รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
ประจาปีงบประมาณ 2560
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ข้อมูลพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
งบประมาณ
459.57 ล้านบาท
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติ รายได้
8.17 ล้านบาท
และนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เงินทุนสะสม
138.35 ล้านบาท
3. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับ อัตรากาลัง
(184/134) คน
หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ (กรอบ/บรรจุจริง)
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
คณะกรรมการองค์การมหาชน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
วันที่หมดวาระ
ประธานกรรมการ
1. ศ. ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร*
กรรมการโดยตาแหน่ง 2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3. เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ
5. นายชูกิจ ลิมปิจานง
17 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2562
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านฟิสิกส์
6. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกุล
17 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2562
ด้านการบริหารงบประมาณ
7. นายพินิติ รตะนานุกลู
17 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2562
ด้านการศึกษา
8. นายพีรเดช ทองอาไพ
17 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2562
ด้านการบริหาร
9. นายมนูญ สรรค์คณ
ุ ากร
17 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2562
ด้านการบริหารงานบุคคล
10. นายเรืองศักดิ์ ทรงสถาพร
17 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2562
ด้านดาราศาสตร์
กรรมการและ
11.นายศรัณย์ โปษยะจินดา
30 มิถุนายน 2560
29 มิถุนายน 2564
เลขานุการ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนาด้านดาราศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
หมายเหตุ *ศ. ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร ขอลาออก เมื่อเดือน กรกฎาคม 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา
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แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Function
Base

ชื่อองค์การมหาชน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

Agenda Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

●

ชื่อผู้อานวยการ
องค์การมหาชน

●

Area
Base

Innovation
Base

●

สัญญาจ้าง

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา

ระดับคุณภาพ





75.06

●

●

(ระดับ 2)

ผลการประเมิน งานที่คณะกรรมการ สมรรถนะ
องค์กร
มอบหมาย (ถ้ามี)

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

คะแนน
ITA*

สรุปผลประเมิน
องค์กร

ผลการปฏิบัติงาน

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2560

Potential
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

-

ภาพรวม

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ




ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560

●

(ระดับ 2)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สานักงาน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร

Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Function Base

Area
Base
-

ประเด็นการประเมิน

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

ระดับคุณภาพ

เป้าหมาย

1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1.1.1 จ านวนผู้ เข้ ารั บ การถ่ ายทอดความรู้ แ ละ 7,500 คน
เรีย นรู้ด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
1.2 การวิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์
1.2.1 จานวนบทความที่ ตี พิ ม พ์ และเผยแพร่ใน
20
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
บทความ
1.2.2 จ านวนผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์
8
เผยแพร่ภายในปี 2560 ในวารสารวิชาการ
เรื่อง
ที่มีค่า impact factor > 2.0
1.2.3 จานวนบทความที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
14
วารสารวิชาการระดับ ชาติ และนานาชาติ บทความ
ที่เกิดจากการใช้บ ริการโครงสร้างพื้นฐาน
ของ สดร.
34
1.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมทางดาราศาสตร์ด้านการ
โครงการ/
วิจัยกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรม
1.4 ความส าเร็ จ ของการใช้ อุ ป กรณ์ / เครื่ อ งมื อ ทาง
ดาราศาสตร์ของ สดร.
1.4.1 ร้อ ยละของจานวนกล้อ งโทรทรรศน์ ต าม ร้อยละ
โค รงการกระ จาย โอก าส การเรี ย น รู้
90
ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลก
ดาราศาสตร์ เปิ ด โอกาสเรี ย นรู้ ทั่ ว หล้ า ”
ที่ได้มีการใช้ประโยชน์
1.4.2 จานวนชั่วโมงการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ 798.08
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร
ชั่วโมง

คะแนน
ITA

75.06

●

ผลการ
ดาเนินงาน

8,157 คน

ผล
ประเมิน

สรุปผลประเมิน



สูงกว่าเป้าหมาย





77
บทความ
19
เรื่อง



18
บทความ



43
โครงการ/
กิจกรรม







ร้อยละ
98.91



802.15
ชั่วโมง
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องค์ประกอบ
การประเมิน
2. Agenda Base

