสอนนักเรียนกลุLมโรงเรียนเครือขLาย และเพื่อเผยแพรLความรูYดYานดาราศาสตร,สูLนักเรียนในกลุLมโรงเรียนใน

อำเภอดอยหลวง และประชาชนผูYสนใจใหYมีโอกาสไดYเรียนรูYดYานดาราศาสตร, อีกท้ังเพ่ือใหYผูYรLวมกิจกรรมมีเจตคติท่ี

ดีตLอการความรูYดาราศาสตร,และวิทยาศาสตร,เพ่ือนำไปปรับใชYในชีวิตประจำวัน 

 กิจกรรมดาราศาสตร,ปUนความรูYสูLนYอง ๆ เร่ิมตYนโครงการปeแรกดYวยการดำเนินงานในเขตอำเภอดอยหลวง 

จังหวัดเชียงราย ในโรงเรียนประถมศึกษา คLายลูกเสือของอำเภอดอยหลวง และงานสำคัญประจำอำเภอ โดยจัด

ท้ังสิ้น 11 คร้ัง ผลการจัดกิจกรรมพบวLาผูYรLวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด มีจำนวนผูYรLวมกิจกรรม 

รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ประมาณ 2,700 คน โดยในปeการศึกษา 2563 ไดYดำเนินการจัดคLายดาราศาสตร,ปUนความรูYสูL

นYอง ๆ ปeที่ 2 ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา ในเขตอำเภอเวียงแกLน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปdนโรงเรียนที่ขาดแคลน

อุปกรณ,การดูดาวและองค,ความรูYท่ีเก่ียวขYองกับดาราศาสตร, 

 กิจกรรมท่ีจัดในแตLละคร้ัง มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูLกับความเหมาะสมและบริบทของงานแตLละคร้ังใน

กรณีจัดคLายดาราศาสตร,ในโรงเรียนประถมศึกษา  การจัดกิจกรรมจะแบLงเปdนฐานกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรูY เชLนระบบสุริยะ ขYางขึ้นขYางแรม บิงโกกลุLมดาว ทักษะการใชYงานกลYองโทรทรรศน, กรณีจัดนิทรรศการใน

งานวันสำคัญของอำเภอ การจัดกิจกรรมจะเปdนการจัดแสดงปãายนิเทศความรูYดYานดาราศาสตร,ผลงานนักเรียนดYาน

ดาราศาสตร, กิจกรรมเกมบิงโก กิจกรรมลYวงแตกแจกรางวัล กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เปdนตYน และสำหรับ

กิจกรรมการสังเกตปรากฏการณ,ดYานดาราศาสตร, การจัดกิจกรรมจะเนYนความรูYเก่ียวกับปรากฏการณ,น้ัน ๆ และ

การสังเกตการทYองฟãาในวันที่เกิดปรากฏการณ, เชLน สุริยุปราคา super full moon ปรากฏการณ,ดาวเคยีงเดือน 

ดาวหางนีโอไวท, ฝนดาวตก เปdนตYน 

คำสำคัญ: ปUน ความ รูY  

 

บทนำ/ แนวคิด / ที่มาของกิจกรรม 

  ปUจจุบันความกYาวหนYาทางดYานวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีมีบทบาทท่ีสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร

ในโลกท้ังในดYานการดำรงชีวิต การอุปโภคบริโภค การจัดการดYานสิ่งแวดลYอม การจัดการดYานสุขภาพอนามัย การ

คมนาคม เศรษฐกิจ และอีกหลายภาคสLวน ดังน้ันประเทศใดท่ีมีความกYาวหนYาทางวิทยาศาสตร,จึงเปdนผูYนำหลักและ

เปdนมหาอำนาจของโลก โดยเหตุนี้ประเทศไทยจึงใหYความสำคัญกับการพัฒนาที่กลLาวมาขYางตYน โดยเริ่มจากการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย, โดยการสLงเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูYดYานวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีใหYกวYางขวาง

และครอบคลุม นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการจึงเนYนการพัฒนาเยาวชนของประเทศในดYานการสรYาง
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นวัตกรรม ดYานวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยมีากยิ่งขึ้น แตLเนื่องจากความถนัดและความสนใจของเยาวชนในดYาน

วิทยาศาสตร,ยังมีเฉพาะกลุLม เน่ืองจากเห็นวLาวิทยาศาสตร,น้ันเปdนเร่ืองท่ียากและไกลตัว ดังน้ันการสรYางความสนใจ 

แรงบันดาลใจและการปรับเจตคติของเยาวชนและผูYปกครองจึงถือเปdนเร่ืองสำคัญท่ีจะทำใหYวิทยาศาสตร,เปdนเร่ือง

งLาย และเปdนท่ีสนใจมากขึ้น  

       ช ุมนุมดาราศาสตร,โรงเร ียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ต YองการจุดประกายความคิดดYาน

วิทยาศาสตร, จึงไดYจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ปUนความรูYสู LนYอง ๆ ขึ้นในปeการศึกษา 2562 เปdนตYนมา เพื่อสรYาง

แรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเรียนรูYวิทยาศาสตร,มากขึ้น ซ่ึงดาราศาสตร,เปdนศาสตร,หน่ึงทางวิทยาศาสตร,ท่ีอยูL

ใกลYตัว มีปรากฏการณ,ตLาง ๆที่นLาสนใจ เชLน การเกิดวัน เดือน ปe ฤดูกาล ซึ่งนอกจากการศึกษาเพื่อรูYเทLาทัน

เหตุการณ, ยังเปdนการศึกษาเก่ียวกับความเปdนมาของโลกในอดีต เพ่ือเรียนรูYแนวโนYมสำหรับการเปลี่ยนแปลงตLอไป

ในอนาคตดYวย ดาราศาสตร,จึงเปdนเรื่องท่ีงLายตLอการเรียนรูY ตLอการศึกษา และการเผยแพรLในวงกวYางสูLชุมชน 

นอกจากนี้ยังไดYรับความรLวมมือจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ (องค,การมหาชน) ในดYานการสนับสนุนสื่อ 

วัสดุ อุปกรณ, และเครือขLายดYานดาราศาสตร, ทำใหYเกิดกิจกรรมดาราศาสตร,สูLชุมชนเร่ือยมา 

    

วัตถุประสงค5 

                 การจัดกิจกรรมดYานดาราศาสตร,เพ่ือชุมชน “ดาราศาสตร,ปUนความรูYสูLนYอง ๆ” มีหลากหลายกิจกรรม 

โดยทุกกิจกรรมมีวัตถุประสงค, ดงัน้ี 

       1. เพ่ือใหYผูYเขYารLวมกิจกรรมไดYรับความรูY ความเขYาใจ ความสนใจเก่ียวกับดาราศาสตร, 

       2. เพื่อใหYผูYเขYารLวมที่รLวมกิจกรรมไดYโอกาสเขYาถึงเครื่องมือดYานดาราศาสตร, และมีทักษะในการใชY

อุปกรณ,ดYานดาราศาสตร,เบื้องตYน ในการสังเกตปรากฏการณ,สำคัญดYานดาราศาสตร, 

       3. เพ่ือใหYผูYเขYารLวมกิจกรรมสามารถนำความรูYดYานดาราศาสตร,ไปประยุกต,ใชYในชีวิตประจำวันไดY 

      4. เพ่ือใหYผูYเขYารLวมกิจกรรมมีเจตคติท่ีดตีLอดYานดาราศาสตร, ดYานวิทยาศาสตร,และเทคโนโลย ี

 

การดำเนินกจิกรรม/ รายละเอียดกจิกรรม 

       การดำเนินการกิจกรรมดYานดาราศาสตร,เพ่ือชุมชน “ดาราศาสตร,ปUนความรูYสูLนYอง ๆ” จุดเร่ิมตYนเปdน

การจัดตั้งชุมนุมดาราศาสตร,ตามความสนใจของนักเรียนกลุLมหนึ่งในโรงเรียน โดยมีการครูเปdนที่ปรึกษาชุมนุม 

กิจกรรมชLวงแรกเปdนการไปเขYาคLายดาราศาสตร,ตามมหาวิทยาลัย ศึกษาตามแหลLงเรียนรูY และขอความรLวมมือจาก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ (องค,การมหาชน) เพื่อเปdนวิทยากรจัดกิจกรรมคLายดYานดาราศาสตร, ซ่ึงผลการ

ดำเนินการเปdนไปดYวยดีเร่ือยมา นักเรียนผูYรLวมชุมนุมดาราศาสตร,และครูท่ีปรึกษาไดYประชุมกันและมีความเห็นท่ีจะ

ดำเนินการในรูปแบบใหมLท่ีเปdนประโยชน,ในตLอสLวนรวม นLาสนใจ เผยแพรLสูLชุมชนในวงกวYางมากขึ้น กิจกรรมท่ีโดด

เดLน คือคLายดาราศาสตร,ปUนความรูYสูLนYอง ๆ ในโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดขึ้น 3 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ดำเนินการดังน้ี  

 -   ประชุมครูท่ีปรึกษาและนักเรียนในชุมนุมเพ่ือจัดตั้งวัตถุประสงค, วางแผนกิจกรรม จัดการดYานวันเวลา 

สถานท่ี ความเหมาะสม วัสดุ อุปกรณ, เตรียมความพรYอมดYานเน้ือหาสาระท่ีจัดกิจกรรม  

 -   ประสานงานกับโรงเรียนปลายทาง จัดเตรียมอุปกรณ, สถานท่ี สื่อ รูปแบบกิจกรรม 

 -   ดำเนินการตามแผนท่ีวางไวY 
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    -   ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผล อภิปรายผล วิเคราะห,ผล เพ่ือการดำเนินกิจกรรมคร้ังตLอไป 

  นอกจากการจัดคLายดาราศาสตร,ในโรงเรียนประถมศึกษาแลYว ชุมนุมดาราศาสตร,ยังดำเนินการกิจกรรมอ่ืน 

ๆ เพ่ือชุมชนดังภาพตัวอยLาง เพ่ือเผยแพรLความรูYดYานดาราศาสตร,สูLชุมชนตLอไป 

        1. การจัดกิจกรรมเก่ียวกับปรากฏการณ,ดYานดาราศาสตร, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. การจัดกิจกรรมคLายโรงเรียนประถมศึกษา และแสดงนิทรรศการดYานดาราศาสตร,ในงานของอำเภอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุริยุปราค
าบางส

"วน 

ดาวหางน
ีโอไวท5 

ดาวเคียงเดื
อน 

ฝนดาวตก 

Super fu
ll m

oon 

จันทรุปราค
าบางส

"วน
 

ค"ายดารา
ศาสตร5ปâนความรู< 

ค"าย Le
t b

e St
ar 

ค"ายดารา
ศาสตร5ปâนความรู< ป

ï2 

นิทรรศ
การด

ารา
ศาสตร5 

ค"ายลูกเสือสามัญ 



 108 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

จากผลการดำเนินกิจกรรมดYานดาราศาสตร,เพื่อชุมชน “ดาราศาสตร,ปUนความรูYสูLนYอง ๆ” ทำใหYประชาชนใน

ชุมชนหันมาใหYความสำคัญกับดาราศาสตร,มากขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนที่เปdนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาใหYความ

สนใจและรLวมกิจกรรมอยLางมีความสุข จำนวนผูYรLวมกิจกรรมแสดงตามตารางแผนผลการดำเนินกิจกรรมแนบทYายน้ี 

ผูYเขYารLวมกิจกรรมมีการสอบถามถึงกำหนดการในการจัดกิจกรรมครั้งตLอไปเรื่อย ๆ  ผลความพึงพอใจในกิจกรรมคLาย

ดาราศาสตร,ที่ทางชุมนุมไปจัดใหYโรงเรียนในพืน้ที่บริการอยูLในระดับดีเยี่ยมในทุกกิจกรรม  

 

สรุปผล 

         สรุปการจัดกิจกรรมดYานดาราศาสตร,เพื ่อชุมชน “ดาราศาสตร,ปUนความรู Yส ู LนYอง ๆ ” เปdนไปตาม

วัตถุประสงค,ที่ต้ังไวYโดยผูYเขYารLวมกิจกรรมไดYรับความรูY มีความเขYาใจ มีความสนใจเก่ียวกับดาราศาสตร, มีทักษะเบื้องตYนใน

