
โครงการ "คายดาราศาสตรโอลิมปก"

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (คายดาราศาสตร  1)    ป พ.ศ. 2550
จัดโดยมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา

ในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(มูลนิธิ  สอวน.)   และศูนย สอวน.  สมาคมดาราศาสตรไทย

1. ความสําคัญและที่มาของโครงการ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ทรงสนพระทัยทางดานดาราศาสตรและทรงคํานวณ

การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่บานหวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดอยางแมนยําลวงหนาถึง  2  ป  ซึ่งในครั้งนั้นตรงกับ
วันที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2411  นับเปนผูทรงพระปรีชาสามารถอยางยิ่งทางดานดาราศาสตร  ซึ่งในเวลาตอมารัฐบาลได
ประกาศใหวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปเปนวันวิทยาศาสตรแหงชาติ  สืบเนื่องตอมาพระมหากษัตริยไทยทุกพระองคทรง
สนพระทัยในทางดาราศาสตรจนถึงปจจุบัน

ในปจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  เพื่อปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งจะประกาศใชทั่ว
ประเทศในป 2546 แลวนั้น หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะดาราศาสตรและอวกาศไดบรรจุสาระเนื้อหาวิชาในทุก
ระดับช้ัน  ต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนวิชาบังคับใหนักเรียนไดเรียนรู  เพื่อใหได
ระดับมาตรฐานของสากลในระดับนานาชาติ ดังนั้นมูลนิธิ สอวน. ตระหนักในความสําคัญของการสงเสริมพัฒนา      
ศักยภาพการเรียนรูและความสามารถทางดานวิทยาศาสตรของนักเรียนอยางยิ่ง ซึ่งทางมูลนิธิไดจัดโครงการโอลิมปก
วิชาการหลายสาขาตอเนื่องในหลายปที่ผานมา อาทิ เคมี ชีววิทยา  ฟสิกส ฯลฯ

ดังนั้นมูลนิธิ สอวน.และสมาคมดาราศาสตรไทย  จึงจัดโครงการ  "คายดาราศาสตรโอลิมปก"   ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (คายดาราศาสตร  1)    โดยรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก  และภาคตะวันตก  ทั้งหมดประมาณ  1,300 โรงเรียน  ซึ่งทางมูลนิธิ สอวน.  และสมาคมดาราศาสตรไทย
จะจัดโครงการ "คายดาราศาสตรโอลิมปก"  ในชวงวันที่  9 – 19  ตุลาคม  2550

2. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายดาราศาสตรโอลิมปก (คายดาราศาสตร 1)   

จํานวน  35  คน
2. เพื่อจัดใหมีกิจกรรมแขงขันความสามารถทางดาราศาสตรระดับประเทศ
3. เพื่อพัฒนาการศึกษาดาราศาสตรในประเทศไทยใหไดมาตรฐานสากลตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542  กอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรดานดาราศาสตรอันเปนรากฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

ศตวรรษที่ 21

3. เปาหมายของโครงการ
1. เมื่อนักเรียนสิ้นสุดจากการเขาคายดาราศาสตรโอลิมปก  (คายดาราศาสตร 1)  จํานวน  35  คน  แลว

จะจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาคายดาราศาสตร 2  จํานวน 20 คน  ในระหวางเดือนมีนาคม  2551  เพื่อคัดเลือกในการ
แขงขันดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติ

2. นักเรียนไดเกิดการเรียนรูดาราศาสตรอยางกวางขวาง
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3. พัฒนาศักยภาพ  ความรูความสามารถทางดานดาราศาสตรแกเยาวชนของประเทศเขาสูมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ

4. สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนดาราศาสตรบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา
5. พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรโดยเฉพาะดาราศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของเพื่อรองรับแผนการ

พัฒนาประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. วิธีดําเนินการ 
ศูนย สอวน. (สมาคมดาราศาสตรไทย) กรุงเทพมหานคร จะดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาคาย    

ดาราศาสตรโอลิมปก   ตามรายละเอียดดังนี้
4.1   คายดาราศาสตรโอลิมปก  (คายดาราศาสตร 1)

ระยะเวลาที่เขาคายในวันที่  9 – 19  ตุลาคม  2550  จํานวน  11  วัน  ณ  สมาคมดาราศาสตรไทย 
จํานวนนักเรียนเขาคาย  35  คน  โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียนที่สังกัด  โรงเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล        
ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และภาคตะวันตก  ประมาณ  1,300  โรงเรียน

4.2 จํานวนคายที่จัด  เวลา  สถานที่
●   คาย  1  ปดเทอมตนป พ.ศ. 2550  จํานวน 11 วัน  วันที่  9 – 19  ตุลาคม  2550  จํานวน  35  คน
●   คาย  2   ปดเทอมปลายประมาณเดือนมีนาคม  2551      จํานวน  20  คน
●   เมื่อสิ้นคาย 2  จะสอบคัดเลือกผูแทนศูนยเพื่อเขาแขงขันระดับประเทศ  ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณ

เดือนเมษายน – พฤษภาคม  2551   ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

5. คุณสมบัติของผูสมัครเขาคาย
5.1 นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งเปนนักเรียนที่สังกัด  โรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และภาคตะวันตก

5.2 นักเรียนที่เกิดชวงระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2536 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2537

6. หลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัคร
6.2 รูปถายชุดนักเรียน (หนาตรง)  ขนาด 2.5 X 3 เซนติเมตร  ถายไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  3  ใบ

7. คาธรรมเนียมการสมัคร    คาธรรมเนียมการสมัครคนละ  50.- บาท  ทั้งนี้คาธรรมเนียมการสมัครจะไมคืนใหใน
กรณีตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบมีคุณสมบัติไมครบตามที่กําหนดไวในขอ 5

8. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
8.1 นักเรียนสามารถสมัครผานโรงเรียน  หรือสมัครไดดวยตนเองโดยทางไปรษณีย   ซึ่งสามารถใชใบสมัครถาย

เอกสารไดหรือพิมพจาก  website  สมาคมดาราศาสตรไทย   http://thaiastro.nectec.or.th
8.2 เมื่อนักเรียนกรอกขอมูลตามแบบใบสมัครใหติดรูปลงบนใบสมัคร และบัตรประจําตัวผูเขาสอบพรอมลงชื่อ        

ผูสมัครใหครบทั้ง  3  สวน
8.3 ใหนักเรียนสงแบบใบสมัครสอบคัดเลือก  (สวนที่ 1)  และบัตรประจําตัวผูเขาสอบ (สวนที่ 2)  ใหทาง        

โรงเรียนเพื่อจัดสงใหสมาคมดาราศาสตรไทยตอไป
8.4 ผูอํานวยการโรงเรียนมีจดหมายสงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกพรอมใบสมัครมายังสมาคม         

ดาราศาสตรไทย
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8.5 ทางโรงเรียนสามารถใหนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเขาคายโดยไมจํากัดจํานวน
8.6 หมดเขตรับสมัคร   ภายในวันศุกรท่ี  31  สิงหาคม  2550

หมายเหตุ : กรณีนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกดวยตัวเอง   ใหนักเรียนสงหลักฐานแบบใบสมัครท้ัง 2 สวน
พรอมกับถายสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนสงมายังสมาคมดาราศาสตรไทยโดยตรง

9. การคัดเลือก
9.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  โดยทดสอบความรูพื้นฐานทางดานดาราศาสตร  

คณิตศาสตรและฟสิกสท่ีเก่ียวของกับดาราศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษา

9.2 สอบคัดเลือกในวันเสารท่ี  8  กันยายน  2550    เวลา  13.00 – 15.30  น.
9.3 สถานที่สอบ   โรงเรียนปทุมคงคา  แขวงเอกมัย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  (ขางทองฟาจําลองกรุงเทพ)

9.4 แผนผังท่ีนั่งสอบและหองสอบใหนักเรียนตรวจสอบไดในวันเสารท่ี 8 กันยายน 2550  
ณ  บริเวณสนามสอบ

9.5 ใหนักเรียนนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบ (สวนที่ 3)  มาแสดงในวันสอบ (ถานักเรียนไมนําบัตร
มาแสดงทางสมาคมฯไมอนุญาตใหสอบ)

10. การประกาศผลสอบ
10.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาคายในวันอาทิตยท่ี  30  กันยายน  2550

ทาง  website  สมาคมดาราศาสตรไทย    http://thaiastro.nectec.or.th
และที่สํานักงานสมาคมดาราศาสตรไทย  โทรศัพท  0-2381-7409-10     โทรสาร  0-2381-7410

10.2 ผูที่ผานการสอบคัดเลือกได  35  คน จะมีจดหมายถึงนักเรียนโดยตรง

11. ระยะเวลาและสถานที่เขาคาย
11.1  วันอังคารที่  9  ตุลาคม  2550   นักเรียนรายงานตัวเพื่อเขาคายดาราศาสตร 1      ระยะเวลาเขาคาย     

วันอังคารที่  9  - วันศุกรท่ี  19  ตุลาคม  2550  (รวม 11 วัน)
11.2 สถานที่  สมาคมดาราศาสตรไทย  ช้ัน 1  อาคารศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

เลขที่  928   ถนนสุขุมวิท   เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110
http://thaiastro.nectec.or.th   E-Mail  Address :  thaiastro@inet.co.th และ thaiastro@hotmail.com
โทรศัพท  0 - 2381 - 7409 - 10         โทรสาร. 0 - 2381 - 7410

12. คาใชจาย   (ไมเสียคาใชจาย)
มูลนิธิ สอวน.  จะเปนผูรับชอบ   คาอาหาร   คาที่พัก  คาเดินทาง  และคาจัดกิจกรรมอื่นๆ  สําหรับ       

นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายทุกคน

*********************************************
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