ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
3ห้องสมุงดสืของหนู
โลกใหม่ใบเล็
ข่าวจากหนั
อพิมพ์เปิขด่าวสด
ฉบับกประจําวันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๑
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จดั ระบบข่าวสือ่ สิง่ พิมพ์ สนใจดูทไ่ี ด้
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ไทยเจ้ าภาพครั้งแรก จัดฟิ สิ กส์ โอลิมปิ ก84ชาติ
ณัฐพงษ์ บุณยพรหม

เปิ ดฉากขึน้ แล้วสํ าหรับ "การแข่ งขันฟิ สิ กส์
โอลิมปิ กระหว่ างประเทศ ครั้งที่ 42" ที่
ประเทศไทย "เปิ ดบ้ าน" เป็ นเจ้ าภาพจัดการ
แข่ งขัน ระหว่ างวันที่ 10-18 ก.ค. ที่
จฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ุ
่ นครั้ งนี้ จุฬาลงกรณ์
ในการแขงขั
มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
มูลนิธิส่ งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ์
ั
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากลยาณิ
วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ (สอวน.) โดยได้รับพระมหา
ิ มศักดิ์ และทาน
่
กรุ ณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็ นประธานกตติ
ิ มศักดิ์ ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านฟิ สิ กส์ สมาคม
ผูห้ ญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม รับเป็ นรองประธานที่ปรึ กษากตติ
่ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกนเป็
่ ั นเจ้าภาพ
ฟิ สิ กส์ไทย และสถาบันสงเสริ
่ น
น.พ.จรัส สุ วรรณเวลา นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองประธานมูลนิธิ สอวน. บอกว่า การแขงขั
ิ ้ นจากกลุ่มนักวิชาการที่มีความคิดและเชื่อวาในทุ
่ กประเทศยังมีเยาวชนที่มีความ
โอลิมปิ กทางวิชาการ เกดขึ
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่ ้ นมาแขงกนในด้
่ ั
่ ยวกบการแขงขั
ั
่ นกฬา
ี
อัจฉริ ยะทางปัญญาอยูม่ ากมาย หากจัดให้เยาวชนเหลานั
านวิชาการเชนเดี
็ นการพัฒนาความสามารถพิเศษทางปัญญาของเยาวชน ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อการพัฒนาประเทศใน
โอลิมปิ ก กจะเป็
ระยะยาว
ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
"การจัดงานครั้ งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกยรติ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และกระตุน้ ให้มีการยกระดับมาตรฐานการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ในประเทศ
่ ที่เข้าแขงขั
่ น เพราะจะมีประโยชน์ต่อไทย ในการทําให้
ให้ครู และนักเรี ยนมีประสบการณ์ จากประเทศตางๆ
่
ตางประเทศรู
้จกั และยอมรับในฝี มือด้าน
่
วิชาการมากขึ้ น" น.พ.จรัส กลาว

่ ่ ฟิ สิ กส์โอลิมปิ ก
นายกสภาจุฬาฯ บอกตอวา
่
ระหวางประเทศ
จะมีสุดยอดนักฟิ สิ กส์
่ มีท้ งั การสอบ
เยาวชนจากทัว่ โลก เข้ารวม
ภาคทฤษฎี 3 ข้อ ใช้เวลา 5 ชัว่ โมง และ
ภาคปฏิบตั ิการ 2 ข้อ ใช้เวลา 5 ชัว่ โมง โดย
ประเทศเจ้าภาพ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการออก
และตรวจข้อสอบ เกณฑ์การให้รางวัล คิด
่ น เหรี ยญทอง ให้แกผู่ ท้ ี่ได้คะแนนสู งสุ ด 8 เปอร์เซ็นต์แรก สวนเหรี
่
เป็ นร้อยละของผูเ้ ข้าแขงขั
ยญเงินให้คนที่
คะแนนรองลงไป 17 เปอร์เซ็นต์ และเหรี ยญทองแดง คะแนนรองลงไป 25 เปอร์เซ็นต์
"เจ้ าภาพ" จึงจําเป็ นต้ องเตรียมพร้ อมในเรื่องสถานทีแ่ ละการจัดการด้ านต่ างๆ
น.พ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ บอกถึงความพร้อมในการจัดงาน วา่ จุฬาฯ มีความพร้อมเต็มที่ เพราะมี
่
่ น 84 ประเทศ แตละประเทศจะมี
