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ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตรสําหรับเยาวชน ปการศึกษา 2550 (LESA 2007) เปนโครงการวิจัย
ทางดานการศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหเปนแหลงการเรียนรูสําหรับครู
และนักเรียน เผยแพรทางซีดี และเว็บไซต www.lesaproject.com โดยมีหอดูดาวเกิดแกว อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี เปน
ศูนยฝกอบรมครูและนักเรียนสําหรับการทําวิจัย โดยพัฒนาใหมีแหลงขอมูลทางดานวิทยาศาสตรโลก ไดแก สถานีรับ
สัญญาณดาวเทียม NOAA, สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ และสถานีตรวจวัดแผนดินไหว สวนแหลงขอมูลดาราศาสตรไดรับ
การสนับสนุนจากโครงการ Robotic Optical Transient Search Experiment (ROTSE) มหาวิทยาลัยมิชิแกน และโครงการ
Catalina Sky Survey (CSS) มหาวิทยาลัยอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอมูลทั้งหมดที่ไดถูกนํามาทําการฝกอบรม
ยุววิจัย 105 คน และครูที่ปรึกษา 23 คน ทําใหเกิดรายงานวิจัย 59 ฉบับ ปจจุบันมีโรงเรียนเขารวมเครือขาย 323 แหง
สื่อการเรียนรู LESA ไดรับการตอบรับเปนอยางดี เนื่องจากมีสาระความรูทันสมัย สอดคลองกับความตองการของครูและ
นักเรียน นอกจากนั้น LESA ดําเนินการสงเสริมศูนยดาราศาสตรอิสลามเพื่อใหความรูแกครูและนักเรียนในสามจังหวัด
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The Learning Center for Earth Science and Astronomy (LESA) was established to promote a sustainable
development of astronomy and earth science education. The center, locates at Kirdkao Observatory in
Kanchanaburi Province, has continued to maintain and improved its website, www.lesaproject.com, to provide an
online reference and instructive media on earth science and astronomy, as well as actively distributing online
contents via CD-ROM media to the LESA collaborating schools, organizes workshops on research for both
students and teachers. LESA maintains NOAA satellite image receivers, seismographs, and automated weather
stations for research-based outreach projects. LESA organizes workshop and training for more than 323
collaborating schools nationwide under cooperative effort of various organizations from the government sector. In
the research level, LESA collaborated with the Robotic Optical Transient Search Experiment (ROTSE)
collaboration of the University of Michigan, USA, and the Catalina Sky Survey (CSS) of the University of Arizona,
USA, to train 105 student researchers and 23 research. The research topics cover interdisciplinary studies in the
area of Earth Science and Astronomy, resulted in 59 student research projects. LESA also continues to oversee
the Islamic Astronomy Center (IAC) that promotes intercultural consolidation and national security through the
means of astronomical education.
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