ประกาศศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ประจําปการศึกษา 2564
…………………………………………………………………….

โรงเรี ย นมหิ ดลวิ ทยานุ ส รณ ได รั บ มอบหมายจากมูล นิธิสงเสริ มโอลิมป กวิช าการและพัฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ใหเปนศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และไดรับสิทธิ์ในการบริหารจัดการภายในศูนยฯ ซึ่ง
ประกอบดวยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและโรงเรียนกําเนิดวิทย ศูนยฯ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ สอวน. ในการสงเสริมใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอรมีโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดทั้งในดานทฤษฎีและทักษะ
ปฏิ บั ติ ให สามารถวิ เคราะห และสั งเคราะห ป ญหาที่ซับซอนได และมีความพรอมที่จะเขารับการคัดเลือกไปแข งขั น
โอลิมปกวิชาการระดับชาติ และโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศตอไป
เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นตั้งแตชวงตนป 2564 ที่ผานมา และยังไมมี
แนวโนมที่จะคลี่คลายลง ทําใหนักเรียนที่จะสมัครเขารว มโครงการโอลิมป กวิชาการ สอวน. ของศูนยโอลิมปก
วิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่มีภูมิลําเนากระจายอยูแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับขอ
ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดนครปฐม จึงทําใหทางศูนยฯ ไมสามารถจัดกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเขารวม
โครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ประจําปการศึกษา 2564 ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณได ในขณะที่การสอบ
คัดเลือกในรูปแบบออนไลนจากที่พักอาศัยของนักเรียน อาจจะมีขอจํากัดหลายดานอาทิ สัญญาณอินเตอรเน็ต
สภาพแวดลอมในการสอบ ซึ่งจะสงผลตอความเปนธรรมในการสอบคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการได ดังนั้นในป
การศึกษา 2564 นี้ ทางศูนยฯ จึงเปลี่ยนรูปแบบเปนเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกสมัครเขารวมคายอบรมความรูทาง
วิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. โดยนักเรียนสามารถเลือกสมัครในวิชาที่สนใจ
ได 1 วิชา จากจํานวน 8 วิชา ไดแก วิชาคณิตศาสตร เคมี คอมพิวเตอร ชีววิทยา ดาราศาสตร ฟสิกส ภูมิศาสตร
และวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ กิจกรรมคายจะจัดในรูปแบบออนไลนโดยนักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมจากที่
พักอาศัยของนั กเรีย นไดในชวงป ดภาคเรีย นที่ 1 ปการศึกษา 2564 นักเรียนที่ผานการประเมินผลตามเกณฑ ที่
กําหนดของแตละคายวิชา จะไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2564
รายละเอียดมีดังนี้

1. คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร
1) ผูส มั ครเข า ร ว มโครงการฯ วิ ช าคณิตศาสตร เคมี คอมพิว เตอร ชีว วิทยา ฟสิกส ดาราศาสตร และ
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 ของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกําเนิดวิทย จังหวัดระยอง
2) ผูสมัครเขารวมโครงการฯ วิชาภูมิศาสตร ตองเปนนักเรียนที่มีอายุระหวาง 16 - 19 ป นับถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2565 (ผูสมัครเกิดตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549) ที่กําลังศึกษา
ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกําเนิดวิทย จังหวัดระยอง
2. การสมัครเขารวมโครงการฯ
ผูสมัครเขารวมโครงการฯ ตองดําเนินการตอไปนี้
1) เลือกวิชาที่สนใจเขารวมโครงการฯ 1 วิชา จาก 8 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร เคมี คอมพิวเตอร ชีววิทยา
ดาราศาสตร ฟสิกส ภูมิศาสตร และวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
2) สมัครเขารวมโครงการฯ ผานระบบออนไลนที่ https://forms.gle/ZHeCfmPn8Tp3BAZ49 และดู
รายละเอียดการเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ของแตละวิชาไดที่
https://www.mwit.ac.th/olympiad/
3. วันที่รับสมัคร
ระหวางวันที่ 2 - 20 กันยายน 2564
4. รายละเอียดการดําเนินการกิจกรรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2564
4.1 กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน เดือน ป
กิจกรรม
2 - 20 ก.ย. 64
27 ก.ย. 64
4 - 17 ต.ค. 64
27 ต.ค. 64

ประชาสัมพันธและรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ทั้ง 8
วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร เคมี คอมพิวเตอร ชีววิทยา ดาราศาสตร ฟสิกส ภูมิศาสตร
และวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ (ผูสมัครเขารวมโครงการฯ เลือกไดเพียง 1 วิชา)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเ์ ขาคายอบรมความรูทางวิชาการ เพื่อคัดเลือก
นักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2564 และรายชื่อ
นักเรียนที่มีสิทธิ์เขารวมโครงการฯ ตามสิทธิ์ที่ไดรับตามหลักเกณฑของแตละวิชา
จัดคายอบรมความรูทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปก
วิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2564 ทั้ง 8 วิชา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน.
ปการศึกษา 2564

วัน เดือน ป

กิจกรรม

1 พ.ย. 64 - พ.ค. 65 คายโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 1 และคาย 2 ปการศึกษา 2564 และการสอบ
คัดเลือกผูแทนศูนย ทั้ง 8 วิชา
พ.ค. – ก.ย. 65 การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําป พ.ศ. 2565 ตามประกาศของมูลนิธิ
สอวน.
หมายเหตุ: กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. ของแตละวิชาไดที่
https://www.mwit.ac.th/olympiad/
4.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2564 ของ
แตละวิชา
วิชา
จํานวนนักเรียน (คน)
คณิตศาสตร
35
เคมี
35
คอมพิวเตอร
35
ชีววิทยา
35
ดาราศาสตร
24
ฟสิกส
35
ภูมิศาสตร
35
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
30
รวม
264
4.3 ประเภทของนักเรียนที่สมัคร และวิธีการดําเนินการ
o ประเภทที่ 1 นักเรียนที่ไมเคยเขาคาย สอวน. ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุ ส รณ ในวิ ช าที่ ส มั คร หรื อเคยเขาคาย สอวน. จากศูน ยอื่น แตไมไดรับ สิทธิพิเศษจากมูล นิธิ
สอวน. หรือ สสวท. ตองสมัครและเขาคายอบรมความรูทางวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขารวม
โครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2564
o ประเภทที่ 2 นักเรียนที่เคยผานคาย สอวน. ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ปการศึกษา 2563 ที่มีความประสงคจะเขารวมโครงการฯ ในวิชาเดิม ตองสมัครเขารวม
โครงการฯ และจะไดรับสิทธิ์ตามเกณฑของแตละวิชา ยกเวนกรณีนักเรียนไดรับสิทธิ์ในวิช านั้น
หลังจากที่ทางศูนยฯ ปดรับสมัครแลว นักเรียนจะไดรับสิทธิ์นั้นโดยไมตองสมัคร

o ประเภทที่ 3 นักเรียนที่เคยผานคาย สอวน. จากทุกศูนยฯ ที่ไดรับสิทธิพิเศษจากมูลนิธิ สอวน.
หรือ สสวท. หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีหลักฐานยืนยัน นักเรียนจะไดรับสิทธิพิเศษนั้น โดยตองสมัครเขา
รวมโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์ พรอมแนบหลักฐาน (หากยังไมมีเอกสาร สามารถนํามายื่นภายหลัง
ได) ยกเวนกรณีนักเรียนไดรับสิทธิ์หลังจากที่ทางศูนยฯ ปดรับสมัครแลว นักเรียนจะไดรับสิทธิ์นั้น
โดยไมตองสมัคร
ทั้งนี้ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของแตละวิชา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล)
ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ประธานศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
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