การใชYอุปกรณ,ดYานดาราศาสตร, เชLน แผนที่ดาว สามารถบอกทิศ เขYาใจการเกิดวันเวลา ฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิของโลก ซ่ึงเปdนการประยุกต,ใชYในชีวิตประจำวันเบื้องตYนไดY  

 

ภาพรวมกิจกรรมท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

ตารางแสดงแผนผลการดำเนินงานกิจกรรม “ดาราศาสตร5ปâนความรู<สู"น<อง ๆ”ปïการศึกษา 2563–ปïการศึกษา 2564 

ลำดับ ช่ือกิจกรรม ช"วงเวลาท่ีจัด สถานท่ี 
จำนวนผู<เข<า 

ร"วมกิจกรรม 

1 
Let be star 

คLายแกนนำดาราศาสตร, 
16-20 ธ.ค. 2562 

โรงเรียนดอยหลวง 

รัชมังคลาภิเษก 
50 คน 

2 ปรากฏการณ,สุริยุปราคาบางสLวน 26 ธ.ค. 2562 โรงเรียนบYานดอย 145 คน 

3 คLายดาราศาสตร,ปUนความรูYสูLนYอง ๆ ปe 1 26 ธ.ค. 2562 โรงเรียนบYานดอย 55 คน 

4 

นิทรรศการดาราศาสตร, เน่ืองในงานวัน

สืบสานตำนานศิลปπ รำลึกครูจูหลิง ปง

กันมูล ครั้งที่ 13 

8 ม.ค.  2563 

หอศิลปπครูจูหลิง  

ปงกันมูล โรงเรียน

อนุบาลดอยหลวง 

900 คน 

5 ลูกเสือดาราศาสตร, 4 ก.พ. 2563 โรงเรียนบYานหYวยไรL 550 คน 

6 
ลYวง แตก แจกรางวัล !!!! 

by ชุมนุมดาราศาสตร, 
27 ก.พ. 2563 

โรงเรียนดอยหลวง 

รัชมังคลาภิเษก 
450 คน 

7 ปรากฏการณ, ดาวหางนีโอไวท, 20 ก.ค. 2563 
โรงเรียนดอยหลวง 

รัชมังคลาภิเษก 
110 คน 

8 ปรากฏการณ, ฝนดาวตกเจเนมิดส, 14 ธ.ค. 2564 
โรงเรียนดอยหลวง 

รัชมังคลาภิเษก 
58 คน 

9 ปรากฏการณ, ดาวเคียงเดือน 22 ธ.ค. 2563 
โรงเรียนดอยหลวง 

รัชมังคลาภิเษก 
157 คน 

10 คLายดาราศาสตร,ปUนความรูYสูLนYอง ๆ ปe 2 29-30 ม.ค. 2564 
โรงเรียนบรรพตวิทยา  

อ.เวียงแกLน จ.เชียงราย 
200 คน 

11 รวมพลคนดูดาว SS1 3 มีนาคม 2564 ดอยสะโง∆ะ อ.เชียงแสน 25 คน 

รวมผู<เข<าร"วมกิจกรรมโดยประมาณ 2,700 คน 
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กิจกรรม  Great Conjunction 2020 

ครูศรุตยา  ลุนสะแกวงษ5 

satost56@gmail.com 

โรงเรียนตราษตระการคุณ  จ.ตราด 

 

บทคัดย"อ 

กิจกรรม  Great Conjunction 2020   เปdนปรากฏการที่ดาวเสาร,และดาวพฤหัสมาใกลYกันที่สดุใน

รอบ 397 ปe ทำใหYเปdนกิจกรรมทางดาราศาสตร,ที่นLาสนใจมากทีสุ่ดในรอบปe นักเรยีนชุมนุมดาราศาสตร,และ

นักเรียนที่เรียนวิชาดาราศาสตร,จึงไดYรLวมกันจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแตLวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 ใน 2 จุด

สังเกตการณ,คือที่ สนามหลวงจังหวัดตราด และบริเวณริมเข่ือนที่มีสภาพเหมาะสมตLอการสังเกตการณ,เปdน

อยLางยิ่ง  ทำใหYบุคคลากรในชุมชนบริเวณใกลYเคียงที่มีความรูYและความสนใจทางดาราศาสตร,ไดYสLองดาว

พฤหัสและดาวเสาร,ผLานกลYองโทรทรรศน,และเขYารLวมฟUงการบรรยายกลุLมดาวตLาง ๆ และสังเกตการณ,กลุLม

ดาวจากทYองฟãาจริง 

จากผลการจัดกิจกรรม Great Conjunction 2020   นักเรียนและบุคคลากรในชุมชนไดYมีความ

สนใจเขYารLวมกิจกรรมเปdนอยLางตLอเน่ืองมีการแลกเปลี่ยนความรูYทางดาราศาสตร,ระหวLางครูนและนักเรียน

และผูYเขYารLวมกิจกรรมที่มีความรูYความสามารถ นักเรียนไดYใชYความรูYความสามารถ ในการวางแผนการจัด

กิจกรรมไดYเปdนอยLางดี 

คำสำคัญ: Great Conjunction 2020 / ดาราศาสตร,สูLชุมชน/ นักเรียนเรียนวิชาดาราศาสตร, 

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

กิจกรรมดาราศาสตร, Great Conjunction 2020 ปรากฏการที่ดาวเสาร,และดาวพฤหัสมาใกลYกัน

ที่สุดในรอบ 397 ปe ทำใหYเปdนปรากฎการณ,ทางดาราศาสตร,ทีบุ่คคลทั่วและสื่อใหYความสนใจมากที่สุดใน

รอบปe 

ดังน้ันครูและนักเรียนโรงเรยีนตราษตระการคุณจึงไดYรLวมการจดักิจกจิกรรมครั้งน้ี เพื่อใหYชุมชนไดYมี

โอกาสใกลYชิดดาราศาสตร,และมีการแลกเปลี่ยนความรูYทางดาราศาสตร,กับผูYทีม่ีความรูYความสนใจทางดารา

ศาสตร,ในชุมชนมากข้ึน  

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดกิจกรรมอยLางตLอเนื่องตลอดระยะเวลา 3 วัน ตามชLวงวันเวลาที่

สังเกตไดY และมีการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อใหYผูYที่เขYารLวมกิจกรรมไดYมีความสะดวกมากข้ึนโดย

กิจกรรมที่จัดในครั้งน้ีเปdนการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนที่เรียนวิชาดาราศาสตร,ในหYองเรียนเปdนหลัก รLวมกับ

นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร, โดยการจัดกิจกรรมจะมีการสLองกลYองโทรทรรศน,เพื่อดูดาวเสาร,และดาวพฤหัส

ดีแลYวยังมีการนำเสนอความรูYเกี่ยวกับกลุLมดาวฤกษ, ความรูYเกี่ยวกับเคราะห, โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปeที่ 6 

ที่เรียนวิชาดาราศาสตร, ซึ่งเปdนสLวนหน่ึงของการวัดและประเมินผลในการเรียนการสอน 
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วัตถุประสงค5 

1. เพื่อใหYบุคคลในชุมชนที่สนใจดาราศาสตร,ไดYรLวมกิจกรรมดาราศาสตร,ที่นLาสนใจทีสุ่ดในรอบปe 

2. เพื่อพฒันาความรูYทางดาราศาสตร,แกLชุมชน 

3. เพื่อพฒันาศักยภาพ และทักษะดYานตLาง ๆ ของผูYเรียนอยLางเต็มประสิทธิภาพ 

4. เพื่อประชาสมัพันธ,โรงเรียนตราษตระการคุณ   

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

การดำเนินกจิกรรมแบLงออกตามลำดับดังน้ีคือ 

1. ข้ันวางแผนการจัดกิจกรรม Great Conjunction 2020 ดังน้ี  

          1.1. แบLงกลุLมรบัผิดชอบในหYองเรียนดYานตLาง ๆ ไดYแกL  

     -   ฝÆายประชาสมัพันธ, 

     -   สถานที่ การจัดสถานที ่

     -   การรับลงทะเบียน 

     -   ผูYบรรยายความรูY ปรากฎการณ, Great conjunction 

     -   บรรยายความรูYเกี่ยวกับ ดาวเสาร,และดาวพฤหัส 

     -   ฝÆายวัดและประเมินผล 

          1.2  กิจกรรมนำเสนอความรูYทางดาราศาสตร,ของนักเรียน 

         - นักเรียนในหYองที่รบัผิดชอบจัดกจิกรรมแบLงกลุLมนำเสนอความรูYเกี่ยวกบักลุLมดาวที่นักเรียน

สนใจ 

         -   รายงานการนำเสนอความรูYเกี่ยวกับกลุLมดาวกบัครผููYสอนและวิธีการนำเสนอ 

          -   ซกัซYอมการนำเสนอแกLครูและเพือ่นรLวมช้ันเรียน 

2. ข้ันดำเนินกิจกรรมมีดังน้ี 

2.1 ประชาสมัพันธ,การจัดกจิกรรมแกLนักเรียนในโรงเรียน และสLงโปสเตอร,ประชาสัมพันธ,ไปยังสือ่

ตLาง ๆ 

2.2 จัดสถานทีบ่รเิวณสนามหลวงจังหวัดตราด 

2.3 กิจกรรม Great conjunction  

         - ครูและนักเรียนต้ังกลYอง สLองดาวพฤหัสและดาวเสาร,เคียงกันในรอบ 397 ปe บรเิวณ

สนามหลวงจังหวัดตราด และบริเวณรมิเข่ือน 

         - นักเรียนบรรยายความรูYเกี่ยวกับปรากฏการณ, Great conjunction และบรรยายความรูY

เกี่ยวกับดาวเสาร,และดาวพฤหสั 

        - นักเรียนบรรยายความรูYเกี่ยวกับกลุLมดาวฤกษ, พรYอมกบัช้ีกลุLมดาวประกอบในทYองฟãาจรงิ 
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 3.คณะครูผูYดูแลกจิกรรมไปตรวจเย่ียมและใหYคะแนนการทำกิจกรรมของนักเรียนทีเ่ปdนสLวนหน่ึงของการวัด

และประเมินผลในวิชาเรียน 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 จากผลการดำเนินกจิกรรม Great Conjunction 2020 ตลอดระยะเวลา 3 วัน มีดังน้ี 

1. บุคคลากรภายในชุมชนหลากหลายอาชีพ รวมทั้งครูนักเรียนและผูYบรหิาร ไดYเขYารLวมกิจกรรมดYวย

ความสนใจ 

2. มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูYกับบุคลากรในชุมชนที่มีความสนทางดาราศาสตร, 

3. นักเรียนมีการวางแผนการจัดกจิกรรม และจัดกิจกรรมเปdนไปดYวยดี 

4. นักเรียนสามารถนำเสนอความรูYทางดาราศาสตร,ไดYเปdนอยLางดี 

5. ชุมชนมีความรูYทางดาราศาสตร,มากข้ึนและรูYจกัช่ือเสียงของโรงเรียนตราษตระการคุณเพิ่มข้ึน 

 

สรุปผล 

1. ชุมชนมีความรูYและความสนใจทางดาราศาสตร,มากข้ึน 

2. ครูนักเรียน ผูYบริหาร บุคคลากรภายในชุมชนเขYารLวมกจิกรรมทางดาราศาสตร,ดYวยความสนใจ 

3. นักเรียนมกีารฝçกทักษะทางดYานตLาง ๆ รLวมทั้งการนำเสนอเน้ือหาทางดาราศาสตร,ในที่ชุมชนไดYเปdน

อยLางดี 

4. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาดาราศาสตร,ดีมาก 

 

ภาพรวมกิจกรรมดาราศาสตร5สู"ชุมชนท้ังหมดในปïการศึกษาท่ีผ"านมา 

 การจัดกจิกรรมทางดาราศาสตร,สูLชุมชนตลอดปeการศึกษาทีผ่Lานมาน้ัน คLอนขYางประสบความสำเรจ็

และชุมชนใหYความสนใจดาราศาสตร,ในระดับดี ถึงแมYจะมีสถานการณ, โควิด – 19 ทำใหYการจัดกจิกรรม

ทางดาราศาสตร,สูLชุมชนเปdนไดYยาก ซึ่งไดYแสดงการจัดกจิกรรมดาราศาสตร,สูLชุมชนตามตารางดYานลLาง 