่
่ 5 คน อาจารย์ผคู ้ วบคุมประเทศละ 2
ประเทศที่เข้ารวมแขงขั
เยาวชนเข้ารวม
ี่ องประมาณ 1,000 คน ในการจัดพิธีเปิ ดการ
คน ผูส้ งั เกตการณ์และผูต้ ิดตามรวมแล้ว 650 คน และผูเ้ กยวข้
่ นได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอ
แขงขั
่ นด้วย
วน. เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็ นประธานในพิธีเปิ ดและพิธีมอบเหรี ยญรางวัลในวันปิ ดการแขงขั
ี
"เราเตรี ยมอาคารกฬาอเนกประสงค์
ชั้ น 4 ทั้ งหมด เป็ นสถานที่สอบ ทั้ งภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ ใช้พ้นื ที่ช้ นั 3
ทั้ งหมด เป็ นที่ประชุมข้อสอบ และประชุมผูบ้ ริ หารนานาชาติ"
อธิการบดีจุฬาฯ บอกด้วยวา่ คณะกรรมการจัดทําข้อสอบแปลเป็ น 5 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส
่ นครั้ งนี้ ไมอนุ
่ ญาต
เยอรมัน และสเปน รวมทั้ งอาจารย์ฟิสิ กส์ทว่ั ประเทศ เป็ นกรรมการตรวจข้อสอบ การแขงขั
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่ งเกตการณ์ ผูท้ ี่สนใจติดตามได้ที่ www.IPhO2011.org และถายทอดสดพิ
่
ให้บุคคลภายนอกเข้ารวมสั
ธีเปิ ดงาน ที่
www.chula.ac.th
่ งเหรี ยญทอง ประกอบด้วย นาย
ฟิ สิ กส์โอลิมปิ ก มีสุดยอดนักเรี ยนไทย 5 คน เป็ นตัวแทนของประเทศ เข้ารวมชิ
ํ อัครวราวงศ์ จากโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธิปก รักอํานวยกิจ จากโรงเรียนสาธิต
กาพล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทมวั
ุ น นายจิรัฎฐ์ จิระวิชิตชัย นายพงศภัค สวัสดิรักษ์ นายภคพล ศุภ
นิรัติศยั จากโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
่ งการเข้ามาเป็ นตัวแทนประเทศ วา่ กวาจะเข้
่
่ ่
็ วต้องสอบผาน
่
นายพงศภัค เลาถึ
ามาถึงตรงนี้ ต้องผานดานการเกบตั
่
่ มโอลิมปิ กฯ เป็ นต้นทางของการชอบวิทยาศาสตร์ของใครหลายคน
คายของสอวน
. ซึ่งองค์การสงเสริ
่
่ ้ จะปูพ้นื ฐานกอนแขงในระดั
่
"คายนี
บชาติ จากนั้ นจะเข้าสู่ ค่ายของสสวท.ที่มีการอบรมแบบเข้มข้น ซึ่งจะใช้เวลา
ั
่ น เพื่อนํา
กวา่ 2 ปี ผมดีใจมากที่มาถึงวันนี้ ได้ ทีมเราตั้ งความหวังไว้มาก ผมจะตั้งใจ และมีสมาธิกบการแขงขั
่
เหรี ยญทองมาฝากคนไทย" พงศภัค กลาว
่
่
่
่
ด้านนายภคพล บอกวา่ กวาจะมาถึ
งวันนี้ ตอ้ งฝ่ าดานมากมาย
เริ่ มจากคายของสอวน
.ที่มีศูนย์อยูต่ ามจังหวัดตางๆ
่ นย์ของสอวน.จะหาตัวแทนศูนย์ มาแขงโอลิ
่ มปิ กแหงชาติ
่
่ 2
ทัว่ ประเทศ จากนั้ นแตละศู
ซึ่งจะมีค่าย 1 และคาย
่ นในระดับประเทศ จากนั้ นตัวแทนแขงขั
่ นสอวน.แหงชาติ
่
่
และแขงขั
25 คน จะเข้าคายสสวท
. คัดคนจาก 25 คน
ให้เหลือ 15 คน จนเหลือ 8 คน และคัดให้เหลือ 5 คน
ั ่ตวั แทนประเทศไทยเคยทํา
"เราจะพยายามเปลี่ยนความคาดหวังให้เป็ นความมุ่งมัน่ และจะทําให้ได้เหมือนกบที
่ นที่โครเอเชีย ที่ได้ 5 คน 5 เหรี ยญทอง เป็ นที่ 2 ของโลก ที่ผานมามี
่
ไว้จากการแขงขั
การเตรี ยมพร้อมที่ดี เชื่อวา่
่ นจะออกมาอยางที
่ ่ต้ งั ใจไว้" ภคพล กลาว
่
ผลการแขงขั
็ วฝึ กซ้อมมานาน เราคาดหวังเหรี ยญทองอยูแ่ ล้ว
นายจิรัฎฐ์ บอกวา่ เราทุกคนมัน่ ใจพอสมควร เพราะมีการเกบตั
และจะพยายามทําให้ดีที่สุด
่ ้ งนี้ มีจีน และไต้หวันเป็ นคูแ่ ขงสํ
่ าคัญ เป็ นอยางนี
่ ้ มานานแล้ว
ขณะที่ พงศภัค บอกวา่ ใน 84 ประเทศที่เข้ารวมครั
่ ็ องพยายามทําให้ดีที่สุด
ทั้ งในสนามเอเชีย และสนามระดับโลก แตเรากต้
ทั้ง 5 คนได้ กล่าวขอกําลังใจจากประชาชน โดยยืนยันจะพยายามทําหน้ าทีใ่ ห้ ดีทสี่ ุ ด เพือ่ คว้ าเหรียญทองมาครอง
ให้ สําเร็จ
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