
ตารางอบรมนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 
ไปแข่งขันวทิยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 13 (13th IESO) 

ระหว่างวันท่ี 17 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2562 
 
 

อบรมอุตุนิยมวิทยา
วันที ่ เวลา หัวข้อเรื่อง อาจารย์ผู้สอน

พุธที่ 17 
เมษายน 2562 

08.00 – 08.30 
ลงทะเบียนปฐมนิเทศ ณ ห้อง 1601 ช้ัน 6  

อาคารอํานวยการ สสวท. 

 

08.30 - 08.45 พิธีเปิด  
08.45 - 09.00 พักเบรก  

09.00 – 12.00 บรรยากาศ มรสุม แผนที่อากาศ การพยากรณเ์บื้องต้น อ.พงศกร  จิวาภรณ์คุปต ์

13.00 – 16.00 
การหมุนเวียนน้าํทะเล การแบ่งช้ันน้ํา และอิทธิพล 
ต่อสภาพอากาศ 

ดร.จิตราภรณ์  ฟักโสภา 

พฤหัสบดทีี่ 18 
เมษายน 2562 

09.00 – 16.00 
มวลอากาศ ปรากฎการณ์โลกรอ้น การเปล่ียนแปลง
สภาพอากาศ เอลนีโญ ลานีญา คล่ืนความร้อน 

ดร.ปริชาติ  เวชยนต ์

ศุกร์ที่ 19 
เมษายน 2562 

09.00 – 16.00 
พลังงาน การหมุนเวียน เสถยีรภาพอากาศ
แปลความหมายอากาศชั้นบน (คํานวณ อ่านกราฟ) 
การหมุนเวียนอากาศ 

ดร.ภาณุ  ตรัยเวช 

เสาร์ที่ 20 
เมษายน 2562 

09.00 – 12.00 อุทกวิทยาเบ้ืองต้น อ.พงศกร  จิวาภรณ์คุปต ์

13.00 -16.00 
การตรวจสภาพอากาศ (สนามอุตุนิยมวทิยา ดาวเทียม 
บอลลูนตรวจอากาศ) แผนที่อากาศและการพยากรณ ์

อ.ชัยชาญ  สิทธิวรนันท ์

อาทิตยท์ี่ 21 
เมษายน 2562 

พักผอ่น 

�

�

อบรมวิชาดาราศาสตร์
วันที ่ เวลา หัวข้อเรื่อง อาจารย์ผู้สอน

จันทรท์ี่ 22 
เมษายน 2562 

 

09.00 – 16.00 ดาราศาสตร์เบือ้งต้น ดร.มณีเนตร  เวชกามา 

อังคารที่ 23 
เมษายน 2562 

09.00 – 16.00 ดาราศาสตร์เบือ้งต้น ผศ.ดร.วุทธพิันธุ์  ปรัชญพฤทธิ ์

พุธที่ 24 
เมษายน 2562 

09.00 – 16.00 การสังเกตการณ์ดาราศาสตร ์ ผศ.อํานาจ  สาธานนท ์



�

อบรมธรณีวิทยา
วันที ่ เวลา หัวข้อเรื่อง อาจารย์ผู้สอน

พฤหัสบดทีี่ 25 
เมษายน 2562 

09.00 - 10.30 หลักธรณีวิทยาและระบบวิทยาศาสตร์โลก 

ผศ.ดร.สมชาย  นาคะผดุงรัตน ์
10.30 – 12.00 แร่ 

13.00 – 16.00 
ลําดับชั้นหิน ซากดึกดําบรรพ์ และมาตราธรณี
กาล 

ศุกร์ที่ 26 
เมษายน 2562 

09.00 – 12.00 
การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก 
และโครงสร้างทางธรณีวทิยา 

ดร.วสินี  อศวเสรีเลิศ 

13.00 – 16.00 
แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณวีิทยา 
และการสํารวจธรณีวทิยา 

ผศ.ดร.อัคนีวุธ  ชบางบอน 

เสาร์ที่ 27 
เมษายน 2562 

09.00 – 12.00 ปฏิบัติการแร่ และหิน 1
ผศ.ดร.วรัญทร  คณิตปัญญาเจริญ 

13.00 – 16.00 ปฏิบัติการแร่ และหิน 2

อาทิตยท์ี่ 28 
เมษายน 2562 

พักผอ่น 

จันทรท์ี่ 29  
เมษายน 2562 

09.00 – 12.00 
การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกและโครงสร้างทาง
ธรณีวทิยา รศ.ดร.พษิณุพงษ์  กาญจนพยนต์ 

13.00 – 16.00 Plate Tectonics

อังคารที่ 30 
เมษายน 2562 

09.00 – 16.00 
แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณวีิทยา
การสํารวจธรณีวิทยา 
ธรณีวทิยาจงัหวดัสระบุรี ลพบุร ีและเพชรบูรณ์