3. Area Base

ประเด็นการประเมิน
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตาม
แ ผ น การส ร้ า งค วาม รู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น
สาคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์
ไม่มีตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผล
ประเมิน


ร้อยละ
100

ร้อยละ
100



ร้อยละ 100

ไม่มีประเด็นสาคัญ
ต้องชี้แจง



-

-

-

4. Innovation Base 4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 97.47
ความพึ ง พอใจและพั ฒ นาการ
ให้บริการ
4.2 ร้ อ ยละของการเบิ กจ่ า ยต าม
ร้อยละ 96
ร้อยละ 97.21
แผนการใช้จ่ายเงิน
4.3 ระดั บ การพั ฒ นาด้ า นการก ากั บ คะแนนประเมิน
ระดับคะแนน
ดูแลกิจการ
ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป
4.8000
4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีด
เรื่อง การพัฒนา
เริ่มเปิดให้ใช้งาน
ความสามารถของหน่วยงาน
ระบบควบคุมกล้อง ระบบฯ แล้วซึ่งจะ
โทรทรรศน์ระยะไกล มีการพัฒนาระบบ
(Thai Robotic
ฯเป็นระยะเพื่อให้
Telescope
สามารถใช้งานได้
Control System)
อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ดาเนินการตาม
ร้อยละ
5.1 การจั ด ท าและด าเนิ น การตาม
แผนการขับเคลื่อน
100
5. Potential Base
แผนการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ
ชาติ
ร้อยละ 100

สรุปผลประเมิน
สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย








สูงกว่าเป้าหมาย


ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อานวยการ :
รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560
ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา กรกฎาคม 2560 ถึง กันยายน 2560
ผลการปฏิบัตงิ าน
(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

2.1 ผลงานของผู้อานวยการองค์การมหาชน
1. ความเป็นเลิศทางด้านดาราศาสตร์ในด้าน
2.1.1 สัญญาจ้าง
การวิ จั ย และพั ฒ นาและการสร้า งเครื อ ข่ า ย
ผู้อานวย
ความร่วมมือในระดับสากล
การองค์การ
1.1 จ านวนบุ ค ลากรทางด้ า นการวิ จั ย และ
มหาชน

พัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
1.2 จานวนโครงการวิจัยและพัฒนาที่นาระบบ
การคานวณความเร็วสูง (High Performance
Computing , HPC) มาใช้
1.3 จ าน วน โครงก ารวิ จั ย /งานวิ จั ย ด้ า น
ดาราศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ
1.4 จ านวนผลงาน/บทความทางการวิ จั ย
ที่ ตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ ต่ อ จ านวนบุ ค ลากร
ทางด้านการวิจัยและพัฒนา
1.5 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนิน การด้าน
การวิจัยและวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศ
1.6 จ านวนก าลั งคนด้ า นดาราศาสตร์ที่ ได้ รั บ
การสนับสนุนจากสถาบันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
1.7 จานวนหน่วยงานภายนอกที่มีก ารลงนาม
ความร่วมมือเพิ่มขึน้ จากปีที่ผ่านมา
1.8 ผลั ก ดั น โครงการวิ จั ย ขนาดใหญ่ ร่ ว มกั บ
ต่างประเทศ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

●

ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน



สูงกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 20

ร้อยละ 41

10 โครงการ

15 โครงการ

1 โครงการ

2 โครงการ

อัตรา 2:1

อัตรา 3.21
(77/24)

20 กิจกรรม

43 กิจกรรม

ร้อยละ 20

ร้อยละ 185



4 หน่วยงาน

24 หน่วยงาน



มีการเริ่มต้น
ดาเนินการ
โครงการวิจัย
ขนาดใหญ่

มี ก ารเริ่ ม ต้ น ด าเนิ น การ
โครงการวิ จั ย ขนาดใหญ่
จานวน 5 โครงการ
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ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

