หนาที่ 1 จาก 2
กําหนดการโครงการ "คายดาราศาสตรโอลิมปก" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (คาย 1) ณ สมาคมดาราศาสตรไทย
วันอาทิตยที่ 8 - วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2549 ณ หองปฏิบัติการนิวเคลียสชั้น 1 อาคาร 4 อาคารศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
จัดโดย ศูนย สอวน. สมาคมดาราศาสตรไทย
10:30 - 12:00

09:00 - 09:30 น.
ปฐมนิเทศ

09:30 - 12:00 น.
ทรงกลมทองฟา

12:00-13:00

ระบบพิกัดทางดาราศาสตร
- Horizontal System
- Equatorial System
อาจารยอารี สวัสดี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อาจารยประพีร วิราพร
อาจารยอารี สวัสดี
วันจันทรที่ 9 ต.ค.
Lab โปรแกรมทางดาราศาสตร

นิติ สืบวิเศษ
วันอังคารที่ 10 ต.ค.
08:00 - 12:00 น.
- การเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะหในทองฟา
- กฎนิวตัน
- กฎเคปเลอร
ผศ. ดร.นิพนธ กสิพรอง
วันพุธที่ 11 ต.ค.
ระบบสุริยะ
สมบัติของดวงอาทิตย / ดวงจันทร / ดาวเคราะห / ดาวหาง
ดาวเคราะหนอย
อาจารยนิพนธ ทรายเพชร
วันพฤหัสบดี
สสารระหวางดาว
ที่ 12 ต.ค.
กาแลกซีและเอกภพ
ผศ. ดร.เรืองศักดิ์ ทรงสถาพร

13:00 - 15:00

15:30 - 18:00

18:00-19:00

พักรับประทานอาหารเย็น

09:00 - 10:30

หมายเหตุ
หองประชุมเล็ก
อาคารวิทยาศาสตร
การกีฬา (อาคาร 6)

- ทิศและเวลาบนโลก
- การใชแผนที่ฟา
อาจารยอารี สวัสดี
13:00 - 18:30
- คณิตศาสตรและฟสิกสสําหรับดาราศาสตร
เขาที่พัก / กลับบาน
ลอการิทึม ตรีโกณฑ และเวกเตอร
รักพงษ กิตตินราดร
13:00 - 15:30 น.
16:00 - 18:00 น.
Planetary Configuration
ทองฟาจําลองกรุงเทพ / การแสดงเรื่อง
( Opposition / Conjuction / Elongation )- ทรงกลมทองฟา
เขาที่พัก / กลับบาน
- ปรากฏการณการขึ้น-ตกของดาวเคราะห / ดาวฤกษ
ผศ. ดร.นิพนธ กสิพรอง
อาจารยกระจาง ธรรมวีระพงษ
13:00 - 17:00
ปรากฏการณอุปราคา
เขาที่พัก / กลับบาน
(สุริยุปราคา / จันทรุปราคา)
อาจารยนิพนธ ทรายเพชร
วิวัฒนาการของดาวฤกษ
เขาที่พัก / กลับบาน
ผศ. ดร.เรืองศักดิ์ ทรงสถาพร

พักรับประทานอาหารเย็น

เวลา (นาฬิกา)
วัน/เดือน/2549
วันอาทิตยที่ 8 ต.ค

หนาที่ 2 จาก 2
กําหนดการโครงการ "คายดาราศาสตรโอลิมปก" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (คาย 1) ณ สมาคมดาราศาสตรไทย
วันอาทิตยที่ 8 - วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2549 ณ หองปฏิบัติการนิวเคลียสชั้น 1 อาคาร 4 อาคารศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
จัดโดย ศูนย สอวน. สมาคมดาราศาสตรไทย
เวลา (นาฬิกา)
09:00 - 10:30
10:30 - 12:00
วัน/เดือน/2548
วันศุกรที่ 13 ต.ค. - การคํานวณโชติมาตรปรากฏ/โชติมาตรสัมบูรณ
ของดวงดาว
- การคํานวณ เรื่อง Parallax
รักพงษ กิตตินราดร
วันเสารที่ 14 ต.ค.
เทคโนโลยีอวกาศ / ดาวเทียม

12:00-13:00

13:00 - 15:00

15:30 - 18:00

นิติ สืบวิเศษ
ทฤษฎีทางแสง และกลองโทรทรรศน ขาตัง้ กลองโทรทรรศน Equatorial /
Altazimuth
อาจารยพรชัย อมรศรีจิรทร
บันทึกสังเกตการณดาราศาสตร และการคํานวณ
อาจารยพรชัย อมรศรีจิรทร

หยุดพักผอน / อานหนังสือเตรียมสอบ

หมายเหตุ 1.
* คณะวิทยากร
1.
2.
3.

08:30 - 12:00 น.

สอบภาคทฤษฎี
เวลา 15:00 - 15:30 น. รับประทานอาหารวาง
ภาคปฏิบัติ
อาจารยประพีร วิราพร
อาจารยพรชัย อมรศรีจิรทร
คุณวิทยา ศรีชัย

13:00 - 14:30 น.

สอบภาคปฏิบัติการ

4. คุณพรชัย รังษีธนะไพศาล
5. คุณกวี สุขะตุงคะ
6. คุณนิติ สืบวิเศษ

หมายเหตุ

เขาที่พัก / กลับบาน

รับประทานอาหารเย็น

รับประทานอาหารกลางวัน

Lab Clea โปรแกรมทางดาราศาสตร
อาทิ การโคจรของดวงจันทรดาวพฤหัสบดี

ปณัฐพงษ จันทรวัฒนาวณิช
วันอาทิตยที่ 15 ต.ค การใชแผนที่ดาวระบบเสนศูนยสูตรฟา Bright Star Atlas
อาจารยพรชัย อมรศรีจิรทร
วันจันทรที่ 16 ต.ค.
วันอังคารที่ 17 ต.ค.

18:00-19:00

19:00 - 22:00
- ฝกการดูดาวดวยตาเปลา

- ฝกการตั้งกลอง
โทรทรรศน
เขาที่พัก / กลับบาน
เขาที่พัก / กลับบาน

15:30 - 16:00 น.

พิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปดคาย

เดินทางกลับบานโดยสวัสดิ
ภาพ

คณะทํางาน ดําเนินการโครงการคายดาราศาสตรโอลิมปก
ที่ปรึกษา
อาจารยอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตรไทย
ประธาน
อาจารยประพีร วิราพร เลขาธิการสมาคมดาราศาสตรไทย
คณะทํางาน 1. คุณสุกัญญา พึ่งผลงาม 2. คุณเฉลิมชัย มะกล่ํา
3. คุณชราวุธ สุวรรณ 4.คุณทิพยยะเนตร ศิริแตง

