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กิจกรรมโอลมิปกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปการศึกษา 2565 

 

1. หลักเกณฑและคุณสมบัติของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
 
1.1 ผูสมัครเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ตองเปนนักเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณหรือโรงเรียนกําเนิดวิทยท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ม.4 - ม.5 มีอายุไมต่ํากวา 

14 ป และไมเกิน 18 ปบริบูรณ ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2566 

1.2 ผูท่ีเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. แตไมผานการอบรมคาย 1 หรือ คาย 2 สามารถสมัครเขารวม

โครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ไดใหมในปถัดไป โดยตองผานการสอบ

เพ่ือคัดเลือกและตองเขารับการอบรมคาย 1 ใหม 

1.3 ผูท่ีเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 1 คาย 2 และเขารับการสอบคัดเลือกเปนผูแทนศูนย  

สอวน. แตไมไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนศูนย  สอวน. สามารถสมัครเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ                  

สอวน. วิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ไดใหมในปถัดไป โดยตองสมัครเขารวมโครงการใหมและสามารถ

แจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรเพ่ือรับการพิจารณายกเวนการเขาอบรมจากศูนย สอวน. และใหสิทธิ์

ในการสอบคัดเลือกเปนผูแทนศูนย สอวน. ในปนั้นได 

1.4 นักเรียนผูแทนศูนย สอวน. ท่ีเขารวมการแขงขันวิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปกระดับชาติ แตไมได

รับสิทธิ์ในการเปนผูแทนประเทศไทย หรือไมไดรับสิทธิ์ในการเปนสํารองผูแทนประเทศไทย สามารถ

สมัครเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ไดใหมในปถัดไป โดย

ตองสมัครเขารวมโครงการใหมและสามารถแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรเพ่ือรับการพิจารณา

ยกเวนการเขาอบรมจากศูนย สอวน. และใหสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเปนผูแทนศูนย สอวน. ในปนั้นได 

1.5 นักเรียนผูแทนศูนย สอวน. ท่ีเขารวมการแขงขันวิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปกระดับชาติ และไดรับ

สิทธิ์ในการเปนผูแทนประเทศไทย หรือไดรับสิทธิ์ในการเปนสํารองผูแทนประเทศไทย และผานการอบรม

เขมกอนการไปแขงขันวิทยาศาสตรโลกและอวกาศระหวางประเทศ จะไดรับสิทธิ์จากมูลนิธิ สอวน. เพ่ือ

เขารวมการแขงขันวิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปกระดับชาติในปถัดไป โดยไมตองสมัครเขารวม

โครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ แตจะตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ตาม

ข้ันตอนของมูลนิธิ สอวน. และยื่นเอกสารการไดรับสิทธิ์ดังกลาว ตอศูนย สอวน. โดยจะถือวานักเรียนเปน

ผูแทนศูนย สอวน. (ไมนับรวมกับนักเรียนผูแทนศูนย สอวน. 6 คน ท่ีไดจากการสอบคัดเลือกในปนั้น)  

1.6 นักเรียนผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขันวิทยาศาสตรโลกและอวกาศระหวางประเทศ จะมีสิทธิ์เขา

รวมการแขงขันวิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปกระดับชาติไดอีกหรือไมนั้นข้ึนอยูการพิจารณาของ 

มูลนิธิ สอวน. 
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2. รายละเอียดการเรียนและการประเมินผล 
2.1 การสอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2565 

2.1.1 กําหนดการสอบ : วันท่ี 14 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 – 10.00 น.  
2.1.2 เนื้อหาท่ีใชในการสอบ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ดังนี้ 

– องคประกอบและโครงสรางของโลก 
– กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในโลก ปรากฏการณทางธรณีวิทยา 
– ทรัพยากรแร หิน และเช้ือเพลิง 
– กระบวนการเปลี่ยนแปลงพ้ืนผิวโลก 
– พิบัติภัยทางธรณีวิทยา พิบัติภัยทางนํ้า พิบัติภัยจากลมและพายุ 
– แผนท่ีภูมิประเทศ และแผนท่ีธรณีวิทยา 
– สมดุลพลังงานของโลกและดวงอาทิตย 
– โครงสรางบรรยากาศ 
– เทอรโมไดนามิกสของอากาศ และอากาศช้ืน การเกิดเมฆ ฝน ลม และพายุ 
– แผนท่ีอากาศ การพยากรณอากาศ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 

2.1.3 การประกาศผลการคัดเลือกเปนนักเรียนคาย 1 ของศูนยฯ 
1) การคัดเลือกจะพิจารณาจากคะแนนรวมท้ังหมด นักเรียนท่ีมีคะแนนลําดับท่ี 1-24 จะไดสิทธิ์ใน