2. การพั ฒ น าโค รงสร้ า งพื้ น ฐาน การ
ให้ บ ริการ การสร้างความตระหนั กและการ
พัฒนากาลังคนทางด้านดาราศาสตร์
2.1 ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จตาม
ร้อยละ 100
แผน
2.2 จานวนชิ้นงานที่มาใช้บริการเครื่องเคลื อบ
3 ชิ้นงาน
กระจกกล้องโทรทรรศน์
2.3 จ านวนกิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการศู น ย์
5 กิจกรรม
ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก
ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2.4 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านดาราศาสตร์
2,500 คน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
2.5 จ านวนโรงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มในโครงการ 100 โรงเรียน
กระจายโอกาสการเรี ย นรู้ ด าราศาสตร์ “77
จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาส
เรียนรู้ทั่วหล้า”
3. การสร้างกลไกการบริหารงานให้มีคุณภาพ
และเอกภาพ รวมทั้งการจัดระบบเรื่องการหา
รายได้ของสถาบัน
3.1 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
4 โครงการ
บริหารและการดาเนินงานของสถาบัน
3.2 วางแผนการหารายได้และพัฒนาระบบการ มีแผนและแนวทาง
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน ในการดาเนินการ
การหารายได้
เรือ่ งการหารายได้
ของสถาบัน

2.1.2 การประเมิน
องค์กร

4. การด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ส านั ก งาน
ก.พ.ร.

2.1.3 งานอื่นๆ
5. การบริหารงาน
ที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

มีผลเป็นไปตาม
เป้าหมายทุก
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน



ร้อยละ 100



4 ชิ้นงาน



10 กิจกรรม
49,392 คน




100 โรงเรียน




14 โครงการ



ได้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะทางาน เพื่อวาง
แผนการดาเนินการ และ
ผลิตสื่อดาราศาสตร์ เช่น
เสื้อยืดลายดาราศาสตร์
เสื้อโปโล เข็มกลัด ระบบ
สุริยะ แก้วมัคเซรามิค
เปลี่ยนภาพตามอุณหภูมิ
หมอนอิงพิมพ์ลาย
ดาราศาสตร์ ร่มลาย
ดาราศาสตร์ แก้วน้าลาย
ดาวเคราะห์หรือแผนที่
ดาว พวงกุญแจดาว
เคราะห์หรือกลุ่มดาว เสื้อ
ดาวเคราะห์ ฯลฯ
มีผลเป็นไปตามเป้าหมาย
ทุกตัวชี้วัด
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ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

5.1 มีแผนปฏิบัติก ารประจาปีที่สอดคล้องกั บ แผนปฏิบัติการ
แผนพั ฒ นาสถาบั นวิจั ย ดาราศาสตร์แ ห่งชาติ ประจาปีที่
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา

ผลการ
ดาเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจาปี
2560 ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่
19 กันยายน 2559
5.2 มีการนาแผนลงสู่การปฏิบัติภายใต้กลไก/ มีการนาแผนลงสู่ สดร. ได้แต่งตั้งคณะทางาน
มาตรการที่เหมาะสมและนาระบบสารสนเทศ การปฏิบัติ
ติดตามและประเมินการ
มาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ดาเนินงาน และได้จัดให้มี
การประชุมติดตามงานเป็น
ประจาทุกเดือน พร้อมทั้งมี
ระบบการบริหารจัดการ
โครงการในแผนปฏิบัติงาน
ในรูปแบบ Project Base
Managemant ซึ่งสามารถ
ติดตามความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานได้จากทุกแห่งทั่ว
โลก และมีข้อมูลในระบบ
เป็นแบบ Real time
5.3 การดาเนินงานของสถาบันเป็นไปตามแผน การดาเนินงานของ จากการดาเนินงานที่ผ่านมา
สามารถบริหารงานได้บรรลุตามเป้าหมาย และ สถาบันเป็นไปตาม ได้จัดระบบการติดตามผล
เกิ ด ผลสัม ฤทธิ์ ต ามยุท ธศาสตร์ และวิสั ย ทั ศ น์ แผน
การดาเนินงานโดย
ขององค์กร
คณะทางานติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
6. การบริหารงานบุคคล
6.1 มี ก ารจั ด ท าแผนการบริ ห ารบุ ค คลที่
มีการจัดทา ได้จัดทาแผนกลยุทธ์การ
สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายขององค์ ก ร มี ก าร แผนการบริหาร พัฒนาบุคลากร สดร. ปี
บริหารจัดการ การสรรหา พัฒนา และรักษาไว้
บุคคล
2560-2564 ซึ่งผ่านความ
ซึ่ ง บุ ค ลากรอย่ า งเหมาะสม รวมถึ ง การใช้
เห็นชอบจากคณะ
ประโยชน์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
อนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
9/2559 โดยมีเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของ
สดร. ให้มีคุณภาพ
6.2 การน าแผนลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ มี ก ลยุ ท ธ์ มีการนาแผนลงสู่ ได้ดาเนินการตามแผนกล
มาตรการ และกลไกที่ เ หมาะสม มี ก ารใช้ การปฏิบัติ
ยุทธ์ฯ และมีรายงานผล
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีระบบข้อมูล
การดาเนินงานต่อ
ที่สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล และ
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ ทุกไตรมาส

ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน










สูงกว่าเป้าหมาย
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ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

6.3 การดาเนินงานของสถาบันเป็นไปตามแผน การดาเนินงานของ
สามารถบริหารงานได้บรรลุตามเป้าหมาย และ สถาบันเป็นไปตาม
เกิ ด ผลสัม ฤทธิ์ ต ามยุท ธศาสตร์ และวิสั ย ทั ศ น์
แผน
ขององค์กร

ผลการ
ดาเนินงาน

มีรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อ
คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล และ
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ ทุกไตรมาส

7. ระบบธรรมาภิบาล
7.1 มี ก ารยกร่ า งหรื อ น าเสนอกฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ต่อคณะกรรมการบริหาร ครอบคลุม
ทุกด้านตามที่ ก าหนดในกฎหมาย และมีก าร
ออกระเบี ยบ ประกาศ หรือคาสั่ง ครอบคลุม
ทุกด้านตามที่กาหนดในระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะกรรมการบริหาร

มีการยกร่างหรือ
นาเสนอ
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ต่อ
คณะกรรมการ
บริหาร

ในปีงบประมาณ 2560
สดร. มีแผนที่จะทบทวน
และปรับปรุงระเบียบ/
ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง ดังนี้
1) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2552
2) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
เครื่องแบบการปฏิบัติงาน
ของ สดร. พ.ศ. 2552
3) ระเบียบฯ ว่าด้วยการ
จ่ายเงินตอบแทนการทางาน
พิเศษ และการทางานที่มี
ลักษณะของงานต้องทา
ติดต่อกัน พ.ศ.2552 ซึ่ง
การทบทวนและปรับปรุง
แก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับ จะ
ดาเนินการโดยผ่านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรม
การกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ และในรอบ 12
เดือนที่ผ่านมา ได้เสนอ
ประธานกรรมการบริหาร
สถาบันฯ ลงนามและมีผล
บังคับใช้แล้ว จานวน 2
ฉบับ ดังนี้
1.1) ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ ว่าด้วยการ
พัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
1.2) ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ ว่าด้วยการ
รักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3)

7.2 มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
และมติคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติตามระบบ
ควบคุ มภายใน รวมทั้ งควบคุ มก ากั บให้ มี ก าร
ปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ ประกาศ และ
คาสั่งของผู้อานวยการ

มีการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติ
คณะกรรมการ
บริหาร

สดร. ได้จัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในโดย
กาหนดให้ทุกหน่วยงาน
ภายใน สดร. จัดทาระบบ
ควบคุมภายใน และจัดทา

ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน






สูงกว่าเป้าหมาย
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ประเด็นการประเมิน

7.3 มี ผ ลการด าเนิ น การตามกฎ ระเบี ย บ
ข้ อ บั งคั บ และมติ ต่ า งๆรวมทั้ งระบบควบคุ ม
ภายในและการตรวจสอบภายในถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ ว น (ให้ พิ จ ารณาการตรวจสอบและ
ความเห็นของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วย)

8. ผลงานที่โดดเด่น
8.1 ผลงานที่โดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนา

เป้าหมาย

มีผลการ
ดาเนินการตาม
กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติ
ต่างๆ

ผลการ
ดาเนินงาน

แผนเสนอคณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ ให้ความ
เห็นชอบ พร้อมรายงาน
ผลการดาเนินงานเป็นราย
ไตรมาส และทุกสิ้นปีจะมี
การจัดทารายงานตาม
มาตรฐานของสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
จัดส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
เป็นประจาทุกปี
ตามที่คณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ มีมติ
เห็นชอบแผนการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 แล้ว ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2559 โดยมีประเด็นการ
ควบคุมภายใน 36
ประเด็น และกิจกรรมลด
ความเสี่ยงจานวนรวม
116 กิจกรรม และมีการ
รายงานทุกไตรมาส

มีผลงานด้ านการ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
วิจัย และพั ฒ นาที่ มีผลงานโดดเด่นด้านการ
มีคุณภาพ
วิจัยและพัฒนา 3
โครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาเครือข่ายดารา
ศาสตร์วิทยุและยีออเดซี
โครงการ Jiangmen
Underground
Neutrino Observatory
(JUNO) และโครงการวิจัย
และพัฒนาภายใต้ความ
ร่วมมือ สดร. และ STFC
ผ่านกองทุน Newton
Fund จานวน 6 โครงการ
8.2 ผ ล ง า น โ ด ด เด่ น ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร ส า ธ า ร ณ ช น ผลการดาเนินงานใน
การเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร
ภ า ย น อ ก ไ ด้ ปีงบประมาณ 2560 ที่
รั บ ท ราบ ข้ อมู ล ผ่านมา ดังต่อไปนี้
ข่าวสารของ

ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน





สูงกว่าเป้าหมาย
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

8.3 ผลงานโดดเด่นด้านอื่นๆ

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ส ถ า บั น อ ย่ า ง 1. การแพร่ข่าวแจก
ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งหมด 96 ฉบับ ได้รับ
และสม่าเสมอ
การเผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ไม่
ต่ากว่า 3,018 รายการ
ปรากฏในหน้า 1
หนังสือพิมพ์รายวัน
จานวน 71 รายการ คิด
เป็นมูลค่าการ
ประชาสัมพันธ์รวม
มากกว่า 140 ล้านบาท
2. การดาเนินงานด้านสื่อ
สังคมออนไลน์ สดร. มี
เฟชบุ๊คหลัก 2 รูปแบบ
แบบกลุ่มมีสมาชิก
จานวน 26,694 คน แบบ
แฟนเพจมีสมาชิก
133,865 คน เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมทั้งสิ้น 1,079
รายการ รายการที่มี
ผู้สนใจเข้าชมเป็นจานวน
มากที่สุดได้แก่ “ภาพถ่าย
ดาวเสาร์” ในคืนดาวเสาร์
ใกล้โลกที่สุดในรอบปี 15
มิถุนายน 2560 มียอดผู้
เข้าชมถึง 1,367,474 คน
นอกจากนี้ยังมี
www.narit.or.th ที่เป็น
แหล่งข้อมูลสาหรับสืบค้น
ความรู้และกิจกรรมทาง
ดาราศาสตร์ มียอดผู้เข้า
ชม เว็ปภาษาไทยเฉลี่ย
เดือนละประมาณ 90,526
ครั้ง เว็ปภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยเดือนละประมาณ
8,669 ครั้ง
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
มีผลงานโดดเด่นด้านการ
สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศ หลาย
หน่วยงาน อาทิเช่น ความ
ร่วมมือกับกองทัพอากาศ

ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน



สูงกว่าเป้าหมาย

ด้านการติดตามและ
สังเกตการณ์วัตถุใกล้โลก
(Near Earth Object,
NEO) และขยะอวกาศ
(Space Debris) ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
Royal University of
Phnom Penh (RUPP)
และความร่วมมือกับกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช เพื่อ
สนับสนุนให้มีกิจกรรม
นันทนาการด้านดารา
ศาสตร์ในอุทยานแห่งชาติ
ทั้ง 150 แห่งทั่วประเทศ
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน
2.2.1 สมรรถนะ
ทางการบริหารของ
ผู้อานวยการองค์การ
มหาชน

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของ
ผู้อานวยการองค์การมหาชน
1) ภาวะผู้นา
2) วิสัยทัศน์
3) การวางกลยุทธ์
4) ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน

ตามที่ กพม.
กาหนด
ตามที่ กพม.
กาหนด
ตามที่ กพม.
กาหนด
ตามที่ กพม.
กาหนด
ตามที่ กพม.
กาหนด
ตามที่ กพม.
กาหนด

เป็นไปตามเป้าหมาย



เป็นไปตามเป้าหมาย



เป็นไปตามเป้าหมาย



เป็นไปตามเป้าหมาย



เป็นไปตามเป้าหมาย



เป็นไปตามเป้าหมาย
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 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จานวน 77 บทความ ส่วนบทความที่ มีก ารตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ ชาติและนานาชาติที่เกิ ดจากการใช้บริการ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานของ สดร. จ านวน 18 บทความ โดยผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ภ ายในปี พ .ศ. 2560
ในวารสารวิช าการที่ มี ค่ า impact factor > 2.0 มี จานวน 19 เรื่ อ ง สาหรับ โครงการ/กิ จ กรรมทางดาราศาสตร์ด้ านการวิ จั ย
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ สดร. ได้ดาเนินการไป 43 โครงการ/กิจกรรม
 เริ่มดาเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ เพื่อพัฒนาศัก ยภาพการวิจัยทางด้านดาราศาสตร์วิทยุของ
ประเทศ ฟิสิกส์พื้นฐาน และทางด้านธรณีวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเปลือกโลกซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบัติบนพื้นโลก เช่น การเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงใน
ประเทศ อาทิเช่น เทคโนโลยีก ารสื่อสาร วิศวกรรมซอฟแวร์ อุปกรณ์ ดิจิตอล เป็นต้น และทาให้ประเทศไทยเป็นผู้นาทางด้าน
ดาราศาสตร์วิทยุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 นอกจากงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์โดยตรงแล้ว กล้องโทรทรรศน์วิทยุยังสามารถนาไปใช้วิจัยในสาขาอื่นๆ ได้อีก ด้วย เช่น
การติดตามยานอวกาศ (Deep Space Network) และระบุตาแหน่งทางดาราศาสตร์ (astrometry) เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะเป็น
แหล่งให้ความรู้และการศึกษาทางดาราศาสตร์ เพื่ อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อยกระดับการศึกษาด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย
 สดร. ได้ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางดาราศาสตร์ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เช่ น ได้ จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, สมาคมอุทยาน
แห่งชาติ, องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร,
University of Hertfordshire สหราชอาณ าจั ก ร, Instituto Geografica Nacional (IGN) ราชอาณ าจั ก รสเปน, Shanghai
Astronomical Observatory (SHAO) สาธารณ รั ฐ ประชาชนจี น , สถาบั น ฟิ สิ ก ส์ พ ลั ง งานสู ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ,
มหาวิท ยาลั ย ภู มิ น ทร์พ นมเปญ ราชอาณาจัก รกั ม พู ชา, กระทรวงกิ จ การภายในและการสื่ อ สารแห่ ง ประเทศญี่ ปุ่ น , สถาบั น
ดาราศาสตร์วิท ยุมัก ซ์ พลังค์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน , หอสังเกตการณ์ ดาราศาสตร์แห่งชาติจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นต้น
ปัจ จุบัน สดร. ได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (International Astronomical Union, IAU) ให้เป็นสานักงาน
พัฒนาดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Regional Office of Astronomy for Development
(SEA ROAD) สถาบันจึงได้จัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
- การประชุม คณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไทย-สปป.ลาว คณะกรรมการร่วมด้ าน