ลำดับ ช่ือกิจกรรม ชLวงเวลาจัดกจิกรรม สถานที ่
จำนวนผูYเขYารLวม

กิจกรรม (คน) 

1. กิจกรรมดาราศาสตร,วันเด็ก 12 มกราคม 2563 
สนามหลวง 

จ.ตราด 
500 

2. 
กิจกรรมดาราศาสตร,

โรงเรียนวัดวัง 
26 มกราคม 2563 

1.วัดวังฯ 

2.สนามหลวง 

จ.ตราด 

80 

3. กิจกรรมฝนดาวตกเจมินิดส, 13   ธันวาคม 2563 
สนามหลวง 

จ.ตราด 
100 
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4. 
กิจกรรมวันดาราศาสตร,ใน

โรงเรียน 
17 -18   ธันวาคม 2563 

1.ริมเข่ือน 

จ.ตราด 

2.โรงเรียน

ประถมศึกษา 

400 

ลำดับ ช่ือกิจกรรม ชLวงเวลาจัดกจิกรรม สถานที ่
จำนวนผูYเขYารLวม

กิจกรรม (คน) 

5. 
กิจกรรม Great 

Conjunction 2020 
20-23   ธันวาคม 2563 

1.สนามหลวง 

จ.ตราด 

2.ริมเข่ือน 

จ.ตราด 

200 

6. 
กิจกรรมดวงจันทร,บงัดาว

อังคาร 
17 เมษายน 2564 

ริมเข่ือน 

จ.ตราด 
20 

7. 
ดวงจันทร,เต็มดวงใกลYโลก

ที่สุดในรอบปe 
27 เมษายน 2564 

ริมเข่ือน 

จ.ตราด 
- 
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แสงสว"างจากฟ}าสู"ชุมชน 

นางสาวอาอิชะฮ5   เบญมาหะหมัด 

E-mail: benmahamad1989@gmail.com 

โรงเรียนจงรักสัตย5วิทยา 

 

บทคัดย"อ 

ทางชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนจงรักสตัย,วิทยา รLวมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ (องค,การ 

มหาชน) ไดYมอบความรูYดYานดาราศาสตร,เพื่อเปdนการสLงเสริมใหYเยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจดYานดารา 

ศาสตร, เพื่อเปdนแหลLงการเรียนรูYดาราศาสตร,สูLชุมชน และเพื่อมอบโอกาสดYานดาราศาสตร,แกLชุมชนที่ดYอย 

โอกาส ผLานการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน, ตามมาตรการโควิด19  

 กิจกรรม Astronomy Talk ในวันที ่ 25 เดือนกรกฎาคม 2563 ตั ้งแตLเวลา 10.00-10.50 น. 

ภายในกิจกรรมจะมีการบรรยายลึกเน้ือหาเกี่ยวกับดาวเคราะห,แตLละดวงในระบบสรุิยะ อีกทั้งกิจกรรมการ

ตอบคำถาม ในรูปแบบเกมส, และการถามตอบในไลฟπสด ผลการจัดกิจกรรมพบวLาประชาชน เขYารLวมชม

กิจกรรมดังกลLาวจำนวนเกือบ 781 คน 

คLายสLองดาวนักดาราศาสตร,นYอย ซึ่งเปdนกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทุกปe แตLละปeจะมีทุกแบบการจัด 

กิจกรรมที่แตกตLางกัน ในปeการศึกษานี้ ทางชุมนุมดาราศาสตร,ไดYจัดขึ้น ณ หาดทรายรีสอทร, ตำบลแหลม

โพธ์ิ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปUตตานี โดยมีจำนวนนักเรียนที่เขYากิจกรรมทั้งหมด 45 คน การจัดกิจกรรมครั้งน้ี

เปdนการจัดคLายสLองดาวนักดาศาสตร,มีการบรรยายใหYความรูYเกี่ยวดาราศาสตร, การใชYแผนที่ดาว เลLนเกม

ทายปUญหา และชมดาวเคราะห,ดังกลLาวผLานกลYองโทรทรรศน, 

กิจกรรมที่ไดYรับความสนใจเปdนพิเศษในรอบปeนี้ คือ กิจกรรม Partial Solar Eclipse สุริยุปราคา

บางสLวน  ในวันที่ 21 เดือนมิถุนายน 2563 ตั้งแตLเวลา 12.30-16.00 น. ภายในกิจกรรมจะมีการแนะนำ

ชมรมดาราศาสตร, มีการอธิบายเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ, เพื่อใหYประชาชนที่รับชมไดYรับขYอมูลอยLาง

ถูกตYอง อีกทั้งทางชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนจงรกัสัตย,วิทยารLวมกับโรงเรียนแกนYอยศึกษา จังหวัดเชียงใหมL 

และโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม ผLานแพลตฟอร,ม Microsoft Teams เพื่อแลกเปลี่ยน

ลกัษณะการเกิดปรากฏการณ,ที่มีความแตกตLาง ทั้ง3ภูมิภาค ผลการจัดกิจกรรมพบวLาประชาชน เขYารLวมชม

กิจกรรมดังกลLาวจำนวนเกือบ2,600คน 

คำสำคัญ: นักดาราศาสตร,นYอย  
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บทนำ 

ในปUจจุบันศาสตร,ทางดYานดาราศาสตร,นับวLาเปdนศาสตร,ที่มีความสำคัญเปdนอยLางยิ่งทั ้งตLอการ

พัฒนาประเทศ ทำใหYเยาวชน และประชาชนใหYความสนใจวิชาทางดYานดาราศาสตร,เพิ่มมากข้ึน โดยสังเกต

ไดYจาก ความตระหนักและความตื่นตัวในการเกิดปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ตLาง ๆ เชLน สุริยุปราคา 

จันทรุปราคา ฝนดาวตก ฯลฯ สLงผลใหYเกิดบรรยากาศการเรียนรูYดYานวิทยาศาสตร,อยLางกวYางขวางมากย่ิงข้ึน  

ดYวยเหตุผลดังกลLาวทางผูYจัดกิจกรรมจึงไดYจัดทำกิจกรรมแสงสวLางจากฟãาสูLชุมชน ขึ้นมาเพื่อใหY

ประชาชนในชุมชนไดYศึกษาปรากฎการณ,ตLาง ๆ ทางดYานดาราศาสตร, สามารถสรYางความสนใจ และความ

อยากรูY อยากเห็นใหYแกLคนในชุมชนไดY ตลอดจนการพัฒนาความรูYความสามารถและทักษะกระบวนการตLาง 

ๆ ในการแกYไขปUญหาที่อาจจะเกิดข้ึนไดYในชีวิตประจำวัน ในการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี เน่ืองจากสถาณการณ,

ระบาดของโควิด 19 ทำใหYรูปแบบในการจัดกิจกรรมมีขYอจำกัด ทางชมรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนจงึเล็งเหน็

ความสำคัญของกิจกรรม Partial Solar Eclipse สุริยุปราคาบางสLวน  ในวันที่ 21 เดือนมิถุนายน 2563 

ตั้งแตLเวลา 12.30-16.00 น. ซึ่งเปdนการจัดรูปแบบออนไลน, โดยไดYการมี Live ผLาน Facebook ซึ่งภายใน

กิจกรรมจะมีการแนะนำชมรมดาราศาสตร, มีการอธิบายเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ, เพื่อใหYประชาชนที่

รับชมไดYรับขYอมูลอยLางถูกตYอง อีกทัง้ทางชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนจงรักสัตย,วิทยารLวมกับโรงเรียนแกนYอย

ศึกษา จังหวัดเชียงใหมL และโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม ผLานแพลตฟอร,ม Microsoft 

Teams เพื่อแลกเปลี่ยนลักษณะการเกิดปรากฏการณ,ที่มีความแตกตLาง ทั้ง 3 ภูมิภาค 

 

วัตถุประสงค5 

1. เพื่อเปdนการกระตุYนใหYเยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจปรากฏการณ,สุริยุปราคาบางสLวน   

2. เพื่อเปdนแหลLงการเรียนรูYทางดYานดาราศาสตร,สูLชุมชน  

3. เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ,อันดีงามระหวLางโรงเรียนทั้ง 3 ภูมิภาค   

 

การดำเนนิงานของกิจกรรม 

กิจกรรม Partial Solar Eclipse สุริยุปราคาบางสLวน ลำดับข้ันตอนวิธีการดำเนินกิจกรรม ดังน้ี 

1. จัดประชุมนักเรียนภายในชมรมดาราศาสตร, เพื่อแจYงกำหนดการการจัดกจิกรรม วัน เวลา สถานที่ 

และรปูแบบในการจัดกิจกรรม ที่มีความแตกตLางจากทุกปe  

2. ประชาสมัพันธ, ทางเพจชมรมดาราศาสตร,  
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3. ประชุมและวางแผนในการจัดกิจกรรมผLานแพลตฟอร,ม Microsoft Teams กับโรงเรียนแกนYอย

ศึกษา จังหวัดเชียงใหมL และโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม เพื ่อใหYจัดดำเนิน

กิจกรรมเปdนไปตามรูปแบบเดียวกัน  

4. จัดสถานที่ ในการจัดกิจกรรม Partial Solar Eclipse สุริยุปราคาบางสLวน   

5. ติดต้ังระบบเพื่อทดสอบการ Live ผLาน Facebook  

6. ต้ังกลYองสLอง วัตถุบนทYองฟãา และมอบความรูYทางดาราศาสตร,แกLประชาชนในรูปแบบออนไลน, โดย 

Live ผLาน Facebook 

ประมวลภาพกิจกรรม Partial Solar Eclipse สุริยุปราคาบางส"วน 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

จากการจัดกิจกรรมกิจกรรม Partial Solar Eclipse สุริยุปราคาบางสLวน  มีความประสงค,เพื่อ 

เพื่อเปdนการกระตุYนใหYเยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจปรากฏการณ,สุริยุปราคาบางสLวน  เพื่อเปdนแหลLง

การเรียนรูYทางดYานดาราศาสตร,สูLชุมชน  เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ,อันดีงามระหวLางโรงเรียนทั้ง 3 ภูมิภาค  

ซึ่ง ในวันที่ 21 เดือนมิถุนายน 2563 ตั้งแตLเวลา 12.30-16.00 น. ภายในกิจกรรมจะมีการแนะนำชมรม

ดาราศาสตร, มีการอธิบายเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ, เพื่อใหYประชาชนที่รับชมไดYรับขYอมูลอยLางถูกตYอง  

อีกทั้งทางชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนจงรักสัตย,วิทยารLวมกับโรงเรียนแกนYอยศึกษา จังหวัดเชียงใหมL และ

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม ผLานแพลตฟอร,ม Microsoft Teams เพื่อแลกเปลี่ยนลักษณะ

การเกิดปรากฏการณ,ที่มีความแตกตLาง ทั้ง 3 ภูมิภาค  ผลการจัดกิจกรรมพบวLาประชาชน เขYารLวมชม

กิจกรรมดังกลLาวจำนวนเกือบ 2,600 คน 

 

สรุปกิจกรรม 

จากการจัดกิจกรรมกิจกรรม Partial Solar Eclipse สุริยุปราคาบางสLวน ซึ่งเปdนการจัดกิจกกรมใหYแกL

ประชาชนรูปแบบออนไลน, โดย Live ผLาน Facebook  โดยเปäดโอกาสใหYประชาชนหรือคนในชุมชนมีสLวน

รLวมในกิจกรรมดYานดาราศาสตร,อยLางทั่วถึง เปdนแรงบันดาใจในการเรียนรูYเรียนดาราศาสตร,ที่ผLานการ

ถLายทอดความรูYผLานรูปแบบใหมL และทางชมรมดาราศาสตร, สามารถนำขYอมูลดังกลLาวไปใชYในการพัฒนา

กิจกรรมหรือตLอยอดกิจกรรมใหYแกLชุมชนในลำดับตLอไป  

 

แผน-ผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร5สู"ชุมชน  

เดือนพฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 

 

ลำดับ ชื่อกิจกรรม 
ช"วงเวลาจัด

กิจกรรม 
สถานท่ี 

จำนวนผู<ร"วม

กิจกรรม 

(คน) 