การเปนนักเรียนคาย 1 ของศูนยฯ 
2) หากนักเรียนท่ีมีคะแนนลําดับท่ี 1-24 ไมไดยืนยันสิทธิ์ตามเวลาท่ีกําหนด จะใหสิทธิ์แกนักเรียน

ลําดับถัดไป ท้ังนี้ข้ึนกับเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศ  
3) การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

  

2.2 การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนคาย 1 และคาย 2 
2.2.1 กําหนดการจัดคาย : ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566 (ชวงท่ีจัดและจํานวนวันจะประกาศอีกครั้ง) 
2.2.2 รูปแบบการเรียน : ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และภาคสนาม โดยเรียนรวมกันท้ังสองโรงเรียน 
2.2.3 หัวขอและเนื้อหาท่ีเรียน   

         ตารางแสดงหัวขอและเนื้อหา สอวน. คาย 1 
หัวขอ เนื้อหา 

อุตุนิยมวิทยา 
 

- พลังงานและบรรยากาศโลก 
- เทอรโมไดนามิกสของอากาศ ความช้ืนและเมฆ 
- การหมุนเวียนของอากาศ 

ธรณีวิทยา - หลักธรณีวิทยาและระบบวิทยาศาสตรโลก 
- โครงสรางและองคประกอบภายในโลก  
- การแปรสณัฐานแบบแผน 
- ภูเขาไฟและกระบวนการท่ีเก่ียวของ 
- ธรณีวิทยาโครงสรางเบ้ืองตน 
- วัสดุโลก แร และ หิน 
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนผิว 
- ซากดึกดําบรรพและมาตราธรณกีาล 
- แผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา 

ดาราศาสตร 
 

- ปรากฏการณบนทองฟา  
- ระบบดาวเคราะหเบ้ืองตน  
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         ตารางแสดงหัวขอและเนื้อหา สอวน. คาย 2 
หัวขอ เนื้อหา 

อุตุนิยมวิทยา 
 

- การตรวจอากาศ 
- ระบบสภาพอากาศ 
- การพยากรณอากาศ 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ 
- ปรากฏการณทางแสง 

ธรณีวิทยา - แผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา (ปฏิบัติการ)  
- วัสดุโลก แร และ หิน (ปฏิบัติการ) 
- ธรณีสณัฐานและธรณีวิทยาประเทศไทย 
- ทรัพยากรธรณ ี
- ธรณีพิบัติภยั  และการเกิดพิบัตภิัยดานอ่ืน ๆ  
- การฝกปฏิบัติภาคสนาม (12-18 ช่ัวโมง) 
      - ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสราง 
      - ศึกษาซากดึกดําบรรพและการลําดับช้ันหิน 
      - การใชแผนท่ีธรณีวิทยาและแผนท่ีภูมิประเทศ 

ดาราศาสตร - โลกและระบบดาวเคราะห  
- สมดุลพลังงานของดาวเคราะห  
- เทคโนโลยีอวกาศและการประยกุตใช  

 

2.2.4 การประเมินผลและเกณฑการผานคาย 1 
1) ตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด  
2) ตองปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขาคายของวิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
3) นักเรียนท่ีผานเกณฑ ขอ 1-2 และไดรับการประเมินระหวางเรียนและการสอบหลังจบการอบรม

คาย 1 จะไดรับเกียรติบัตรการเปนนักเรียนคาย 1 ของศูนยฯ 
4) นักเรียนท่ีผานเกณฑ ขอ 1-3 และมีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม จะไดสิทธิ์ใน

การเปนนักเรียนคาย 2 ของศูนยฯ  
 

2.2.5 การประเมินผลและเกณฑการผานคาย 2 
1) ตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
2) ตองปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขาคายของวิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
3) นักเรียนท่ีผานเกณฑ ขอ 1-2 และมีผลการประเมินระหวางเรียน จะไดรับเกียรติบัตรการเปน

นักเรียนคาย 2 ของศูนยฯ และไดรับสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเปนนักเรียนผูแทนศูนยฯ 
 

2.3 การคัดเลือกนักเรียนผูแทนศูนยฯ 
2.3.1 นักเรียนท่ีผานคาย 2 และนักเรียนท่ีไดรับสิทธิ์ตามขอกําหนดของวิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 

หรือสิทธิ์ตามประกาศของมูลนิธิ สอวน. จะตองมาสอบคัดเลือกผูแทนศูนยฯ พรอมกัน  
2.3.2 นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเปนผูแทนศูนยฯ ตามประกาศ จะตองยืนยันสิทธิ์ในการเปนนักเรียนผูแทน

ศูนยตามประกาศของศูนยฯ จึงจะเปนนักเรียนผูแทนศูนยฯ ในการเขารวมการแขงขันวิทยาศาสตร
โลกและอวกาศระดับชาติได 

2.3.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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3. สรุปเสนทางนักเรียนในโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ศูนยโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ 

 

 