วิท ยาศาสตร์ ในระหว่ า งวั น ที่ 31 มกราคม – 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริ เดี ย น เชี ย งราย รี ส อร์ ท
จ.เชียงราย
- การจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและการดู ด าวเบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่ ค รู แ ละนั ก เรี ย น ในระหว่ า งวั น ที่ 5-7 เมษายน 2560
ณ สปป.ลาว
- การประชุมหารือแนวทางการสอนด้านดาราศาสตร์แก่อาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนม่า ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
 สดร. ได้รับการแต่งตั้งจากยูเนสโก ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก (International Training Centre
under the Auspices of UNESCO) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและวิชาการทางดาราศาสตร์สาหรับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้และการยกระดับมาตรฐานทางดาราศาสตร์สู่ระดับสากล มีก ารถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดารา
ศาสตร์แก่นักเรียน ครูผู้สอนดาราศาสตร์ในประเทศต่างๆ ผ่านการจัดฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎี และทางด้านการสังเกตการณ์ทาง
ดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติขึ้นในประเทศไทย มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่โดยผ่านการฝึกอบรมจาก
นักวิจัย ที่มีประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ และมีการพัฒ นาศัก ยภาพของนัก ศึกษา หรือบัณ ฑิตที่ศึก ษาด้านดาราศาสตร์
ให้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอสาหรับการศึกษาต่อในระดับสูงและเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมในระดับนา นาชาติใน
การอบรมทางด้านดาราศาสตร์ต่อไป
 สดร. ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านงบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศ หรือสื่อต่างๆ เช่น สนับสนุนการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สนับสนุนสมาคมฟิสิกส์ไทย สนับสนุนโครงการนักศึกษาและครูสอน
ฟิ สิ ก ส์ ภ าคฤดู ร้ อ น เป็ น ต้ น นอกจากนี้ สถาบั น ยั ง สนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นดาราศาสตร์ แ ก่ ห น่ ว ยงานภายนอกต่ า งๆ
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เช่น สนั บ สนุ น การประชุ ม วิ ชาการ การน าเสนอผลงานวิ จัย และการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารด้า นดาราศาสตร์แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ ร าไพพรรณี สนั บ สนุ น กิ จ กรรมค่ า ยผู้ น าเยาวชนดาราศาสตร์ แ ละค่ า ยดาราศาสตร์ สั ญ จรให้ กั บ ชมรมดาราศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ สดร. ยังได้สนับสนุน
สื่อดาราศาสตร์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ
 ภารกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การให้ บ ริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า นดาราศาสตร์ ที่ ส าคั ญ ของ สดร. โดยใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐาน จ านวน 6 แห่ ง คื อ หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา, หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสี ม า , หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา และหอดูดาวควบคุมระยะไกล ซึ่งประกอบด้วย หอดูดาวภายใต้โครงการเฝ้าติดตามวัตถุที่อาจมีภัย
คุกคามต่อโลก ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ , หอดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) สาธารณรัฐชิลี,
หอดูดาว Gao Mei Gu สาธารณรัฐประชาชนจีน และหอดูดาว Sierra Remote สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้มาใช้บริก ารทั้งหมดกว่า
80,000 คน
 สดร. ได้แบ่งการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การสร้างความตระหนั กด้านดาราศาสตร์ โดยได้มีก ารจัดนิทรรศการทางดาราศาสตร์ การบรรยายให้ความรู้และการจัด
กิ จ กรรมด้ า นดาราศาสตร์ต่ า งๆ เช่ น กิ จ กรรมเปิ ด ฟ้ า ตามหาดาว กิ จ กรรมเปิ ด บ้ า นหอดู ด าวแห่ ง ชาติ ( Open House)
การสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ นิทรรศการถนนสายวิทยาศาสตร์ นิทรรศการในงานวันเด็กแห่งชาติ งานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนกว่า 20,000 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ ทาให้
