
ตารางอบรมนักเรียนเพ่ือคัดเลือกผูแทนประเทศไทย 

ไปแขงขันวิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ คร้ังที่ 13 (13th IESO) 

ระหวางวันที่ 17 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2562 
 
 

อบรมอุตุนิยมวิทยา 

วันท่ี เวลา หัวขอเรื่อง อาจารยผูสอน 

พุธที่ 17 

เมษายน 2562 

08.00 – 08.30 
ลงทะเบียนปฐมนิเทศ ณ หอง 1601 ชั้น 6  

อาคารอํานวยการ สสวท. 

 

08.30 - 08.45 พิธีเปด  

08.45 - 09.00 พักเบรก  

09.00 – 12.00 บรรยากาศ มรสุม แผนที่อากาศ การพยากรณเบื้องตน อ.พงศกร  จิวาภรณคุปต 

13.00 – 16.00 
การหมุนเวียนน้ําทะเล การแบงชั้นน้าํ และอิทธิพล 

ตอสภาพอากาศ 
ดร.จิตราภรณ  ฟกโสภา 

พฤหัสบดีที่ 18 

เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 

มวลอากาศ ปรากฎการณโลกรอน การเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศ เอลนโีญ ลานีญา คลื่นความรอน 
ดร.ปริชาติ  เวชยนต 

ศุกรที่ 19 

เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 

พลังงาน การหมุนเวียน เสถียรภาพอากาศ  

แปลความหมายอากาศชัน้บน (คํานวณ อานกราฟ) 

การหมุนเวียนอากาศ 

ดร.ภาณุ  ตรัยเวช 

เสารที่ 20 

เมษายน 2562 

09.00 – 12.00 อุทกวิทยาเบื้องตน อ.พงศกร  จิวาภรณคุปต 

13.00 -16.00 
การตรวจสภาพอากาศ (สนามอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียม 

บอลลูนตรวจอากาศ) แผนที่อากาศและการพยากรณ 
อ.ชัยชาญ  สทิธิวรนนัท 

อาทิตยที่ 21 

เมษายน 2562 
พักผอน 

 

 

อบรมวิชาดาราศาสตร 

วันท่ี เวลา หัวขอเรื่อง อาจารยผูสอน 

จันทรที่ 22 

เมษายน 2562 

 

09.00 – 16.00 ดาราศาสตรเบื้องตน ดร.มณีเนตร  เวชกามา 

อังคารที่ 23 

เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 ดาราศาสตรเบื้องตน ผศ.ดร.วุทธิพันธุ  ปรัชญพฤทธิ ์

พุธที่ 24 

เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 การสังเกตการณดาราศาสตร ผศ.อํานาจ  สาธานนท 



 

อบรมธรณีวิทยา 

วันท่ี เวลา หัวขอเรื่อง อาจารยผูสอน 

พฤหัสบดีที่ 25 

เมษายน 2562 

09.00 - 10.30 หลักธรณวีิทยาและระบบวทิยาศาสตรโลก 

ผศ.ดร.สมชาย  นาคะผดุงรัตน 
10.30 – 12.00 แร 

13.00 – 16.00 
ลําดับชั้นหิน ซากดึกดําบรรพ และมาตราธรณี

กาล 

ศุกรที่ 26 

เมษายน 2562 

09.00 – 12.00 
การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก 

และโครงสรางทางธรณีวิทยา 
ดร.วสินี  อศวเสรีเลิศ 

13.00 – 16.00 
แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวทิยา 

และการสํารวจธรณีวิทยา 
ผศ.ดร.อัคนีวุธ  ชบางบอน 

เสารที่ 27 

เมษายน 2562 

09.00 – 12.00 ปฏิบัติการแร และหิน 1 
ผศ.ดร.วรัญทร  คณิตปญญาเจริญ 

13.00 – 16.00 ปฏิบัติการแร และหิน 2 

อาทิตยที่ 28 

เมษายน 2562 
พักผอน 

จันทรที่ 29  

เมษายน 2562 

09.00 – 12.00 
การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกและโครงสรางทาง

ธรณีวิทยา รศ.ดร.พษิณุพงษ  กาญจนพยนต 

13.00 – 16.00 Plate Tectonics 

อังคารที่ 30 

เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 

แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวทิยา 

การสํารวจธรณีวิทยา 

ธรณีวิทยาจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ 

ผศ.ดร.พิษณุพงษ  กาญจนพยนต 

พุธที่ 1 - อาทิตที่ 5 

พฤษภาคม 2562 
08.00 – 22.00 

การศึกษาภาคสนามพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 

ลพบุรี และเพชรบูรณ   

  1. ฝกการใชเข็มทิศ แผนที่ภูมิประเทศ 

     และแผนที่ธรณีวิทยา 

  2. ศึกษาภูมิสัณฐาน และธรณวีิทยา 

     หินอัคนี และหินแปร 

  3. ศึกษาซากดึกดําบรรพ ลาํดบัชั้นหิน 

      และธรณีวิทยาเปรียบเทียบ 

  4. ศึกษาโครงสรางทางธรณีวทิยา 

ผศ.ดร.สมชาย  นาคะผดุงรัตน 

ดร.วสินี  อัศวเสรีเลิศ 

ผศ.ดร.ปยะพงษ  เชนราย 

จันทรที่ 6 

พฤษภาคม 2562 
พักผอน 

  



