
 
ประกาศศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ประจําปการศึกษา 2564 
……………………………………………………………………. 

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับมอบหมายจากมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
ใหเปนศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และไดรับสทิธิ์ในการบริหารจัดการภายในศูนยฯ ซ่ึง
ประกอบดวยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและโรงเรียนกําเนิดวิทย ศูนยฯ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ สอวน. ในการสงเสริมใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอรมีโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดท้ังในดานทฤษฎีและทักษะ
ปฏิบัติใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหปญหาท่ีซับซอนได และมีความพรอมท่ีจะเขารับการคัดเลือกไปแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระดับชาติ และโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศตอไป  
 เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ท่ีรุนแรงข้ึนตั้งแตชวงตนป 2564 ท่ีผานมา และยังไมมี
แนวโนมท่ีจะคลี่คลายลง ทําใหนักเรียนท่ีจะสมัครเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ของศูนยโอลิมปก
วิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท่ีมีภูมิลําเนากระจายอยูแทบทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ประกอบกับขอ
ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดนครปฐม จึงทําใหทางศูนยฯ ไมสามารถจัดกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเขารวม
โครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ประจําปการศึกษา 2564 ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณได ในขณะท่ีการสอบ
คัดเลือกในรูปแบบออนไลนจากท่ีพักอาศัยของนักเรียน อาจจะมีขอจํากัดหลายดานอาทิ สัญญาณอินเตอรเน็ต 
สภาพแวดลอมในการสอบ ซ่ึงจะสงผลตอความเปนธรรมในการสอบคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการได ดังนั้นในป
การศึกษา 2564 นี้ ทางศูนยฯ จึงเปลี่ยนรูปแบบเปนเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกสมัครเขารวมคายอบรมความรูทาง
วิชาการเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. โดยนักเรียนสามารถเลือกสมัครในวิชาท่ีสนใจ
ได 1 วิชา จากจํานวน 8 วิชา ไดแก วิชาคณิตศาสตร เคมี คอมพิวเตอร ชีววิทยา ดาราศาสตร ฟสิกส ภูมิศาสตร 
และวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ กิจกรรมคายจะจัดในรูปแบบออนไลนโดยนักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมจากท่ี
พักอาศัยของนักเรียนไดในชวงปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 นักเรียนท่ีผานการประเมินผลตามเกณฑท่ี
กําหนดของแตละคายวิชา จะไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2564  
รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 
 
 



1. คุณสมบัติและเง่ือนไขการสมัคร 

1) ผูสมัครเขารวมโครงการฯ วิชาคณิตศาสตร เคมี คอมพิวเตอร ชีววิทยา ฟสิกส ดาราศาสตร และ
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-5 ของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกําเนิดวิทย จังหวัดระยอง  

2) ผูสมัครเขารวมโครงการฯ วิชาภูมิศาสตร ตองเปนนักเรียนท่ีมีอายุระหวาง 16 - 19 ป นับถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2565 (ผูสมัครเกิดต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2546 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2549) ท่ีกําลังศึกษา
ในโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ จังหวัดนครปฐม หรือโรงเรียนกําเนิดวิทย จังหวัดระยอง  
 

2. การสมัครเขารวมโครงการฯ 

 ผูสมัครเขารวมโครงการฯ ตองดําเนินการตอไปนี้   
1) เลือกวิชาท่ีสนใจเขารวมโครงการฯ 1 วิชา จาก 8 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร เคมี คอมพิวเตอร ชีววิทยา 

ดาราศาสตร ฟสิกส ภูมิศาสตร และวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  
2) สมัครเขารวมโครงการฯ ผานระบบออนไลนท่ี https://forms.gle/ZHeCfmPn8Tp3BAZ49 และดู

รายละเอียดการเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ของแตละวิชาไดท่ี 
https://www.mwit.ac.th/olympiad/ 
 

3. วันท่ีรับสมัคร   

ระหวางวันท่ี  2 - 20 กันยายน 2564  
 
4. รายละเอียดการดําเนินการกิจกรรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2564 

4.1 กําหนดการจัดกิจกรรม 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

 2 - 20 ก.ย. 64 ประชาสัมพันธและรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ท้ัง 8 

วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร เคมี คอมพิวเตอร ชีววิทยา ดาราศาสตร ฟสิกส ภูมิศาสตร 

และวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  (ผูสมัครเขารวมโครงการฯ เลือกไดเพียง 1 วิชา) 

27 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิเ์ขาคายอบรมความรูทางวิชาการ เพ่ือคัดเลือก

นักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2564 และรายชื่อ

นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขารวมโครงการฯ ตามสิทธิ์ท่ีไดรับตามหลักเกณฑของแตละวิชา 

4 - 17 ต.ค. 64 จัดคายอบรมความรูทางวิชาการ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปก

วิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2564 ท้ัง 8 วิชา  

27 ต.ค. 64  ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน.  

ปการศึกษา 2564 

https://forms.gle/ZHeCfmPn8Tp3BAZ49


วัน เดือน ป กิจกรรม 

1 พ.ย. 64 - พ.ค. 65 คายโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 1 และคาย 2 ปการศึกษา 2564 และการสอบ

คัดเลือกผูแทนศูนย ท้ัง 8 วิชา    

พ.ค. – ก.ย. 65 การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําป พ.ศ. 2565 ตามประกาศของมูลนิธิ 

สอวน. 

    หมายเหตุ:  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  
  สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. ของแตละวิชาไดท่ี   
  https://www.mwit.ac.th/olympiad/ 
 
 4.2 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ 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 ประเภทของนักเรียนท่ีสมัคร และวิธีการดําเนินการ 
o ประเภทท่ี 1 นักเรียนท่ีไมเคยเขาคาย สอวน. ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ ในวิชาท่ีสมัคร หรือเคยเขาคาย สอวน. จากศูนยอ่ืน แตไมไดรับสิทธิพิเศษจากมูลนิธิ      

สอวน. หรือ สสวท. ตองสมัครและเขาคายอบรมความรูทางวิชาการเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขารวม

โครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2564  

o ประเภทท่ี 2 นักเรียนท่ีเคยผานคาย สอวน. ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ ปการศึกษา 2563 ท่ีมีความประสงคจะเขารวมโครงการฯ ในวิชาเดิม ตองสมัครเขารวม

โครงการฯ และจะไดรับสิทธิ์ตามเกณฑของแตละวิชา ยกเวนกรณีนักเรียนไดรับสิทธิ์ในวิชานั้น 

หลังจากท่ีทางศูนยฯ ปดรับสมัครแลว นักเรียนจะไดรับสิทธิ์นั้นโดยไมตองสมัคร 



o ประเภทท่ี 3 นักเรียนท่ีเคยผานคาย สอวน. จากทุกศูนยฯ ท่ีไดรับสิทธิพิเศษจากมูลนิธิ สอวน. 

หรือ สสวท. หรือสิทธิ์อ่ืน ๆ ท่ีมีหลักฐานยืนยัน นักเรียนจะไดรับสิทธิพิเศษนั้น  โดยตองสมัครเขา

รวมโครงการฯ เพ่ือยืนยันสิทธิ์ พรอมแนบหลักฐาน (หากยังไมมีเอกสาร สามารถนํามายื่นภายหลัง

ได) ยกเวนกรณีนักเรียนไดรับสิทธิ์หลังจากท่ีทางศูนยฯ ปดรับสมัครแลว นักเรียนจะไดรับสิทธิ์นั้น

โดยไมตองสมัคร 

 ท้ังนี้ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของแตละวิชา 

 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  
  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี      กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 

                     (รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล) 
                   ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

                ประธานศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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