บุ ค คลภายนอกสถาบั น ฯ ทั้ งผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ประชาชนทั่ ว ไป ได้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจและความต ระหนั ก ทางด้ า น
ดาราศาสตร์มากขึ้น นอกจากนี้ สดร. ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ในการขยายโอกาสทางการเรีย นรู้ทางดาราศาสตร์ให้กับ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีแนวพระราชดาริในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาเท่าเทียมผู้อื่น
มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และ
เพื่อให้เกิดการดาเนินงานบริก ารวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกจังหวัดของประเทศ สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึก ษาและการเรีย นรู้ด้านดาราศาสตร์ให้ทั่ วถึงทุก จังหวัด สดร. จึงได้มี
โครงการกระจายการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ซึ่งเป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อ
เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ โดยจะมีการมอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 10 นิ้ว พร้อมสื่อ
และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ สาหรับเป็นสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน และนาไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์
วัตถุท้องฟ้า รวมไปถึงกิ จ กรรมสังเกตปรากฏการณ์ ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ รวมทั้ งจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
ดาราศาสตร์และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์พื้นฐาน ปัจจุบันสถาบันได้ดาเนินการมอบกล้องโทรทรรศน์ พร้อม
สื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ให้กับโรงเรียนต่างๆ แล้ว จานวน 260 โรงเรียน ใน 72 จังหวัด
2. การฝึ ก อบรมและจั ด ค่ า ยดาราศาสตร์ สดร. ได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า นดาราศาสตร์
จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก ารทางดาราศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรที่ได้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาดาราศาสตร์
พื้ น ฐาน ตลอดจนรั บ ทราบเกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู้ ใหม่ และเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งในทางดาราศาสตร์ โดยสถาบั น วิ จั ย
ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ได้ ร่ ว มกั บ สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
จัดโครงการฝึกอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง เพื่อให้ความรู้ทางดาราศาสตร์แก่ครูตั้งแต่
ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งสามารถทาโครงงานวิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์ได้ นอกจากนี้ สถาบัน ฯ
ยังได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์อื่นๆ เช่น อบรมการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ อบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น
อบรมการประยุกต์ใช้สื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น อบรมนักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย อบรมการดูดวงจันทร์เพื่อกาหนดวันถือศีลอด
โครงการพัฒนาทักษะด้านการสอนดาราศาสตร์สาหรับโรงเรียนเครือข่ าย โครงการยุววิจัยดาราศาสตร์ เป็นต้น การอบรม
ต่างๆ ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 2,000 คน สาหรับค่ายดาราศาสตร์นั้น สถาบันฯได้จัดโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจานวน 2 ครั้ง ค่ายดาราศาสตร์สาหรับโรงเรียนในพระราชดาริจานวน 1 ครั้ง ค่ายเยาวชนคนดูดาว
สัญจร จานวน 1 ครั้ง ค่ายดาราศาสตร์สาหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน จานวน 1 ครั้ง มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจานวน
กว่า 600 คน ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้เบื้องต้นทางดาราศาสตร์แล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และพูดคุย
กับเยาวชนในจังหวัดต่างๆ เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและได้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์มากขึ้น
สามารถนาไปความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น
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