อบรมธรณีวิทยา (ตอ) 

วันท่ี เวลา หัวขอเรื่อง อาจารยผูสอน 

อังคารที่ 7 

พฤษภาคม 2562 

09.00 – 12.00 การผุพัง ดิน และหินตะกอน ดร.วสินี  อัศวเสรีเลิศ 

13.00 – 16.00 กระบวนการแปรสภาพและหินแปร ดร.ลัดดา  แตงวฒันานุกูล 

พุธที่ 8 

พฤษภาคม 2562 

09.00 – 12.00 แผนดินไหว และโครงสรางภายในโลก ผศ.ดร.ปยะพงษ  เชนราย 

13.00 – 16.00 ธารน้ํา และน้าํใตดิน 
ผศ.ดร.วิชัย  จูฑะโกสิทธิ์กานนท 

พฤหัสบดีที่ 9 

พฤษภาคม 2562 

09.00 – 12.00 ชายทะเล ธารน้ําแข็ง และทะเลทราย 

13.00 – 16.00 ทบทวน ผศ.ดร.สมชาย  นาคะผดุงรัตน 

ศุกรที่ 10 

พฤษภาคม 2562 
พักผอนและทบทวนตํารา 

เสารที่ 11 

พฤษภาคม 2562 

09.00 – 12.00 สอบคัดเลือกผูแทนประเทศไทย ณ สสวท. 

12.30 – 13.00 รับมอบใบประกาศนียบัตร 

 

 

หมายเหตุ    ตารางอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  



 

รายละเอียดการศึกษาธรณีสนามพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ลพบรีุ และเพชรบูรณ   

  

    วันพุธท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

1. ศึกษาหินไดออไรต เขามัน ทับกวาง อ.แกงคอย 

2. ศึกษาเหมืองหินออน เขาโพเพ 

3. หินชีสต  เขาดินดาน 

4. ศึกษาหินดินดานสลับหินปูน อุโมงคตนไม อ.มวกเหล็ก 

5. เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 

6. หินดินดานสลับหินปูน อ.พัฒนานิคม 

 

พักคางคืนท่ี จ.ลพบุรี 

 

วันพฤหัสบดท่ีี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

1. ศึกษาเหมืองหินเดไซต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

2. หินเชิรตพุแค 

3. ศึกษาหินปูนมีซากดึกดําบรรพ เขาถํ้าเอราวัณ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

4. ศึกษาแหลงแรแคลไซต บานโคกตูม จ.ลพบุรี 

5. อางเก็บน้ําบานซับเหล็ก 

6. ทราเวอรทีน อ.พระพุทธบาท 

7. หินออน หินปนู พนังหินแอนดีไซต วัดพระพุทธบาท 

 

 พักคางคืนท่ี อ.เมือง จ.ลพบุรี 

 

วันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

1. มารล บานหนองแขม จ.ลพบุรี 

2. Cale silicate / skarn วัดสิรจีันทรนิมิตรวรวิหาร 

3. แหลงแรเหล็กเขาทับควาย 

4. Perlite เขาจมูกแขก 

5. Ash-flow-tuff อ.ชัยบาดาล 

6. Sandstone ลําสนธ ิ

7. Basal conglomerate ลําสนธิ 

 

  พักคางคืนท่ี อ.เมือง จ.ลพบุรี 



วันเสารท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

1. หินปูนมีซากดึกดําบรรพ วัดคีรีรัตนาราม อ.หนองมวง จ.ลพบุรี 

2. เหมืองแรเหล็ก บ.สหชาติ 

3. Agglomerate บานกําลังเอง 

4. หินปูนมีซากดึกดําบรรพ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ 

5. หินทราย บานซับไมแดง 

 

พักคางคืนท่ี อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ 

 

 

วันอาทิตยท่ี 5 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 

1. ฟอสซิลหอมขม วิเชียรบุรี 

2. Basalt วิเชียรบุร ี

3. แหลงปโตรเลียม วิเชียรบุรี-ศรีเทพ 

4. อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ 

 

เดินทางกลับกรุงเทพฯ (สสวท.) โดยสวัสดิภาพ 

 

 

การเตรียมตัวออกภาคสนาม 

1.  เตรียมสมุดบันทึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมโปรแทรคเตอร 

2.  เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเทาผาใบ และหมวกปกกวาง 

3.  แวนขยายขนาด 10 เทา (hand lens) 

 