1 กิจกรรม Partial Solar Eclipse 21 ม.ิย. 2563 โรงเรียนจงรักสัตย,วิทยา 2,600 

2 กิจกรรม Astronomy Talk    25 ก.ค. 2563 โรงเรียนจงรักสัตย,วิทยา 781  

3 กิจกรรม "ดาวพฤหสับดี" เคียง"

ดาวเสาร," ใกลYทีสุ่ดในรอบ 397 ปe   

22 ธ.ค. 2563 โรงเรียนเตรียมศึกษา

วิทยา 

50 

4 คLายสLองดาวนักดาราศาสตร,นYอย 3-4 ม.ค. 2564 หาดทรายรีสอทร, ตำบล

แหลมโพธ์ิ อำเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปUตตานี 

45  



 
 
 

 
 

กิจกรรมการศึกษา 
โครงงานดาราศาสตร-ระดับโรงเรียน 
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การพัฒนาสมรรถนะผู<เรียนสู"ความเปaนเลิศโดยใช<โครงงานดาราศาสตร5เปaนฐาน 

นายจักรกฤษณ5 วงษ5วิทยานันท5 

e-mail: Jukgritwong@gmail.com 

โรงเรียนหนองบัวแดงวทิยา สพม.ชัยภูมิ 

 

บทนำ/ แนวคิด / ที่มาของกิจกรรม 

 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  จังหวัดชัยภูมิ เปdน

โรงเรียนท่ีเปäดการเรียนการสอนตั้งแตLมัธยมศึกษาปeท่ี1 ถึงมัธยมศึกษาปeท่ี 6 ในนามตัวแทนคณะผูYบริหาร ครู และ

นักเรียนของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ตYองขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร, (องค,การมหาชน) ที่ไดYมี

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรูYดาราศาสตร, “๗๗ จังหวัด เปäดฟãาสLองโลก   ดาราศาสตร,เปäดโอกาสเรียนรูYท่ัว

หลYา” ไดYมอบกลYองโทรทรรศน,ใหYกับโรงเรียน ตั้งแตLทางโรงเรียนไดYรับมอบกลYองโทรทรรศน,มา ขYาพเจYามองวLาเปdน

สื่อการเรียนการสอนท่ีคุYมคLามาก เพราะทางโรงเรียนไดYนำไปใชYท้ังทางดYานการจัดกิจกรรมทางการเรียนการสอน 

บริการชุมชน ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนยังไดYนำไปใชYเปdนเครื่องมือในการทำโครงงานดาราศาสตร, จนมีนักเรียน

ประสบผลสำเร็จไดYเปdนตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอโครงงานดาราศาสตร, ณ ประเทศญี่ปุÆน เร่ือยมา ถือเปdนสื่อ

เล็ก ๆ ท่ีมาสรYางแรงบันดาลใจใหYกับลูก ๆ นักเรียนท่ีอยากจะเรียนรูYทางดาราศาสตร,เพ่ิมมากขึ้น  

 นอกจากน้ีขYาพเจYาในฐานะคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไดYจัดทำหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน หนองบัว

แดงวิทยา ไดYบรรจุรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งรายวิชา คYนควYาอิสระ (IS) ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา     ดาราศาสตร,และ

อวกาศ รวมท้ังรายวิชาเทคนิคปฏิบัติการดาราศาสตร,  เพราะไดYเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร,ท่ีจะนำพา

ประเทศไทยพัฒนาใหYดีขึน้ ๆ  ไป และในฐานะครูผูYสอนวิชาวิทยาศาสตร, มาหลายสิบปe มองดาราศาสตร,เปdนวิชาท่ีมี

สื่ออยูLรอบตัวผูYเรียน นักเรียนทุกคนที่อยูLในทุกพื้นที่ของประเทศไทยสามารถเขYาถึงสื่อ ไมLวLาจะเปdน ทYองฟãา ดาว

อาทิตย, ดวงดาว ดวงจันทร, บรรยากาศ เปdนตYน เพราะมันอยูLกับนักเรียนตลอดเวลา และในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในสภาวะปUจจุบันมีความจำเปdนอยLางยิ่งที่ครูจะตYองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสLงเสริม

สมรรถนะสำคัญของผูYเรียนท้ังดYานความสามารถในการคิด ดYานความสามารถในการแกYปUญหา และความสามารถ

ในการใชYเทคโนโลยี ดังน้ันขYาพเจYาในฐานะครูผูYสอนก็มุLงหวังท่ีจะพัฒนาผูYเรียนใหYครบทุกสมรรถนะและเปãาหมาย

ทYายสุดก็คือความคงทนในการเรียนรูYของผูYเรียน ในการพัฒนานักเรียนครั้งน้ี  ไดYพัฒนาการสอนที่เนYนการลงมือ

ปฏิบัตโิดยใชYโครงงานดาราศาสตร,เปdนฐาน โดยมีแนวปฏิบตัิ ดังน้ี 

1) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษารองรับรายวิชาโลก ดาราศาสตร, และอวกาศ และรายวิชา IS 

2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคนิคปฏิบัติการดาราศาสตร,โดยใชYโครงงานเปdนฐาน โดยใน

การเลือกหัวขYอโครงงานก็ใหYนักเรียนเลือกศึกษาเร่ืองหรือประเด็นท่ีตนเองสนใจ และความเปdนไปไดY

ในการเก็บรวบรวมขYอมูล 

3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนYนใชYสื่อเชLน กลYองโทรทรรศน, แผนท่ีดาว สรYางสื่อ และสื่อตLาง ๆ 

ท่ีทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร,ไดYจัดสLงมาใหY รวมท้ังสื่อการสอนจากทาง สสวท.               

4) การออกคLายดาราศาสตร, เพ่ือเพ่ิมประสบการณ,ในการเรียนรูY 
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5) การสLงโครงงานเขYาประกวดแขLงขนัตามหนLวยงานหรือสถาบันการศึกษาตLาง ๆ  เพ่ือใหYนักเรียนไดYเปäด

ประสบการณ,และแลกเปลี่ยนเรียนรูYองค,ความรูYท่ีตนเองไดYศึกษา และไดYเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการ

หรือผูYเชี่ยวชาญเวลาลงสนามแขLงขัน 

  

วัตถุประสงค5 

1. เพื ่อสLงเสริมสมรรถนะสำคัญของผู Yเรียนทั ้งดYานความสามารถในการคิด ดYานความสามารถ ในการ

แกYปUญหา และความสามารถในการใชYเทคโนโลย ี

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดาราศาสตร,ใหYสูงขึ้น 

3. เพ่ือหาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูYทางดYานดาราศาสตร,ผLานกระบวนการโครงงานดาราศาสตร,ใหYกับนักเรียน 

 

การดำเนินการ 

1. ประชุมกลุLมสาระในการปรับหลักสูตรกลุLมสาระวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี ในการจัดทำโครงสรYาง

รายวิชาในกลุLมสาระการเรียนรูY ใหYรองรับวิชาโลก ดาราศาสตร, และอวกาศ  ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา

เพ่ิมเติม รายวิชา IS และรายวิชาเทคนิคปฏิบัติการดาราศาสตร, 

2. ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือขออนุมัติใชYหลักสูตร 

3. วางโครงสรYางรายวิชา ดังน้ี 

3.1 รายวิชา IS ไวYที่ ม.4 คYนหาหัวขYอโครงงานที่ตนเองสนใจ ม.5 ดำเนินการศึกษา และทดลอง 

หลังจากน้ันก็นำเสนอผลการดำเนินงาน  

3.2 รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการดาราศาสตร, น้ันถูกบรรจุไวY ม.5 เทอม 2 เพ่ือรองรับหัวขYอโครงงาน 

จาก ม.4 ที่นักเรียนสนใจและใหYความสำคัญกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับดาราศาสตร, สLวนนักเรียนที่ไมLไดYเลือกหัวขYอ

โครงงานดาราศาสตร,ตั้งแตLเร่ิม ทุกคนก็ตYองทำโครงงานดาราศาสตร,เชLนเดิม 

3.3 รายวิชารายวิชาเพิ ่มเติม เช Lน ดาราศาสตร,และอวกาศ จัดไว Y ม. 6 เทอม 2 รายวิชา     

อุตุนิยมวิทยา จัดไวY ม.5 เทอม 1 และวิชาธรณีวิทยา จัดไวY ม.4 เทอม 2 

3.4 รายวิชาพ้ืนฐาน โลก ดาราศาสตร,และอวกาศ จัดไวY ม.6 เทอม 1  

4. สรYางแรงบันดาลใจใหYกับนักเรียนในการทำโครงงานดาราศาสตร, วLานักเรียนอาจจะไดYรับโอกาสด ีๆ  

อะไรบYาง 

5. นัดหมายในการดำเนินงานโดยใหYนักเรียนมาพบเวลาหลังเลิกเรียน คือ วันจันทร, พุธ ศุกร, ทุกอาทิตย, 

เวYนแตLจะมีกิจกรรมจำเปdนจริง ๆ  ที่มาพบไมLไดY โดยทางโรงเรียนจะมีหYองสำหรับนักเรียนกลุLมนี้ไวYใหYอLานหนงัสือ 

คYนควYา ในการหาหัวขYอโครงงานหรือเร่ืองท่ีตัวเองสนใจ และจะมีนักเรียนบางสLวนจะมีชั่วโมงเรียนอยูLแลYว 

6. พูดคุยกับผูYปกครองของนักเรียนท่ีมีความสนใจ เพราะการดำเนินงานจะตYองกลับบYานค่ำ เดินทางไป

เก็บขYอมูล หรือเรียนรูYเพ่ิมเติมในตLางจังหวัด 

7. หลังจากนักเรียนไดYเสนอหัวขYอเร่ืองหรือประเด็นท่ีตัวเองสนใจ ก็ใหYนักเรียนวางแผนในการดำเนินงาน 

วางแผนศึกษา วางแผนเก็บขYอมูล ถYาหากหัวขYอใดท่ีไมLมีเคร่ืองมือหรือวัสดุอุปกรณ,ในการดำเนินงาน หรือขYาพเจYา

ไมLมีความถนัดในดYานตLาง ๆ ก็จะติดตLอไปยังหนLวยงานอ่ืน ๆ เชLน ศูนย,วิทยาศาสตร,มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และจากบุคลากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,และสมาคมดาราศาสตร,ไทย 

8. พอไดYแนวทางในการดำเนินงานก็ใหYนักเรียนทำปฏิทินดำเนินงานของตัวเองและวางแผนรLวมกัน และ

ใหYนักเรียนรายงานผลการดำเนินงานทุกวัน จันทร, พุธ ศุกร, หรือรายการกLอนก็ไดY เผื่อการเก็บขYอมูลเกิดความ

ผิดพลาด งานจะไมLสำเร็จ  

9. นำเสนอผลการดำเนินงาน และมีบางโครงงานที่มีความสมบูรณ,นLาสนใจ ก็จะสLงโครงงานเขYารLวม

ประกวดแขLงขันกับสถาบันการศึกษาตLาง ๆ 

 

ผลการดำเนินกจิกรรม 

1. นักเรียนท่ีเรียนวิชาเทคนิคปฏิบตัิการดาราศาสตร, ไดYดำเนินการทำโครงงานดาราศาสตร, และ 

สLงเขYารLวมแขLงขันโครงงานวิทยาศาสตร, ณ สถาบันหรือสถานศึกษาตLาง ๆ ดงัน้ี 

1.1 มหาวิทยาลัยราชภฎันครราชสีมา ปeการศึกษา 2563  

ไดYรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานประเภททดลอง 

ไดYรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานประเภทสำรวจ 

1.2 มหาวิทยาลัยราชภฎัชัยภูมิ ปeการศึกษา 2563  

ไดYรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานประเภททดลอง 

1.3 สมาคมวิทยาศาสตร,แหLงประเทศไทย (สนามมหาวิทยาลยัขอนแกLน) ปeการศึกษา 2563 

 ไดYผLานการพิจารณืเขYารLวมแขLงโครงงานวิทยาศาสตร,ประเภทโครงงานกายภาพ 

2. นักเรียนมีความสนใจวิชาดาราศาสตร,เพ่ิมมากขึ้น จากคำบอกเลLาของครูผูYสอนท้ังระดบั มัธยมศึกษา

