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หลักการและเหตุผล 

 

เนื่องด้วยปัจจุบันความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศในแง่ความรู้พื้นฐาน

ได้รับการยอมรับมากขึ้น อันจะเห็นได้จากมีการบรรจุเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศไว้ใน

สาระการเร ียนรู ้ท ี ่  7 โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ ในหลักสูตรการศึกษาพื ้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศยังมีจ ากัด การส่งเสริมนักเรียนที่มีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศให้ได้มีความรู้ในสาขาวิชานี้จึงมีความส าคัญ ในปัจจุบันโครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ระหว่างประเทศ หรือใช้ชื่อของโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิก มีส่วนส าคัญอย่างมากในการ

สนับสนุนนักเรียนที่มีความสนใจในทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถเพื่อเป็นบุคลากรที่มี

คุณค่าในสาขาวิชาต่างๆ การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกเป็นสาขาหนึ่งที่มีการ

แข่งขันกันเป็นประจ าทุกปีในระดับนานาชาติ แต่ในระดับชาติเพิ่งเริ่มมีการจัดการแข่งขันครั้งแรก

ในปี พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นว่าการให้การอบรมนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศโอลิมปิก เป็นโอกาสอันดใีนการส่งเสริมนักเรยีนที่มีความสนใจในด้านวทิยาศาสตร์โลกและ

อวกาศให้มีความสามารถมากขึ้น อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรูใ้นด้าน

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศต่อไปในอนาคต จึงได้ตอบรับค าเชิญของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นศูนย์อบรมวิชาวิทยาศาสตร์โลก

และอวกาศส าหรับนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการจาก สอวน. ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของ สอวน. แต่ละศูนย์ฝึกอบรมจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก โดยศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับ

มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกประจ าปี พ.ศ. 2565 

โดยประมาณช่วงการจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รวม 

5 วัน 
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วัตถุประสงค ์

1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศโอลิมปิก ระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2565 

2. เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน อันจะเป็นการวางรากฐานพัฒนาบุคลากรและองค์
ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศต่อไปในอนาคต 

3. ประชาสัมพันธ์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รวมถึงภาควิชา
ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ตัวแทนศนูยว์ิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกจากทั่วประเทศ อาจารย์ควบคุมทีม ครู
สังเกตการณ์ และอาจารยผ์ู้ตรวจขอ้สอบภาคทฤษฎแีละปฏบิัติ รวม 144 คน ดังรายละเอียด  

1.  นักเรียนตัวแทนจากศนูย์ สอวน. ทั่วประเทศ (7 ศูนย์)  จ านวน 42 คน 

2.  อาจารย์ผูแ้ทนศูนย์ (ศูนยล์ะ 2 คน)    จ านวน  14 คน 

3.  ผู้สังเกตการณ ์       จ านวน  14 คน 

4.  ที่ปรึกษา        จ านวน    4 คน 

5.  คณะกรรมการด าเนินงาน      จ านวน  30 คน 

6.  กรรมการออกขอ้สอบ      จ านวน  10 คน 

7.  นิสิตช่วยงาน       จ านวน  30 คน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ได้ตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
โอลิมปิก ระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2565 

2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
3. เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศต่อเยาวชน 
4. ประชาสัมพันธ์ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันจะเปน็

แรงจูงใจให้นักเรียนที่มีศักยภาพสนใจเข้ามาศึกษาในภาควิชาฯมากขึ้น 
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ค าปฏิญาณของผู้เข้าแข่งขัน 

ข้าพระพุทธจ้า (นาย ธีรวัฒน์ ง่วนชู)  

เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ  

ขอปฏิญาณตนว่า 

ข้าพระพุทธเจ้าจะแข่งขัน  ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติการ 

ด้วยความรับผิดชอบ  และด้วยความซื้อสัตย์สุจริต 

 

 

ค าปฏิญาณของผู้ตัดสินผลการแข่งขัน 

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล  

เป็นตัวแทนผู้ตัดสินการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ  

ขอปฏิญาณตนว่า 

ข้าพระพุทธเจ้า จะตัดสินผลการแข่งขัน ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติการ  

ตามกฎของการแข่งขันด้วยความเคร่งครัด  และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 2 

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ก าหนดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ คร้ังที่ 2 
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เวลา กิจกรรม 

08:00 - 12:00 ลงทะเบียนเข้าที่พักและเข้าร่วมพิธีเปิด  
ณ ห้องบานเยน็ ช้ัน 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน  
ณ ห้องบานเยน็ ช้ัน 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13:00 - 13:10 เริ่มพิธีเปิด การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2  
• ชมวีดิทัศน์แนะน าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ชมวีดิทัศน์แนะน าคณะวิทยาศาสตร์ 
• ชมวีดิทัศน์แนะน าภาควิชาธรณีวิทยา 
• ชมวีดิทัศน์แนะน าศูนย์ สอวน. 

