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วันเสารที่ รายงานตัว
 10  มีนาคม ปฐมนิเทศ

อาจารยประพีร  วิราพร
วันอาทิตยที่ 
 11  มีนาคม 

วันจันทรที่ 
 12  มีนาคม 

วันอังคารที่ 
 13  มีนาคม เขาท่ีพัก / กลับบาน

วันพุธที่ 14 มีนาคม
เขาท่ีพัก / กลับบาน

กําหนดการโครงการ "คายดาราศาสตรโอลิมปก"  ม.ปลาย  รุนที่ 4    ณ  สมาคมดาราศาสตรไทย  
ระหวางวันเสารที่ 10 - วันพุธที่ 21  มีนาคม 2550  ณ  หองประชุมใหญ  โรงเรียนดาราคาม  (หลังทองฟาจําลองกรุงเทพ)

จัดโดย  มูลนิธิ  สอวน.  และศูนย สอวน. สมาคมดาราศาสตรไทย

19:00 - 20:00เวลา (นาฬิกา)
วัน/เดือน/2550 10:30 - 12:00 12:00-13:00 13:00 - 15:00 15:30 - 18:00 18:00-19:00

เขาท่ีพัก / กลับบาน

รศ.ดร.ชยันต   บุญยรักษ

การหักเหแสงของบรรยากาศโลก  ปรากฏการณการหักเหแสงท่ีมีผลตอการมองเห็นบนดาวเคราะห  พิกัดทางดาราศาสตร

อาจารยพรชัย   อมรศรีจิรทร

09:00 - 10:30

10:30 - 19:00  น.
ระบบดาวคู และกระจุกดาว  สีและความสวางของดาวคู   ดาวแปรแสง   เอกภพวิทยาเบื้องตน  Big  Bang  Dark  matler

Hubble's  Law  Gravitation  Lenses  ฯลฯ

09:00 - 17:00 น.
กลองโทรทรรศน  และอุปกรณรับภาพประเภทตางๆ  กําลังรวมแสง  กําลังแยกภาพ  FOV  การถายภาพ  การวัดระยะตางๆ  

18:00 - 21:00 น.
ภาคปฏิบัติ

-  ฝกต้ังกลองโทรทรรศน

และคณะวิทยากร สมาคมฯ

-  ดูดาวดวยตาเปลา
วิทยา  ศรีชัย 

ทรงกลมทองฟา / ระบบพิกัดทางดาราศาสตร
ทิศและเวลาบนโลก / การใชแผนท่ีฟา

อาจารยอารี   สวัสดี

ปฏิทินจูเลียน / เกรกอเรียน  การเปลี่ยนจํานวนวันจูเลียนเปน
วันท่ีปฏิทินสากล (GMT)  เวลาดาราศาสตร (Sideral Time)  Ephemeris (ET)

และการเปลี่ยนเวลา
อาจารยอารี   สวัสดี

เขาท่ีพัก / กลับบาน

การคํานวณแพรัลแลกซ   โชติมาตรปรากฏ  
และโชติมาตรสัมบูรณของดวงดาว

รักพงษ   กิตตินราดร

สมบัติทางฟสิกสและเคมีของดาวฤกษ

รักพงษ   กิตตินราดร
สสารระหวางดาวและกอกําเนิดของดาวฤกษ วิวัฒนาการดาวฤกษ   ดาราศาสตรในยานความยาวคลื่นท่ีมองไมเห็น  คลื่นวิทยุ

คลื่นอินฟราเรด    อัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซและแกมมาพัก
รับ
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ผศ.ดร.เรืองศักด์ิ   ทรงสถาพรผศ.ดร.เรืองศักด์ิ   ทรงสถาพร
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วันพฤหัสบดีที่ 
 15  มีนาคม 

วันศุกรที่ 
 16  มีนาคม 

วันเสารที่ 18:00 - 24:00 น.
 17  มีนาคม สอบภาคสังเกตการณ

*คณะวิทยากรสมาคมฯ
วันอาทิตยที่ 16:00 - 17:30 น.
 18  มีนาคม เขาท่ีพัก / กลับบาน เขาท่ีพัก / กลับบาน

พักผอนตามอัธยาศัย
วันจันทรที่ 
 19  มีนาคม เขาท่ีพัก / กลับบาน

กําหนดการโครงการ "คายดาราศาสตรโอลิมปก"  ม.ปลาย  รุนที่ 4    ณ  สมาคมดาราศาสตรไทย  

15:30 - 18:00

ระหวางวันเสารที่ 10 - วันพุธที่ 21  มีนาคม 2550  ณ  หองประชุมใหญ  โรงเรียนดาราคาม  (หลังทองฟาจําลองกรุงเทพ)
จัดโดย  มูลนิธิ  สอวน.  และศูนย สอวน. สมาคมดาราศาสตรไทย