ตอนตYนและตอนปลาย 

3. นักเรียนมีสมรรถนะท้ังดYานความสามารถในการคดิ ดYานความสามารถในการแกYปUญหา และ

ความสามารถในการใชYเทคโนโลย ีสงูขึ้น 

 

สรุปผล 

 จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงงานดาราศาสตร,ในโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาถึงนักเรียนสLวนนYอยจะ

ประสบผลสำเร็จการการไดYเปdนตัวแทนไปแขLงขันและไดYรับรางวัลบYาง ไมLไดYบYาง ในฐานะครูผูYสอนก็มีความ

ภาคภูมิใจท่ีสามารถนำโครงงานดาราศาสตร,ของนักเรียนเขYาสูLสนามแขLงขันโครงงานวิทยาศาสตร,ไดYในสLวนนักเรียน

สLวนมากท่ีไดYเรียนรูYการทำโครงงานดาราศาสตร, ไมLเพียงแตLนักเรียนกลุLมน้ีจะไดYเรียนรูYในเน้ือหาดาราศาสตร,เพียง

อยLางเดียว แตLสิ่งท่ีนักเรียนไดYรับจากการทำโครงงาน นักเรียนยังไดYเรียนรูYถึงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร, การ

นำความรูYทางคณิตศาสตร,มาใชY ผนวกกับการนำเทคโนโลยี มาใชYในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนอีก

บางสLวนยังไดYไปศึกษาหอดูดาวสLวนภูมิภาค ไดYไปทดลองใชYเคร่ืองมือท่ีไมLเคยรูYจัก แลYวไดYนำประสบการณ,มาเลLาสูY

เพ่ือน รุLนพ่ี รุLนนYองฟUง เปdนการกระตุYนการเรียนรูYเปdนอยLางมาก นอกจากน้ีนักเรียนยังไดYนำโครงงานดาราศาสตร,ไป

เขYารLวมแขLงขันทักษะทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาตLาง ๆ  จนประสบผลสำเร็จไดYรับรางวัลอีกดYวย แสดงใหYเห็น

วLาการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการน้ีประสบผลสำเร็จเปdนอยLางมาก  
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ข<อเสนอแนะ 

 สำหรับปUญหาของโครงการน้ีคือขYอจำกัดในการเก็บขYอมูลของนักเรียนหญงิ เวลาเก็บขYอมูลในเวลาค่ำคืน 

ฉะน้ันตYองไปพบประพูดคุยกับผูYปกครองและทำความเขYาใจ 

ตัวอย"างภาพกจิกรรม 

1. ภาพที่สร<างแรงบันดาลใจให<แก"นักเรียนในการทำโครงงานดาราศาสตร5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ภาพตัวแทนนักเรียนท่ีเข<าร"วมแข"งขันโครงงานดาราศาสตร5 
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การเรียนรู<ผ"านโครงงานดาราศาสตร5ด<วยกระบวนการ 8 ขั้น (8 STEPs) 

นายณัฐพล  แสงทวี 

e-mail: sc09snatthapon@gmail.com 

โรงเรียนนารายณ5คำผงวิทยา 

 

ข<อมูลเบื้องต<นของแนวทางในการจัดทำโครงงานดาราศาสตร5 

การจัดกิจกรรมโครงงานดาราศาสตร,ใหYประสบความสำเร็จ ไมLมีรูปแบบตายตัว มีเพียงรูปแบบที่

เหมาะสมหรือดีที ่สุดกับเวลา โอกาส และบริบทนั ้น ๆ ตัวอยLางเชLน นักเรียนคนเดียวกัน ซึ ่งประสบ

ความสำเร็จดYวยเทคนิคและวิธีการเดิมที่ครูใชY แตLเมื่อเวลาผLานไปไมLสามารถใชYเทคนิคและวิธีการเดิมเพื่อใหY

ประสบความสำเร็จไดY หรือการจัดกิจกรรมรูปแบบ A เหมาะสมกับนักเรียนกลุLมเล็ก แตLไมLเหมาะสมกับ

นักเรียนกลุLมใหญL ซึ่งใชYรูปแบบ B แลYว ประสบความสำเร็จ เปdนตYน 

ปeการศึกษา 2563 โรงเรียนนารายณ,คำผงวิทยา ไดYเริ่มตYนจัดการเรียนการสอนโครงงานดารา

ศาสตร,อยLางเปdนรูปธรรม โดยจัดใน 3 แนวทาง ดังรูปที่ 1 ดังน้ี 

     
รูปท่ี 1 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนโครงงานดาราศาสตร,โรงเรียนนารายณ,คำผงวิทยา ปe 2563 

1. รายวิชาและกิจกรรมในหลักสูตร ไดYแกL การศึกษาคYนควYาอิสระ และกิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร, 

การศึกษาคYนควYาอิสระ ประกอบดYวย 2 วิชา และ 1 กิจกรรม ไดYแกL 1) วิชาการศึกษาคYนควYาและสรYางองค,

ความรูY (IS1) 2) วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) และ 3) กิจกรรมการนำองค,ความรูYไปใชYบริการสงัคม 

(IS3)  โดยวิชาการศึกษาคYนควYาและสรYางองค,ความรูY มุLงใหYนักเรียนกำหนดปUญหา ตั้งสมมุติฐาน คYนควYา 

แสวงหาความรูYและฝçกทักษะการคิดวิเคราะห, สังเคราะห, และสรYางองค,ความรูYผLานโครงงาน นักเรียนที่มี

ความสนใจดYานดาราศาสตร, ก็จะจัดทำโครงงานดาราศาสตร, 

กิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร, มีสLวนสำคัญในการสLงเสริมการจดัทำโครงงานดาราศาสตร, โดยในปe

การศึกษา 2563 กำหนดสาระสำคัญวLา “ดาราศาสตร,ในวัฒนธรรมและภูมิปUญญา เพิ่มคุณคLาการเรียนรูY

ดาราศาสตร,ไทย” หลังจากที่นักเรียนไดYเรียนรูYดาราศาสตร,ในวัฒนธรรม และภูมิปUญญาแลYว นักเรียนจะไดY

เรียนรูYการทำโครงงานดาราศาสตร, 

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดYแกL กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ ่มเวลารู Y ซึ ่งจัดใหYกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตYน โดยนักเรียนสLวนหน่ึงไดYเลือกเขYารLวมกิจกรรมโครงงานดาราศาสตร,  

หลักสูตร 

- IS1 IS2 และ IS3 

- กิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร, 

เสริมหลักสูตร 

- กิจกรรมลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารูY 

อ่ืนๆ 

- นักเรียนสนใจ 
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3. อื่น ๆ ตัวอยLางเชLน นักเรียนที่ไมLไดYทำโครงงานดาราศาสตร,ระหวLางเรียนทั้งวิชาและกิจกรรม

หลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร แตLมีความสนใจโครงงานดาราศาสตร,เพื่อแกYปUญหาหรือขYอสงสัย    

หรือสนใจเขYารLวมกิจกรรมโครงงานดาราศาสตร,ที่หนLวยงานตLาง ๆ จัดข้ึน เปdนตYน 
 

การกระตุ<นหรือการหานักเรียนเพ่ือเข<าร"วมการจัดทำโครงงานดาราศาสตร5 

การกระตุYนหรือการหานักเรียนเพื่อเขYารLวมการจัดทำโครงงานดาราศาสตร,น้ัน มีรายละเอียดดังน้ี  

1. รายวิชาการศึกษาคYนควYาและสรYางองค,ความรูYกำหนดใหYนักเรียนตYองทำโครงงาน จะมีนักเรียน

สLวนหน่ึงที่สนใจทำโครงงานดาราศาสตร, ซึ่งนักเรียนจะมาติดตLอครูที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงงาน 

2. กิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร, และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูY “โครงงานดาราศาสตร,” งาน

กิจกรรมพัฒนาผู Yเร ียนจะประชาสัมพันธ, และในวันเลือกกิจกรรมจะใหYครูที ่ปรึกษาแนะนำกิจกรรม 

นอกจากนี้ จะประชาสัมพันธ,เพิ่มเติมทั้งในรูปแบบออนไลน, ไดYแกL Facebook  Line และ Chat เปdนตYน 

และในรูปแบบออฟไลน, ไดYแกL ประชาสัมพันธ,หนYาเสาธง หนYาช้ันเรียน และในโอกาสตLาง ๆ เปdนตYน 

3. นักเรียนที่สนใจจากการประชาสัมพันธ,กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร,ที่หนLวยงานตLาง ๆ จัดข้ึน 

เมื่อนักเรียนมาปรึกษา ครูจะกระตุYนนักเรียนโดยแนะนำประโยชน,ที่จะไดYจากโครงงานดาราศาสตร, 

เชLน ความรูY ทักษะกระบวนการ เจตคติทางวิทยาศาสตร, จิตวิทยาศาสตร, เพื่อนำไปใชYในพัฒนาการเรียนรูY

ของตนใหYดียิ่งขึ้น ไดYมีโอกาสเดินทางหรือกิจกรรมใหมLๆ ไดYคYนพบความสามารถพิเศษ ไดYขYอมูลลงพอร,ต- 

โฟลิโอหรือนำไปใชYในการสัมภาษณ,เพื่อศึกษาตLอ เปdนตYน ครูจะตYองปฏิบัติตLอนักเรียนทุกคนอยLางเทLาเทียม

และใสLใจ  
 

ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำโครงงานดาราศาสตร5 

ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำโครงงานดาราศาสตร,มีหลายขั้นตอนแตกตLางกันตามความ

เหมาะสม โดยการคYนหาหัวขYอโครงงานดาราศาสตร,หรือเรื่องที่ตYองการทำเปdนข้ันตอนที่สำคัญและมีความ

ทYาทายสำหรับนักเรยีนและครูที่ปรึกษาเปdนอยLางมาก โดยเฉพาะสำหรับนักเรยีนที่ยังไมLมีเรือ่งทีส่นใจหรอืยัง

ไมLมีประเด็นปUญหา การจัดทำโครงงานดาราศาสตร,จนประประสบความสำเร็จ สามารถนำกระบวนการ     

8 ข้ัน (8 STEPs) มาเปdนแนวทางดังน้ี 

ตารางท่ี 1 การจัดทำโครงงานดาราศาสตร,โดยใชYกระบวนการ 8 ข้ัน (8 STEPs) 

กระบวนการ เป}าหมาย บทบาทนักเรียน บทบาทครูท่ีปรึกษา 

1. สรYางความรูY

ความเขYาใจ 

(Understand) 

องค,ความรูYพื้นฐานดารา

ศาสตร,และข้ันตอนการ

ทำโครงงานดาราศาสตร, 

ศึกษาหาความรูY แนะนำแหลLงเรียนรูY 

วิธีการเรียนรูYที่เหมาะสม

กับนักเรียนแตLละคน 

2. เขียนขYอเสนอ 

(Write) 

ขYอเสนอโครงงานดารา

ศาสตร,  

เขียนขYอเสนอ (ช่ือเรือ่ง 

ปUญหา จุดประสงค,

กระบวนการศึกษา ฯลฯ) 

แนะนำนักเรียนเขียนใหY

ลึก ตรงประเด็น เปdนไป

ไดY ถนัด และตLอยอดไดY  



 123 

ตารางท่ี 1 (ตLอ) 

กระบวนการ เป}าหมาย บทบาทนักเรียน บทบาทครูท่ีปรึกษา 

3. วิพากษ,ขYอเสนอ

(Criticize) 

ขYอเสนอแนะในการ

ปรับปรงุพฒันาขYอเสนอ

โครงงานดาราศาสตร, 

นำเสนอขYอเสนอ         

และนำขYอเสนอแนะไป

ปรับปรงุพฒันา 

วิพากษ,ขYอเสนอและใหY

ขYอเสนอแนะ 

4. รายงาน

ความกYาวหนYา 

(Progress) 

ความกYาวหนYาของ

โครงงานดาราศาสตร, 

รายงานความกYาวหนYา

ของโครงงานดYวยวาจา 

และ/หรือเอกสาร 

ตรวจสอบการดำเนินงาน 

กระตุYน และใหYคำแนะนำ 

5. สรุปรายงาน

(Summary) 