13:10 - 13:30 • กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. อัคนีวุธ จิรภิญญากุล  
ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ  
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง 
เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรแ์ละสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. 
ประธานในพิธ ี

• กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและกล่าวเปิดการแข่งขัน โดย 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. 

13:30 - 13:45 พิธีเชิญธงประจ าศูนย์ สอวน. จ านวน 7 ศูนย์ 
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวปฏิญาณตน 
อาจารย์ผู้แทนศูนย์ สอวน. ทัง้ 7 ศูนย์ และคณะกรรมการกล่าวปฏิญาณตน 

13:45 - 15:00 ถ่ายภาพร่วมกับประธานในพิธี อาจารย์ และนักเรียนแต่ละศูนย์ (เรียงตามศูนย์) 

15:00 - 17:00 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านการส ารวจ
ทางธรณีวิทยาด้วยเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
และเยีย่มชมพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 

ประชุมวิพากษ์ข้อสอบข้อเขยีน (written 
test) ณ ภาควิชาธรณีวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17:00 - 18:00 รับประทานอาหารเย็น รับประทานอาหารเย็น 

18:00 - 22:00 พักผ่อนตามอัธยาศัย ประชุมวิพากษ์ข้อสอบข้อเขยีน (ต่อ) 
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วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เวลา กิจกรรมส าหรับนักเรียน กิจกรรมส าหรับกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ 

07:00 - 08:00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09:00 - 12:00 สอบปฏิบัติ ณ ห้อง 326, 333 ตึกธรณีวิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทัศนศึกษาธรณีวิทยาพื้นที่โครงงานวิทยา
ศาสตร์โลก  

12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 16:00 สอบปฏิบัติ ณ ห้อง 326, 333 ตึกธรณีวิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทัศนศึกษาธรณีวิทยาพื้นที่โครงงานวิทยา
ศาสตร์โลก (ต่อ) 

16:00 - 17:00 รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย  
ณ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เวลา กิจกรรมส าหรับนักเรียน กิจกรรมส าหรับกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ 

07:00 - 08:00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09:00 - 12:00 สอบข้อเขยีน ณ ห้อง 207 อาคารมหามกุฏ  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประชุมวิพากษ์ข้อสอบปฏิบัต ิ(practical 
test) ณ ภาควิชาธรณีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 16:00 สอบข้อเขยีน ณ ห้อง 207 อาคารมหามกุฏ  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประชุมวิพากษ์ข้อสอบปฏิบัต ิ(ต่อ) 

16:00 - 17:00 รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย  
ณ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เวลา กิจกรรมส าหรับนักเรียน กิจกรรมส าหรับกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ 

07:00 - 08:00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09:00 - 12:00 ทัศนศึกษาธรณีวิทยาพื้นที่โครงงานวิทยา
ศาสตร์โลก  

ประชุมพิจารณาผลการสอบข้อเขียน 
และข้อสอบปฏิบัติ  

12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 15:00 เตรียมน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์โลก  พักผ่อนตามอัธยาศัย  

15:00 - 17:00 น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์โลก  
ณ ห้องบานเยน็ ช้ัน 15 
อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประเมินผลการน าเสนอโครงงานวิทยาศาส
ตร์โลก ณ ห้องบานเย็น ช้ัน 15  
อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18:00 - 20:00 รับประทานอาหารเย็นและงานเลี้ยงอ าลา  
ณ ห้องบานเยน็ ช้ัน 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เวลา กิจกรรม 

07:00 - 08:00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

08:00 - 09:00 ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีปิด  
ณ ห้องบานเยน็ ช้ัน 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

09:00 - 09:15 เริ่มพิธีปิด การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 
• ชมประมวลภาพการแข่งขัน 

09:15 - 10:45 • กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. อัคนีวุธ จิรภิญญากุล 
ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• มอบเกียรติบัตรรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล โดย ศาสตราจารย์ ดร. พลกฤษณ์ 
แสงวณิช คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• มอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์ สอวน. จ านวน 7 ศูนย์ โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัคนีวุธ จิรภิญญากุล ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 
สอวน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• มอบเกียรติบัตรรางวัลพิเศษ (โครงงานระบบโลกศาสตร์ดีเดน่) พร้อมรางวัล โดย  
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิต ิรตะนานุกูล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. 

• กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รบัรางวัล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล 
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. 

10:45 - 11:15 • ถ่ายภาพตามประเภทรางวัล: เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ 
• ถ่ายภาพรวมของแต่ละศูนย์ 
• มอบธงการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ให้แก่  

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3)  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัคนีวุธ จิรภิญญากุล ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 
สอวน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• กล่าวปิดการแข่งขัน โดย ศาสตราจารย์ ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี 
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ตราสัญลักษณ ์

การแข่งขนัวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 2 

 

 
 
 
 

 
 



Page | 13  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Page | 14  
 

 
 

 
 

 
 

 



Page | 15  
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Page | 16  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Page | 17  
 

 

 

 

 

 

 