12:00-13:0009:00 - 10:30 10:30 - 12:00 13:00 - 15:00วัน/เดือน/2550
เวลา (นาฬิกา) 19:00 - 20:00

เขาท่ีพัก / กลับบาน

18:00-19:00

เขาท่ีพัก / กลับบาน

อาจารยนิพนธ   ทรายเพชร

ระบบสุริยะ
สมบัติของดวงอาทิตย / ดวงจันทร / ดาวเคราะห / ดาวหาง 

ดาวเคราะหนอย

เดินทางไปวัดมกุฏคีรีวัน สอบภาคสังเกตการณ
08:00  น. 13:30 - 17:00  น.

-  ปรากฏการณอุปราคา  (สุริยุปราคา / จันทรุปราคา)
-  การคํานวณ  การเกิดอุปราคา Sidereal  and  Synodic  periods

กําหนดการโครงการ "คายดาราศาสตรโอลิมปก"  ม.ปลาย  รุนที่ 4    ณ  สมาคมดาราศาสตรไทย  

สเปกโทรสโคป และฟสิกสของอะตอม   นิวเคลียสฟสิกส

ปณัฐพงศ  จันทรวัฒนาวณิช

พัก
รับ
ปร
ะท
าน
อาห

ารเ
ย็น

           08:00 น.    รับประทานอาหารเชา
           09:00 น.    เดินทางออกจากวัดมกุฏคีรีวัน

จังหวัดนครราชสีมา วิทยา   ศรีชัย  และคณะวิทยากรสมาคมฯ

โจทยคํานวณทรงกลมทองฟาการเคลื่อนท่ีปรากฏของ
ดาวเคราะหในทองฟา  Planetary  Configuration

(Opposition / Conjnction / Elongation)
ทรงเกียรติ   นุตาลัย

กฎการเคลื่อนท่ีปรากฏของดาวเคราะหในทองฟา
     - กฎนิวตัน
     - กฎเคปเลอร

ทรงเกียรติ   นุตาลัย
13:30 - 17:00  น.

อาจารยนิพนธ   ทรายเพชร

คลื่นแมเหล็กไฟฟา  และทฤษฎีควอนตัมในฟสิกสดาราศาสตร

ปณัฐพงศ   จันทรวัฒนาวณิช

           12:30 น.    ถึงศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา รังสิต

14:00-15:00 น. / 15:00-16:00 น.  
  

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา รังสิต
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ชมการแสดงทองฟาจําลอง /  ชมนิทรรศการ
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วันอังคารที่ 
 20  มีนาคม 

วันพุธที่ 16:30 - 17:00 น.
 21  มีนาคม พิธีมอบวุฒิบัตรและปดคาย

หมายเหตุ 1.  เวลา  15:00 - 15:30  น.     รับประทานอาหารวาง คณะทํางาน   ดําเนินการโครงการคายดาราศาสตรโอลิมปก
2. สถานท่ีเรียน หองประชุมเล็ก โรงเรียนดาราคาม(หลังทองฟาจําลองกรุงเทพที่ปรึกษา          อาจารยอาร ี   สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตรไทย
3. ท่ีพัก   หอพักอาคารวิทยาศาสตรการกีฬา  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ประธาน          อาจารยประพีร   วิราพร 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

19:00 - 20:00วัน/เดือน/2550
เวลา (นาฬิกา) 13:00 - 15:00 15:30 - 18:00 18:00-19:0009:00 - 10:30 10:30 - 12:00 12:00-13:00

ระหวางวันเสารที่ 10 - วันพุธที่ 21  มีนาคม 2550  ณ  หองประชุมใหญ  โรงเรียนดาราคาม  (หลังทองฟาจําลองกรุงเทพ)
จัดโดย  มูลนิธิ  สอวน.  และศูนย สอวน. สมาคมดาราศาสตรไทย

Labโปรแกรมทางดาราศาสตร

นิติ  สืบวิเศษ

13:30 - 16:30  น.
Labโปรแกรมทางดาราศาสตร

นิติ  สืบวิเศษ
08:30 - 12:00 น. 13:00 - 16:00 น.
สอบภาคทฤษฎี สอบภาคปฏิบัติการ กลับบานโดยสวัสดิภาพ