รายงานโครงงานดารา

ศาสตร, 

นำเสนอผลโครงงานและ

จัดทำรายงานเสนอครทูี่

ปรึกษา 

ตรวจสอบ เสนอแนะเพื่อ

ปรับปรงุแกYไข จนไดY

รายงานทีส่มบูรณ, 

6. ขยายผล 

(Amplify) 

โครงงานดาราศาสตร,ถูก

นำไปใชYประโยชน, 

ขยายผลโครงงาน

ออนไลน,/ออฟไลน, 

กำกับติดตาม และใหY

คำแนะนำ 

7. ถอดบทเรียน 

(Lesson off) 

องค,ความรูYสำคัญจากการ

ใชYประโยชน,โครงงาน 

รLวมถอดบทเรียน

(รายงาน/E-book/Clip) 

กำกับดูแลการถอด

บทเรียน 

8. เผยแพรLสูL

สาธารณะ 

(Publicize) 

เผยแพรLองค,ความรูYที่

สำคัญจากการใชY

ประโยชน,โครงงาน 

นำผลการถอดบทเรียน

เผยแพรLสูLสาธารณชน

ออนไลน,/ออฟไลน, 

กำกับดูแล ใหYคำแนะนำ 

หมายเหตุ ครูที่ปรึกษาตYองวัดและประเมินผลกระบวนการทุกข้ันและแจYงผลกับนักเรยีนเพื่อปรับปรุงทันที 

 

รูปแบบการให<คำปรึกษาและการกระตุ<นระหว"างทาง 

 ในระหวLางการจัดทำโครงงานดาราศาสตร, นักเรียนอาจเกิดความทYอแทY หมดกำลังใจ ไมLตYองการที่

จะทำโครงงานตLอไป ครูที ่ปรึกษามีสLวนสำคัญในการดูแล ใหYคำปรึกษาและกระตุ Yน หาวิธีการที่จะนำ

นักเรียนใหYกลับมามคีวามต้ังใจที่จะทำโครงงานใหYสำเรจ็ ซึ่งไมLมีรูปแบบที่แนLนอน แตLจะขอยกตัวอยLาง กรณี

นักเรียนมีปUญหาดYานเศรษฐกิจ และตYองการยกเลิกการทำโครงงาน เน่ืองจากตYองใชYเวลาสLวนใหญLทำงานหา

รายไดY ขYาพเจYาไดYสอบถามนักเรียน และตรวจสอบขYอมูลพบวLาเปdนความจริง จึงไปปรึกษาครูแนะแนวใหY

ชLวยเหลือ โดยการจัดหาทุนการศึกษาใหY และนักเรียนจึงก็ไดYกลับมาดำเนินการทำโครงงานตLอจนสำเร็จ 

 

ปâญหา อุปสรรค และแนวทางแก<ไข 

จากการจัดกจิกรรมที่ผLานมา มีปUญหาและอุปสรรค และแนวทางแกYไข ดังน้ี 

1. นักเรียนไมLมีความรูYพื้นฐานดาราศาสตร, โครงงานดาราศาสตร, และความรูYอื่น ๆ ครูที่ปรึกษาควร

ใหYความรูY แนะนำสื่อและแหลLงเรียนรูY เชLน สื่อและแหลLงเรียนรูYของ NARIT NASA และ JAXA เปdนตYน  
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2. นักเรียนไมLมีขYอเสนอโครงงาน ครูที่ปรึกษาควรแนะนำใหYไปศึกษาเพิ่มเติมมาก ๆ  เพราะจะทำ

ใหYมีสารสนเทศและมีอยLางนYอย 1 ประเด็นที่สนใจหรือเกิดขYอสงสัย ควรสอบถามและกระตุYนนักเรียนอยูL

เสมอ 

3. นักเรียนมีขYอเสนอโครงงาน แตLครูที่ปรึกษาไมLสามารถใหYคำปรึกษาหรือโรงเรียนมีอุปกรณ,ไมL

เพียงพอ ควรมีเครือขLายและขอความอนุเคราะห,จากเครือขLาย  

4. นักเรียนไมLตYองการทำโครงงานตLอไป ควรสืบหาสาเหตุและใหYความชLวยเหลือ และใหYกำลังใจ  

จากการจัดกจิกรรม คณะผูYจัดกจิกรรมกำหนดแนวทางในการทำกจิกรรมตLอในอนาคต ดังน้ี 

 1. ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ,ใหYหลากหลายและเขYาถึงมากข้ึน เชLน ใชY Tik Tok เปdนตYน 

 2. ปรับปรุงกิจกรรม โดยเนYน Active Learning ใหYนักเรียนรLวมออกแบบ จัดกิจกรรม และประเมนิ

กิจกรรม 

 3. ปรับใหYครูในโรงเรียนมีสLวนรLวมในกิจกรรม โดยนำ PLC มาใชY 

 

สรุปโครงงานดาราศาสตร5 ตลอด 1 ปïการศึกษา (พ.ค. 2563 - เม.ย. 2564) 

ตารางท่ี 2 สรุปโครงงานดาราศาสตร, ตลอด 1 ปeการศึกษา (พ.ค. 2563 - เม.ย. 2564) 

ชื่อโครงงาน ระยะเวลา

(เดือน) 

จำนวน 

(คน) 

อ<างอิง 

การศึกษาเปรียบเทียบผลการปลูกโหระพาในหYองปฏิบัติการตาม

คูLมือการทดลองของ JAXA กับการปลูกนอกหYองปฏิบัติการตาม

ธรรมชาติ 

2 3 

 

การศึกษาเปรียบเทียบผลการปลูกโหระพาในหYองปฏิบัติการดYวย

วัสดุปลกูที่แตกตLางกัน 

2 3 

 
การศึกษาเวลารับอรุณในการปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัย

ของภิกษุไทยในแตLละฤดูกาล 

1 2 

 
การศึกษาเปรียบเทียบกลุLมดาวจักราศีที่ปรากฎดสงจันทร,วันเพ็ญ

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในพุทธกาลและปUจจบุัน 

1 2 

 
การศึกษาดวงจันทร,วันเพญ็ สมัยพุทธกาลในวันประสูติ ตรัสรูY และ

ปรินิพพานของพระพุทธเจYา 

1 2 

 
การศึกษาความสัมพันธ,ของดิถีดวงจันทร,สมัยพุทธกาลกับ

เหตุการณ,เสวยวิมุติสุขของพระพทุธเจYา 

1 2 
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การหาพ้ืนทีด่<านมืดของดวงจันทร5ในรูปแบบ 2 มิติ ด<วยทฤษฎีทางคณิตศาสตร5อย"างง"าย 

นายเดชา   ยุวโกศล 

Email : decnan@gmail.com 

โรงเรียนศรบุีณยานนท5  จังหวดันนทบุร ี

 

บทนำ / แนวคิด / แนวคิดกิจกรรม 

 ในปeการศึกษท่ีผLานมา ทางโรงเรียนไดYมีการจัดกิจกรรมสอนเสริมใหYนักเรียนระดับชั้น ม.4-5 เพ่ือเตรียม

สอบ สอวน. ซึ่งมีนักเรียนสLวนหนึ่งไดYเลือกวิชาดาราศาสตร,และจากการสอบถามนักเรียนหลังสอบ พบวLาสิ่งท่ี

นักเรียนตYองการไมLใชLการสอบ  แตLเปdนกิจกรรมเก่ียวขYองกับวิชาดาราศาสตร,มากกวLาการติวเพ่ือไปสอบ ดังน้ันจึงมี

แนวคิดท่ีจะกลับมาสรYางชมรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนอีกคร้ัง โดยเบื้องตYนไดYนำนักเรียนมาพูดคุยเก่ียวกับแนวทาง 

ซ่ึงนักเรียนใหYการตอบรับเปdนอยLางด ีขYาพเจYาจึงเลือกท่ีจะใชYโครงงานเปdนจุดเร่ิมตYนของการสรYางชุมนุLมดาราศาสตร,

ในโรงเรียนเพ่ือเปdนแหลLงเรียนรูYและเสริมทักษะการทำโครงงานของนักเรียน ซ่ึงเปdนสิ่งจำเปdนตLอทักษะในปUจจุบัน 

การใชYโครงงานเปdนเคร่ืองมือในการสรYางชมุนุมน้ัน ขYาพเจYามีแนวความคิดท่ีวLา ถYานักเรียนมีสิ่งท่ีเร่ิมจากตัวเองน้ันมี

พ้ืนฐานและไดYสรYางจุดเร่ิมตYน นักเรียนคนน้ันจะมีความรัก ใหYความสำคัญและมีความรูYสึกถึงความเปdนเจYาของของ

กับกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียน 

 ในการทำโครงงาน เนื่องจากทางโรงเรียนเคยไดYรับการสนับสนุนกลYองโทรทัศน,ในมีโครงการกระจาย

โอกาสการเรียนรูYดาราศาสตร, “๗๗ จังหวัด เปäดฟãาสLองโลกดาราศาสตร,เปäดโอกาสเรียนรูYท่ัวหลYา” จึงไดYนำอุปกรณ,

ตLางมาใหYนักเรียนไดYใชYเพ่ือใหYความรูY และแนวคิดในศึกษาสิ่งตLาง ๆ ตามท่ีสนใจ แตLเน่ืองจากในชLวงท่ีเร่ิมจัดทำน้ัน 

อยูLในชLวงเดือนมีนาคม ซ่ึงในชLวงน้ีทYองฟãาท่ีโรงเรียนจะมีเมฆเปdนสLวนมาก ทำใหYไมLสามารถสังเกตปรากฏการณ,ตLาง 

ๆ บนทYองฟãาไดYอยLางตLอเน่ือง ประกอบกับนนทบุรียังพ้ืนท่ีสีแดงของการระบาดของเชื่อไวรัส โควิด (COVIC-19) ทำ

ใหYนักเรียนไมLสามารถมาออกจากบYานไดY ซ่ึงทำใหYเกิดปUญหาในการตLอเน่ืองของการศึกษา และเก็บขYอมูล 

 ในขณะท่ีนักเรียนไมLสามารถท่ีจะมาโรงเรียนเพ่ือมาทำโครงงานไดYน้ัน ครูจึงเปลี่ยนรูปแบบของโครงงาน

จากการเก็บขYอมูล เปdนการศึกษาในรูปแบบของทฤษฎี ซ่ึงแนวคิดดังกลLาวไดYจากปUญหาท่ีนักเรียนมีผลการเรียนวิชา

คณิตศาสตร,คLอนขYางต่ำ และไมLเขYาในเนื้อหาบางสLวน จึงอยากนำความรูYในหลักสูตรการเรียนวิชาคณิตศาสตร,มา

ปรับใชYเพ่ือใหYนักเรียนไดYเขYาในและเห็นความสัมพันธ,ของศาสตร,แตLละศาสตร, ไดYเขYาใจเน้ือหาและความสำคัญของ

คณิตศาสตร, โดยรูปแบบโครงงานนี้ทางผูYจัดทำไดYใชYรูปแบบของ STEM เปdนแบบแผนในกระบวนการแกYปUญหา 

เนื้องจากขYาพเจYาเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการนี้ และที่สำคัญโรงเรียนศรีบุณยา-นนท, เปdนศูนย, STEM 

ศึกษา ท้ังน้ีนักเรียนหรือผูYท่ีสนใจจะไดYเขYาใจแลYวอาจนำไปเปdนแนวทางในการทำโครงงานอ่ืน ๆ ตLอไปไดY  

 

จุดประสงค5 

 1. สรYางแหลLงเรียนรูYในดYานวิชาดาราศาสตร,ใหYกับนักเรียนท่ีสนใจ 

 2. สรYางแกนนำกลุLมชุมนุมดาราศาสตร,ในโรงเรียน 

 3. ใหYนักเรียนเห็นความสำคัญของการทำโครงงานดYวยกระบวนการ STEM 
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การดำเนินการ 

 จากการการระบาดของเชื ่อไวรัส โควิด (COVIC-19) และโรงเรียนอยูLในพื ้นที่สีแดง จึงมีการเปลี่ยน

ลักษณะโครงงานเพ่ือใหYนักเรียนไดYใชYเวลาวLางในการเรียนรูYการทำโครงงาน โดยเพราะโครงงานประเภททฤษฎี  

 เน่ืองจากปลายทางของขYาพเจYาคือการสรYางชุมนุมดาราศาสตร,ในโรงเรียนเพ่ือเปdนแหลLงเรียนรูYในโรงเรียน 

ขYาพเจYาจึงวางแผนการดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

 

 ในเบื้องตYนมีนักเรียนท่ีเปdนแกนนำท้ังหมด 5 คน และไดYจัดทำโครงงานโดยมีหัวขYอดังน้ี 

ลำดับ ชื่อโครงงาน จำนวนนักเรียน 

1 การหาพ้ืนท่ีดYานมืดของดวงจันทร,ในรูปแบบ 2 มิต ิดYวยทฤษฎีทางคณิตศาสตร,

อยLางงLาย 

2 

2 สรYางรูปแบบจำลองเทียบเคียง ปริภูมิ-เวลา (spacetime) ของโลกดYวยกฎการ

เคลื่อนท่ีของนิวตันในรูปการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล, 

3 

 ในการดำเนินการทำโครงงาน เพื่อใหYเปdนในทิศทางเดียวกัน จึงไดYนำรูปแบบของ STEM มาใชYในการ

วิเคราะห, เน่ืองมาจากปUจจุบันทางโรงเรียนไดYเปdนศูนย, STEM ศึกษา แตLมีการขาดชLวง ทำใหYเด็กในรุLนน้ีไมLไดYเห็นถึง

ความสำคัญ แตLในความเปdนจริง กระบวนการ STEP เปdนกระบวนการท่ีใชYในการเรียนการสอนในตLางประเทศ เพ่ือ

เพ่ิมสมรรถนะในการคิดของนักเรียน ดังน้ันแนวทางการทำโครงงานของโรงเรียนจึงเนYนท่ีการนำกระบอนการทาง 

STEM ศึกษามาใชYเปdนแกนหลักในการวิเคราะห, โดยรูปแบบเบื้องตYนจะมีดังนี้ (แผนภาพจะมีการสลับตำแหนLง

เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหYสอดคลYองกับกระบวนการ) 

 

 จากแนวทางขYางตYน ตัวอยLางของโครงงานที่ดำเนินการแลYวคือ “การหาพื้นที่ดYานมืดของดวงจันทร,ใน

รูปแบบ 2 มิติ ดYวยทฤษฎีทางคณิตศาสตร,อยLางงLาย” จึงมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานกิจกรรม

เปdนไปดังน้ี 
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จะเห็นไดYวLาตัวโครงงานจะเปdนไปตามรูปแบบของ STEM ศึกษา มีทั้งกระบวนการดYานวิทยาศาสตร, 

คณิตศาสตร, เทคโนโลยี และการวิเคราะห,ในเชิงวิศวกรรมศาสตร, ซ่ึงแสดงผลในรูปแบบของ โมเดลหรือ สมการท่ี

ไดY 

          
 

ในการเรียนการสอนโครงงานในชLวงน้ี จะเปdนการสอน แนะนำในรูปแบบออนไลน,ท้ังหมด การหาขYอมูล

หรือเนื้อหาตLาง ๆ จะสLงผLานในรูปแบบออนไลน,ผLาน Application เชLน Line ,Zoom ในการติดตLอสื่อสาร ซ่ึง

นักเรียนมีความคุYนเคยเปdนอยLางดีเนื่องจากปeการศึกษาที่ผLานมาทางโรงเรียนไดYทำการเรียนการสอนทั้งแบบ 

online และ onsite  

สิ่งท่ีเห็นไดYจากการจัดทำคือ นักเรียนจะกลัวท่ีจะใชYคณิตศาสตร,ในการวิเคราะห, แตLเม่ือครูทำหนYาท่ีเปdน  

coach ใหY นักเรียนจะมีความเขYาใจเก่ียวกับท่ีมาของสมาการคณิตศาสตร,และสามารถมองเห็นภาพในการนำไปใชY

ไดY และเมื ่อถึงชLวงที่มีสมการที ่ยากและซับซYอนเกินไปจะใหYใชYเทคโนโลยีชLวยในการวิเคราะห, ในที ่นี ้จะใหY 

Photomath ซ่ึงเปdน Application บน Smartphone ทำใหYนักเรียนเริ่มที่จะไมLกลัวกับการสรYางและแกYสมการ 

ท้ังน้ีครูอาจตYองแนะนำกับการนำเทคโนโลยีไปใชYดYวย 

 

ผลการดำเนินงาน 

 ในระหวLางที่ดำเนินงานชLวงการวิเคราะห,พบวLา สมการที่หยิบยกมามีไมLเพียงพอ นั้นคือตYองมีการแกYไข 

เพ่ิมเติมเน้ือหาตลอด เพ่ือใหYโครงงานมีความสมบูรณ,ท้ังน้ีจะยังคงใหYอยูLในขอบขLายเน้ือหาท่ีเรียน อาจเปdนการยก

สมการเทียบเคียง เชLนการเปรียบเทียบอัตราสLวน ในการจัดทำโครงงานน้ี จำเปdนอยLางยิ่งท่ีตYองขอความรLวมมือจาก

ครูคณิตศาสตร, ทั ้งนี ้ข Yอมูลจากการวิเคราะห,ที่ไดY จะตYองมีการตรวจสอบ ทั ้งนี ้ไดYครูกลุ LมสาระการเรียนรูY

คณิตศาสตร,ท่ีมาชLวยในการตรวจสอบรูปแบบการใชYสมการและความสัมพันธ,ทางคณิตศาสตร, ซ่ึงทำใหYโครงงานมี

ความสมบูรณ,มากยิ่งขึ้น  
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 ผลการดำเนินการท่ีไดYนักเรียนมีหัวขYอและโครงงานขอตัวเอง โดยนักเรียนจะไดYเรียนรูYกระบวนการดYาน

การทำโครงงาน เน้ือหาตLาง ๆ ภายในตามหัวขYอท่ีตนเองสนใจ โดยเฉพาะเห็นถึงความสำคัญของคณิตศาสตร,ท่ีไดY

เรียนในหYองเรียนวLาสามารถนำไปใชYไดYจริง และในขณะที่ดำเนินการนั้นนักเรียนมีความกระตือรือรYนที่จะเรียนรูY

คณิตศาสตร,ดYวยตนเองโดยไมLใชLเปdนเพียงแคLการเรียนรูYในหYองเรียนปกต ิ

 

สรุปผลการดำเนินการ 

 สรุปผลการดำเนินงาน ในตัวอยLางโครงงานเร่ือง “การหาพ้ืนท่ีดYานมืดของดวงจันทร,ในรูปแบบ 2 มิติ ดYวย

ทฤษฎีทางคณิตศาสตร,อยLางงLาย” ไดYรูปแบบโมเดลหรือสมการในการหาพื้นที่ไดY โดยมีเงื่อนไขในการใชY ทั้งนี้ผล

พลอยไดYจากโครงงานน้ีคือ 

 - มีเพ่ือนนักเรียนท่ีชอบวิชาคณิตศาสตร,ใหYความสนใจในโครงงานดาราศาสตร, เพราะเห็นถึงความทYาทาย

ในการวิเคราะห,ปUญหา 

 - นักเรียนไดYคิดโครงงานตLอยอดเพ่ิมเติมเชLน การหาพ้ืนท่ีเงาในรูปแบบ 3 มิติ ดYวยทฤษฎีกราฟ ,การหา

ขนาดของหลุมอุกาบาศก,ดYวยพิกัดฉาก การระบุตำแหนLงบนดวงจันทร, ฯลฯ จะเห็นไดYวLานักเรียนมีรูปแบบและ

มุมมองดวงจันทร,ท่ีมากขึ้นกวLาเดิมดYวยความรูYทางคณิตศาสตร, 

 - ครูคณิตศาสตร,เห็นถึงความสำคัญของโครงงานดาราศาสตร, ทำใหYโครงงานดาราศาสตร,เปäดกวYางไมLใชL

เพียงแคLครูวิทยาศาสตร,เทLาน้ัน ครูกลุLมสาระการเรียนรูYคณิตศาสตร,ก็สามารถทำโครงงานดาราศาสตร,ไดYเหมือนกัน  

 

เป}าหมายแผนงาน 

 หลังจากการดำเนิน นักเรียนไดYรับความรูYและมุมมองดาราศาสตร,ใหมLๆ ตLอจากนั้นจะใหYนักเรียนเร่ิม

ดำเนินการจัดทำแหลLงเรียนรูYโดยเริ่มแรกจะเปdนขอสถานที่บYางสLวนของโรงเรียนเพื่อจัดบอร,ดใหYความรูYเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ,ตLาง ๆ  ภานในปeการศึกษานั้น ละหลังจากนั้นจะจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ในวันกิจกรรมของโรงเรยีน

หรือวันสำคัญตLาง ๆ  

 

ข<อเสนอแนะ 

 - จากทั้งหมดนี้ จะเปdนโครงงานที่ไมLตYองอาศัยอุปกรณ,หรือพื้นที่ในการเก็บขYอมูล ดังนั้นนักเรียนจึง

สามารถดำเนินงานท่ีบYานไดY และสามารถพูดคุยหรือประชุมตามแพรทฟอร,มตLางๆตามท่ีเหมาะสม เชLน Facebook 

,line ,mail เปdนตYน  สLวนในชLวงเปäดภาคเรียนนั้นนักเรียนจะไดYทำโครงงานที่ใชYการเก็บขYอมูลหรืออาจตYองใชY

หYองปฏิบัติการณ,ตLอไป 

 - เนื่องจากเปdนโครงงานเชิงคณิตศาสตร, ซึ่งไดYความรLวมมือจากครูคณิตศาสตร, ดังนั้นงานบYางสLวนอาจ

นำไปเปdนตYนแบบหรือเปdนวิทยาทาน ใหYกับการทำโครงงานคณิตศาสตร,ตLอไปไดY 

 - สำหรับการดำเนินงานโครงงานในโรงเรียนของโรงเรียนศรีบุณยานนท,น้ัน มีอุปสรรคในการดำเนินงาน

คLอนขYางเยอะ ไมLวLาจะเปdนในเร่ืองของสภาพทYองฟãา ความพรYอมของนักเรียน แมYกระท้ังเหตุสุดวิสัย เชLนการแพรL

ระบาดของเชื่อไวรัส COVIC-19 ดังนั้นขYาพเจYาจึงเลือกที่จะใหYทฤษฎีทางคณิตศาสตร,ใหYนักเรียนไดYศึกษาและไดY

เรียนรูY จึงหวังวLาแนวทางการทำโครงงานน้ีจะเปdนแนวทางในการเร่ิมตYนใหYกับครูท่ีสนใจในการทำโครงงานในแนว

ทฤษฎีตLอไป 
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การหาระยะห"างระหว"างโลกถึงดวงจันทร5จากภาพถ"ายสุริยุปราคาบางส"วน 

นางสาวนพรัตน5  นามเนาว5 

e-mail: pattieeeeeeeeeee@gmail.com 

โรงเรียนบึงกาฬ 

 

บทคัดย"อ 

ทุกปeการศึกษาโรงเรยีนบึงกาฬจะมีเวทีนำเสนอศักยภาพนักเรยีนหYองเรยีนปกติและหYองเรียนพเิศษ

โดยนำเสนอโครงงานเรื่องที่สนใจ ดYวยเหตุน้ีจึงมีนักเรียนที่สนใจและอยากเรียนรูYศาสตร,ดาราศาสตร,เกิด

แนวคิดที่จะนำความรูYที ่ไดYจากการเรียนในหYองเรียนและประสบการ,จากกิจกรรมในโรงเรียนมาทำเปdน

โครงงานดาราศาสตร,ข้ึน ซึ่งโครงงานดาราศาสตร,ที่จัดทำข้ึน มีวัตถุประสงค,1)เพื่อใหYนักเรียน มีความรูYความ

เขYาใจและประสบการณ,จริงในดYานดาราศาสตร,มากยิ่งขึ้น2)เพื่อใหYนักเรียนไดYลงมือปฏิบัติ มีทักษะในการใชY

อุปกรณ,ดาราศาสตร, ทักษะในการทำงานและการแกYปUญหาอยLางเปdนระบบมากยิ ่งขึ ้น3)เพื่อใหYนักเรียน

ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของวิชาดาราศาสตร,มากขึ้น โครงงานแตLละเรื่องจะมีรูปแบบและวิธีการทำที่

แตกตLางกัน ทั้งน้ีครูที่ปรึกษาตYองอธิบายและทำความเขYาใจกับนักเรียนและผูYปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับ

โครงงานที่ทำ ผลจากการทำโครงงานดาราศาสตร,ของนักเรียนโรงเรียนบึงกาฬ ประจำปeการศึกษา 2563 ที่

ผLานมาพบวLามีนักเรียนที่ใหYความสนใจในการทำโครงงานทั ้งม.ตYนและม.ปลาย และมีรูปแบบโครงงาน

แตกตLางกันไปตามความสนใจของนักเรียน  ทั้งดYานเนื้อหา กระบวนการ  การออกแบบการทดลองตLาง ๆ                    

การถLายภาพเพื่อใชYในการเก็บขYอมูล หรือมีการประสานกับตLางโรงเรียนเพื่อเก็บขYอมูลรLวมกันทำใหYมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูYซึ่งกนัและกัน การวิเคราะห,ขYอมูลดYวยกระบวนการทางสถิติ อาจมีการใชYโปรแกรมทาง

คณิตศาสตร,รLวมดYวยเพื่อใหYไดYผลที่แมLนยำและมีความนLาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน โครงงานดาราศาสตร,ที่นักเรียน

ทำ ไดYรับการยอมรับจากคณะกรรมการการประเมินในเวทีนำเสนอศักยภาพนักเรียนหYองเรียนปกติและ

หYองเรียนพิเศษ ถึงแมYบางครั ้งกรรมการอาจจะมองวLาเปdนเนื ้อหาที่ยาก แตLกรรมการก็เปäดใจและใหY

คำแนะนำเพิ ่มเติมเพื ่อใหYนักเรียนไดYปรับปรุงผลงานในครั ้งตLอ ๆ  ไปไดY  ทำใหYนักเรียนไดYวิเคราะห,

ขYอบกพรLองของผลงานจนเขYาใจถึงสาเหตุตLาง ๆ  ของการทำงาน ลองผิดลองถูก เกิดการเรียนรูY  ไดYองค,

ความรูYใหมLๆ เกิดทักษะในการใชYอุปกรณ,ทางดาราศาสตร, ทักษะในการทำงาน และการแกYปUญหาอยLางเปdน

ระบบ และนักเรียนไดYตระหนักเห็นถึงความสำคัญของวิชาดาราศาสตร,มากข้ึน 

คำสำคัญ: โครงงานดาราศาสตร,,รูปแบบโครงงาน 
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โรงเรียนบึงกาฬไดYเล็งเห็นความสำคัญของวิชาโลกดาราศาสตร,และอวกาศ จึงไดYมีการเปäดแผนการ

เรียนทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมขึ้น ประกอบกับโรงเรียนไดYรับโอกาสในการรับกลYองโทรทรรศน,และสื่อดารา

ศาสตร,สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แหLงชาติ ทางโรงเรียนและครูผูYสอนโลกดาราศาสตร,และกลุLมสาระการเรียนรูY

วิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี ไดYจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ตามปรากฏการณ,ที่สำคัญ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร,

และคLายดาราศาสตร,วิชาการเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการดาราศาสตร,เสมอมา ทำใหYนักเรียนมีความ

สนใจ และเล็งเห็นความสำคัญของดาราศาสตร,มากข้ึน 

ในทุกปeการศึกษาทางโรงเรียนจะมีเวทีนำเสนอศักยภาพนักเรียนหYองเรียนปกติและหYองเรียนพิเศษ

โดยนำเสนอโครงงานเรื่องที่สนใจ ดYวยเหตุนี้จึงมีนักเรียนที่สนใจและอยากเรียนรูYศาสตร,ดาราศาสตร,เกิด

แนวคิดที่จะนำความรูYที ่ไดYจากการเรียนในหYองเรียนและประสบการ,จากกิจกรรมในโรงเรียนมาทำเปdน

โครงงานดาราศาสตร,ข้ึนเพื่อใหYมีความรูY ความเขYาใจและสามารถเผยแพรLผลงานดาราศาสตร,ใหYกับผูYที่สนใจ

ไดYตระหนักถึงความสำคัญโลกดาราศาสตร,มากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงค5 

1. เพื่อใหYนักเรียน มีความรูYความเขYาใจและประสบการณ,จรงิในดYานดาราศาสตร,มากย่ิงข้ึน 

2. เพื่อใหYนักเรียนไดYลงมือปฏิบัติ มีทักษะในการใชYอุปกรณ,ดาราศาสตร, ทักษะในการทำงานและการ

แกYปUญหาอยLางเปdนระบบ มากย่ิงข้ึน 

3. เพื่อใหYนักเรียนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของวิชาดาราศาสตร,มากข้ึน 

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

1. เชิญชวนนักเรียนและคัดเลือกหัวขYอโครงงานที่สนใจจะทำ 

เชิญชวนนักเรียนเขYามาทำโครงงานตามความใจสน และสมัครใจ ไมLมีการบังคับหรือเอาคะแนนมาลLอ 

พูดถึงประโยชน,ที่นักเรียนจะไดYรับในการทำโครงงาน อาทิเชLน ความรูY ทักษะ ประสบการณ,ตLาง ๆ  การ

นำไปใชYประโยชน,หรือตLอยอดในการศึกษาระดับที่สูงตLอไปไดY  

หัวขYอโครงงานสLวนใหญL มักจะไดYมาจากปUญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องตLาง ๆ และจากการ

สังเกตตLาง ๆ ที่เกี่ยวขYองกับเน้ือหาในบทเรียน หรือปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ที่สำคัญ ที่อยูLรอบตัวของ

นักเรียน โดยครูที่ปรึกษาจะคอยแนะนำใหYนักเรียนไดYใชYทักษะ ความถนัดและความสามารถของตนเอง 

คำนึงถึงความเปdนไปไดY และเสริมเสรมิแรงหรือสรYางแรงบันดาลใจดYวยการพูดถึงประโยชน,ของโครงงานทีจ่ะ

ทำวLาจะสามารถนำไปเปdนความรูYเพิ่มเติมในชั้นเรียนและตLอยอดในศึกษาโครงงานในเรื่องตLอ ๆ  ไปไดYหรือ

แมYกระทั้งการศึกษาตLอในระดับอุดมศึกษา 
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2. การดำเนินงาน 

     โครงงานแตLละเรื่องจะมรีูปแบบและวิธีการทำที่แตกตLางกัน  บางโครงงานตYองเก็บขYอมูลดYวยตนเอง 

เชLน จากปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, ตYองรอและใชYเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ตYองเลือกสถานที่ที่

เหมาะสม อาจมีการตั้งกลYองโทรทรรศน,และเก็บภาพ อาจตYองขอความอนุเคราะห,และความรLวมมือจาก

โรงเรียนอื่น,หนLวยงานตLาง ๆ เพื่อใชYเปdนสLวนประกอบของโครงงาน  อาจตYองใชYโปรแกรมทางดาราศาสตร,

และสถิติ วิเคราะห,ขYอมูลออกมา ทั้งน้ีครูที่ปรึกษาตYองอธิบายและทำความเขYาใจกับนักเรียนและผูYปกครอง

ของนักเรียนเกี่ยวกับโครงงานที่ทำ 

 ครูที่ปรึกษาตYองเปäดใจที่จะเรียนรูYไปพรYอม ๆ กับนักเรียน ตYองการเตรียมตัวใหYพรYอม ทั้งดYานเวลา  

ดYานความรูY ทักษะตLาง ๆ ศึกษาคYนควYาเอกสารอYางอิง และรวบรวมขYอมลูจากผูYทรงคุณวุฒ ิเพือ่สรYางความ

เช่ือมั่นใหYกบันักเรียน และคอยใหYคำแนะนำเมือ่เกิดปUญหาตLาง ๆ  

  

ผลการดำเนินกิจกรรม 

โครงงาน ปe 
จำนวน

นักเรียน(คน) 
ช้ัน 

การหาระยะหLางระหวLางโลกถึงดวงจันทร,จากภาพถLาย

สุริยุปราคาบางสLวน 
2563 4 ม.ปลาย 

การศึกษาการข้ึนตกของดาวฤกษ, 2563 4 ม.ปลาย 

การทดลองเพื่อพสิูจน,ทฤษฎีของ Eratosthenes 2563 4 ม.ปลาย 

การหารัศมีของโลกจากภาพถLายจันทรปุราคาเงามืด 2563 2 ม.ตYน 
 

ตารางแสดงรายช่ือโครงงานดาราศาสตร,ของนักเรียนโรงเรียนบึงกาฬ ต้ังแตLปe  พ.ศ.2563 

 

สรุปผล 

 จากผลการทำโครงงานดาราศาสตร,ของนักเรียนโรงเรียนบึงกาฬ ประจำปeการศึกษา 2563 ที่ผLาน

มาพบวLามีนักเรียนที่ใหYความสนใจในการทำโครงงานทั้งม.ตYนและม.ปลาย และมีรูปแบบโครงงานแตกตLาง

กันไปตามความสนใจของนักเรียน  ทั ้งดYานเนื ้อหา กระบวนการ  การออกแบบการทดลองตLาง ๆ                    

การถLายภาพเพื่อใชYในการเก็บขYอมูล หรือมีการประสานกับตLางโรงเรียนเพื่อเก็บขYอมูลรLวมกันทำใหYมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูYซึ่งกันและกัน การวิเคราะห,ขYอมูลดYวยกระบวนการทางสถิติ อาจมีการใชYโปรแกรมทาง

คณิตศาสตร,รLวมดYวยเพื่อใหYไดYผลที่แมLนยำและมีความนLาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน 
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 โครงงานดาราศาสตร,ที่นักเรียนทำ ไดYรับการยอมรับจากคณะกรรมการการประเมินในเวทนีำเสนอ

ศักยภาพนักเรียนหYองเรียนปกติและหYองเรียนพิเศษ ถึงแมYบางครั้งกรรมการอาจจะมองวLาเปdนเน้ือหาที่ยาก 

แตLกรรมการก็เปäดใจและใหYคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อใหYนักเรียนไดYปรับปรุงผลงานในครั้งตLอ ๆ  ไปไดY ทำใหY

นักเรียนไดYวิเคราะห,ขYอบกพรLองของผลงานจนเขYาใจถึงสาเหตุตLาง ๆ  ของการทำงาน ลองผิดลองถูก เกิดการ

เรียนรูY  ไดYองค,ความรูYใหมL ๆ เกิดทักษะในการใชYอุปกรณ,ทางดาราศาสตร, ทักษะในการทำงาน และการ

แกYปUญหาอยLางเปdนระบบ และนักเรียนไดYตระหนักเห็นถึงความสำคัญของวิชาดาราศาสตร,มากข้ึน ประกอบ

กับทำใหYครูที่ปรึกษาโครงงานไดYเกิดการเรยีนรูYและประสบการณ,ใหมLรLวมกันไปพรYอมกับนักเรียนและสามรถ

นำไปพัฒนาตนเองในครั้งตLอไปไดY 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  โครงการนี้สำเร็จลุลวงไปดYวยดี ขอขอบคุณผูYอำนวยการโรงเรียนบึงกาฬที่ใหYการสนับสนุน อีกทั้ง

สนับสนุน ทางดYานวัสดุอุปกรณ, รวมถึงคำปรึกษาที ่เปdนประโยชน,จากบุคลากรกลุLมสาระการเรียนรูY

วิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี กลุLมสาระการเรียนรูYคณิตศาสตร, และกลุLมสาระการเรียนภาษาตLางประเทศทุก

ทLาน ขอขอบคุณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และจากบุคลากรจาก 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร, (องค,การมหาชน) ที่ใหYความอนุเคราะห,บุคลากรในการใหY คำปรึกษาดYวยดีตลอด

มา  

ขอบคุณผูYปกครองทุก ๆ ทLานที่ใหYความสนใจ เช่ือใจและสนับสนุน ดYวยดีมาโดยตลอด และสำคัญ

ที่สุด ขอบคุณเด็กโครงงานดาราศาสตร,ทุกคนสำหรับความต้ังใจ ความอดทนและ ประสบการณ,ที่ดีทุกอยLาง

ที่มอบใหYกับคร ู

 

แหล"งข<อมูลอ<างอิง 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร,(องค,การมหาชน). การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูYกิจกรรมดาราศาสตร,ระดับโรงเรียน
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