หนาที่ 1 จาก 3
กําหนดการโครงการ "คายดาราศาสตรโอลิมปก" ม.ตน (คาย 2) ณ สมาคมดาราศาสตรไทย
ระหวางวันเสารที่ 10 - วันพุธที่ 21 มีนาคม 2550 ณ หองประชุมเล็ก โรงเรียนดาราคาม (หลังทองฟาจําลองกรุงเทพ)
จัดโดย มูลนิธิ สอวน. และศูนย สอวน. สมาคมดาราศาสตรไทย
หนาหองสมาคมดาราศาสตรไทย

วันอาทิตยที่
11 มีนาคม

วันจันทรที่
12 มีนาคม
วันอังคารที่
13 มีนาคม
วันพุธที่ 14 มีนาคม

อาจารยอารี สวัสดี
* Lab โปรแกรมทางดาราศาสตร
(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 7 อาคาร 4 กศน. กทม 3)
นิติ สืบวิเศษ
สมบัติทางฟสิกส และเคมีของดาวฤกษ
รักพงษ กิตตินราดร
เทคโนโลยีอวกาศและการคํานวณ
ปณัฐพงศ จันทรวัฒนาวณิช
ทฤษฎี และโจทยคํานวณ
กฎการเคลื่อนที่ของวัตถุทองฟา
ปณัฐพงศ

จันทรวัฒนาวณิช

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา (นาฬิกา)
09:00 - 10:30
10:30 - 12:00
12:00-13:00
วัน/เดือน/2550
วันเสารที่
เวลาทางดาราศาสตร Greenwich mean time, Sidereal Time,
10 มีนาคม
Ephemeris time ปฎิทินเกรกอเรียน จูเลียน
และการเปลี่ยนจํานวนวันจูเลียนเปนวันที่ปฏิทิน

13:00 - 15:00

15:30 - 18:00

18:00-19:00

19:00 - 20:00

เวลาทางดาราศาสตร Greenwich mean time, Sidereal Time,
Ephemeris time ปฎิทินเกรกอเรียน จูเลียน
และการเปลี่ยนจํานวนวันจูเลียนเปนวันที่ปฏิทิน

เขาที่พัก / กลับบาน

อาจารยอารี สวัสดี
* Lab โปรแกรมทางดาราศาสตร
(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 7 อาคาร 4 กศน. กทม 3)

เขาที่พัก / กลับบาน

นิติ สืบวิเศษ
สมบัติทางฟสิกส และเคมีของดาวฤกษ
รักพงษ กิตตินราดร
Lab ทางดาราศาสตร / โจทยคํานวณทางดาราศาสตร
นิติ สืบวิเศษ
13:00 - 17:00 น.
ทฤษฎี และโจทยคํานวณ กฎการเคลื่อนที่ของวัตถุทองฟา
- กฎนิวตัน / กฎเคปเลอร
ปณัฐพงศ จันทรวัฒนาวณิช

พักรับประทานอาหารเย็น

นักเรียนลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.

เขาที่พัก / กลับบาน

เขาที่พัก / กลับบาน

เขาที่พัก / กลับบาน

หนาที่ 2 จาก 3
กําหนดการโครงการ "คายดาราศาสตรโอลิมปก" ม.ตน (คาย 2) ณ สมาคมดาราศาสตรไทย
ระหวางวันเสารที่ 10 - วันพุธที่ 21 มีนาคม 2550 ณ หองประชุมเล็ก โรงเรียนดาราคาม (หลังทองฟาจําลองกรุงเทพ)
จัดโดย มูลนิธิ สอวน. และศูนย สอวน. สมาคมดาราศาสตรไทย
09:00 - 10:30

10:30 - 12:00

12:00-13:00

ระบบดาวคูและกระจุกดาว
สีและความสวางของดาวคู

15:30 - 18:00

09:00 - 16:00 น.
ทฤษฎีเกี่ยวกับอุปกรณแสง, กลองโทรทรรศน และขาตั้งกลองโทรทรรศน Equatorial / Altazimuth การคํานวณหาคา
กําลังขยาย การแยกภาพ รวมแสง Fieldการใช eye - piece การหาขอบเขตของการแยกภาพของตา / กลองโทรทรรศน

วันอาทิตยที่
18 มีนาคม
วันจันทรที่
19 มีนาคม

08:00 น.
เดินทางไปวัดมกุฏคีรีวัน
จังหวัดนครราชสีมา
08:00 น. รับประทานอาหารเชา
09:00 น. เดินทางออกจากวัดมกุฏคีรีวัน
12:30 น. ถึงศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา รังสิต
โจทยคํานวณทรงกลมทองฟา และการเคลื่อนที่ปรากฏ
ของดาวเคราะหในทองฟา Planetary Configuration
(Opposition / Conjuction / Elongation)
ทรงเกียรติ นุตาลัย