ผศ.ดร.พิษณพุงษ์  กาญจนพยนต์ 

พุธที่ 1 - อาทติที่ 5 
พฤษภาคม 2562 

08.00 – 22.00 

การศึกษาภาคสนามพื้นที่จงัหวัดสระบุรี 
ลพบุรี และเพชรบูรณ์   
  1. ฝึกการใช้เข็มทิศ แผนที่ภูมิประเทศ 
     และแผนที่ธรณีวทิยา 
  2. ศึกษาภูมิสัณฐาน และธรณีวิทยา 
     หินอัคนี และหินแปร 
  3. ศึกษาซากดึกดําบรรพ์ ลําดับช้ันหิน 
      และธรณีวทิยาเปรียบเทียบ 
  4. ศึกษาโครงสร้างทางธรณีวทิยา 

ผศ.ดร.สมชาย  นาคะผดุงรัตน ์
ดร.วสินี  อัศวเสรีเลิศ 

ผศ.ดร.ปยิะพงษ์  เชนร้าย 

จันทรท์ี่ 6 
พฤษภาคม 2562 

พักผอ่น 

� �



อบรมธรณีวิทยา (ต่อ)
วันที ่ เวลา หัวข้อเรื่อง อาจารย์ผู้สอน

อังคารที่ 7 
พฤษภาคม 2562 

09.00 – 12.00 การผุพงั ดิน และหินตะกอน ดร.วสินี  อัศวเสรีเลิศ
13.00 – 16.00 กระบวนการแปรสภาพและหินแปร ดร.ลัดดา  แต่งวัฒนานุกูล

พุธที่ 8 
พฤษภาคม 2562 

09.00 – 12.00 แผ่นดินไหว และโครงสร้างภายในโลก ผศ.ดร.ปยิะพงษ์  เชนร้าย
13.00 – 16.00 ธารนํ้า และน้ําใต้ดิน

ผศ.ดร.วิชัย  จฑูะโกสิทธิ์กานนท ์
พฤหัสบดทีี่ 9 

พฤษภาคม 2562 
09.00 – 12.00 ชายทะเล ธารนํ้าแข็ง และทะเลทราย
13.00 – 16.00 ทบทวน ผศ.ดร.สมชาย  นาคะผดุงรัตน์

ศุกร์ที่ 10 
พฤษภาคม 2562 

พักผอ่นและทบทวนตํารา 

เสาร์ที่ 11 
พฤษภาคม 2562 

09.00 – 12.00 สอบคัดเลือกผูแ้ทนประเทศไทย ณ สสวท. 

12.30 – 13.00 รับมอบใบประกาศนียบัตร 

�
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หมายเหตุ    ตารางอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  



 
รายละเอียดการศึกษาธรณสีนามพื้นทีจ่ังหวัดสระบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ์   
  
    วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

1. ศึกษาหินไดออไรต์ เขามัน ทบักวาง อ.แก่งคอย 
2. ศึกษาเหมืองหินอ่อน เขาโพเพ 
3. หินชีสต์  เขาดินดาน 
4. ศึกษาหินดินดานสลับหินปูน อุโมงค์ต้นไม้ อ.มวกเหล็ก 
5. เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 
6. หินดินดานสลับหินปูน อ.พัฒนานิคม 

 
พักค้างคืนที่ จ.ลพบุรี 

 
วันพฤหสับดีที ่2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

1. ศึกษาเหมืองหินเดไซต์ อ.เฉลมิพระเกียรติ จ.สระบุรี 
2. หินเชิร์ตพุแค 
3. ศึกษาหินปูนมซีากดึกดําบรรพ์ เขาถ้ําเอราวัณ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี
4. ศึกษาแหล่งแรแ่คลไซต์ บ้านโคกตูม จ.ลพบุรี 
5. อ่างเก็บนํ้าบ้านซับเหล็ก 
6. ทราเวอร์ทีน อ.พระพุทธบาท 
7. หินอ่อน หินปูน พนังหินแอนดีไซต์ วัดพระพุทธบาท 

 
 พักค้างคืนที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 
 

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
1. มาร์ล บ้านหนองแขม จ.ลพบุรี 
2. Cale silicate / skarn วัดสิรจีันทรนิมิตรวรวิหาร 
3. แหล่งแร่เหล็กเขาทับควาย 
4. Perlite เขาจมกูแขก 
5. Ash-flow-tuff อ.ชัยบาดาล 
6. Sandstone ลาํสนธิ 
7. Basal conglomerate ลําสนธิ 

 
  พักค้างคืนที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 



วันเสารท์ี่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
1. หินปูนมีซากดึกดําบรรพ์ วัดคีรีรัตนาราม อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 
2. เหมืองแร่เหล็ก บ.สหชาติ 

3. Agglomerate บ้านกําลังเอง 

4. หินปูนมีซากดึกดําบรรพ์ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 

5. หินทราย บ้านซับไม้แดง 

 

พักค้างคืนที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 

 

 
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 

1. ฟอสซิลหอมขม วิเชียรบุรี 

2. Basalt วิเชียรบุรี 

3. แหล่งปิโตรเลียม วิเชียรบุรี-ศรีเทพ 

4. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 
เดินทางกลับกรุงเทพฯ (สสวท.) โดยสวัสดิภาพ 

 
 
การเตรียมตัวออกภาคสนาม 

1.  เตรียมสมุดบันทึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้โปรแทรคเตอร์ 
2.  เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ และหมวกปีกกว้าง 
3.  แว่นขยายขนาด 10 เท่า (hand lens) 

 