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อาจารยพรชัย อมรศรีจิรทร
วันเสารที่
17 มีนาคม

18:00-19:00

13:00 - 17:00 น.
เอกภพวิทยาเบื้องตน (Missing mass)
Hubble Law
อาจารยนิพนธ ทรายเพชร

อาจารยนิพนธ ทรายเพชร
วันศุกรที่
16 มีนาคม

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00 น.
ภาคปฏิบัติ
ฝกการตั้งกลอง
โทรทรรศน
วิทยา ศรีชัย

13:30 - 17:00 น.
สอบภาคสังเกตการณ
วิทยา ศรีชัย และคณะวิทยากรสมาคมฯ
14:00-15:00 น. / 15:00-16:00 น.
16:00 - 17:30 น.
ชมการแสดงทองฟาจําลอง / ชมนิทรรศการ
เขาที่พัก / กลับบาน
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา รังสิต
พักผอนตามอัธยาศัย
โจทยคํานวณทรงกลมทองฟา และการเคลื่อนที่ปรากฏ
ของดาวเคราะหในทองฟา Planetary Configuration
(Opposition / Conjuction / Elongation)
ทรงเกียรติ นุตาลัย

กําหนดการโครงการ "คายดาราศาสตรโอลิมปก" ม.ตน (คาย 2) ณ สมาคมดาราศาสตรไทย

19:00 - 20:00

เขาที่พัก / กลับบาน

พักรับประทานอาหารเย็น

เวลา (นาฬิกา)
วัน/เดือน/2550
วันพฤหัสบดีที่
15 มีนาคม

*ภาคปฏิบัติ
ฝกการตั้งกลอง
โทรทรรศน
วิทยา ศรีชัย
คณะวิทยากรสมาคมฯ
18:00 - 24:00 น.
สอบภาคสังเกตการณ
*คณะวิทยากรสมาคมฯ
เขาที่พัก / กลับบาน

เขาที่พัก / กลับบาน

หนาที่ 3 จาก 3
ระหวางวันเสารที่ 10 - วันพุธที่ 21 มีนาคม 2550 ณ หองประชุมเล็ก โรงเรียนดาราคาม (หลังทองฟาจําลองกรุงเทพ)
จัดโดย มูลนิธิ สอวน. และศูนย สอวน. สมาคมดาราศาสตรไทย

วันพุธที่
21 มีนาคม

09:00 - 10:30

10:30 - 12:00

12:00-13:00

13:00 - 15:00

15:30 - 18:00

18:00-19:00

19:00 - 20:00

หยุดพักผอน / อานหนังสือ
08:30 - 12:00 น.
สอบภาคทฤษฎี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา (นาฬิกา)
วัน/เดือน/2550
วันอังคารที่
20 มีนาคม

13:00 - 16:00 น.
สอบภาคปฏิบัติการ

16:30 - 17:00 น.
พิธีมอบวุฒิบัตรและปดคาย

คณะทํางาน ดําเนินการโครงการคายดาราศาสตรโอลิมปก
หมายเหตุ 1. เวลา 15:00 - 15:30 น. รับประทานอาหารวาง
อาจารยอารี สวัสดี
2. สถานที่เรียน หองประชุมเล็ก โรงเรียนดาราคาม(หลังทองฟาจําลองกรุงเทพที่ปรึกษา
นายกสมาคมดาราศาสตรไทย
อาจารยประพีร วิราพร
3. ที่พัก หอพักอาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ประธาน
เลขาธิการสมาคมดาราศาสตรไทย
* คณะวิทยากร ภาคปฏิบัติ
คณะทํางาน 1. คุณสุกัญญา พึ่งผลงาม
1. อาจารยประพีร วิราพร 6. คุณนิติ สืบวิเศษ
2. คุณเฉลิมชัย มะกล่ํา
2. คุณวิทยา ศรีชัย
7. คุณไท นานา
3. คุณชราวุธ สุวรรณ
3. คุณพรชัย รังษีธนะไพศาล8. คุณเฉลิมชัย มะกล่ํา
4. คุณกัญญารัตน ประทีป
4. คุณกวี สุขะตุงคะ
9. คุณชราวุธ สุวรรณ
5. คุณเชิดพงศ วิสารทานนท

กลับบานโดยสวัสดิภาพ

