ระเบียบการรับสมัคร
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2565
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
********************************
หลักการและเหตุผล
สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอเจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ได้ ท รงเล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญและปัญหาในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐานสากล จึงได้ทรง
พระราชทานพระราชทรั พย์ ส่วนพระองค์ให้ส มาคมวิทยาศาสตร์แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นาไป
ดาเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)” โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ในปัจจุบัน
เพื่อสนองพระดาริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ
เพื่อประโยชน์ของการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศไทยในระยะยาว มูลนิธิ สอวน. จึงได้จัดทา
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ
ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งโอลิมปิก
วิชาการระหว่างประเทศ
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นศูนย์ระดับภูมิภาคดาเนินการจัดการอบรม
โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ใน 4 สาขาวิชา ร่วมกับโรงเรียน ดังนี้
ฟิสิกส์
โดยโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และโรงเรียนสิรินธร
เคมี
โดยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และโรงเรียนลาปลายมาศ
ชีววิทยา
โดยโรงเรียนสุรนารีวิทยา และโรงเรียนสุรวิทยาคาร
คอมพิวเตอร์ โดยโรงเรียนบุญวัฒนา และโรงเรียนนางรอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนในภูมิภาคที่มีความรู้ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เพื่อเพิ่มจานวนอาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาการ
เรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เทียบเท่าสากลและ
กระจายอยู่ทั่วประเทศ
4. เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้มีความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
5. เพื่อส่งเสริมให้มีการนาประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินโครงการโอลิมปิกวิชาการมาการพัฒนา และปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล
6. เพื่อให้ได้หลักสูตรพิเศษที่มหาวิทยาลัยสามารถนาไปใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
คุณสมบั ติผู้ ส มัครสอบคัดเลื อกเข้ารั บ การอบรมโครงการโอลิ มปิ กวิช าการ ค่าย 1 ปี การศึกษา 2565
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนในเขต
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ และเป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครสอบ
เงื่อนไขการสมัครสอบ
1. เงื่อนไขการสมัครสอบแยกตามรายวิชาดังนี้
- วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จะต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 เท่านั้น
- วิชาคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 เท่านั้น
2. วิชาที่ต้องการเข้ารับการอบรมและวิชาที่ต้องสมัครสอบ
วิชาที่ต้องการเข้ารับการอบรมค่าย 1
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คอมพิวเตอร์

วิชาที่ต้องสมัครสอบ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คอมพิวเตอร์

3. นักเรียนสามารถเลือกสอบได้สูงสุด 2 วิชา (เวลาสอบต้องไม่ตรงกัน) ตามตารางสอบ ดังนี้
09.00 – 12.00 น.

28 สิงหาคม 2565

ชีววิทยา

13.00 – 16.00 น.

พัก

วัน/เวลา

ฟิสิกส์/เคมี/คอมพิวเตอร์

4. นักเรียนต้องระบุลาดับวิชาและศูนย์ที่ต้องการอบรมจากมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ไปหาน้อยที่สุด แต่ละ
วิชาเลือกได้ไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม โดยพิจารณาจากตารางดังนี้
วิชา
ฟิสิกส์ (เลือกได้ 2 ลาดับ)
เคมี (เลือกได้ 2 ลาดับ)
ชีววิทยา (เลือกได้ 2 ลาดับ)
คอมพิวเตอร์ (เลือกได้ 2 ลาดับ)

ศูนย์อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
โรงเรียน
จังหวัด
บุรีรัมย์พิทยาคม
บุรีรัมย์
สิรินธร
สุรินทร์
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
ลาปลายมาศ
บุรีรัมย์
สุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
สุรวิทยาคาร
สุรินทร์
บุญวัฒนา
นครราชสีมา
นางรอง
บุรีรัมย์

หน้า 2 จาก 6

**ตัวอย่างการเลือกศูนย์อบรม
กรณีที่ 1 เลือกสอบ 1 วิชา ให้นักเรียนเลือกลาดับศูนย์อบรมที่ต้องการไปอบรมมากที่สุ ดเป็น
ลาดับที่ 1 และต้องการรองลงมาเป็นลาดับที่ 2 โดยสามารถเลือกได้สูงสุดคือ 2 ลาดับ ดังตารางตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตารางตัวอย่างการเลือกสอบเพียง 1 วิชา (2 ลาดับ)
วิชา
คอมพิวเตอร์ (เลือกได้ 2 ลำดับ)
สอบเวลา 13.00 - 16.00 น.

ศูนย์อบรมโครงการโอลิมปิก
วิชาการ ค่าย 1
โรงเรียน
บุญวัฒนา
นางรอง

จังหวัด
นครราชสีมา
บุรีรัมย์

ลาดับศูนย์อบรมที่ต้องการอบรม
(ต้องการมากที่สดุ ให้เลือกเป็นลาดับ 1
ต้องการรองลงมาให้เลือกเป็นลาดับ 2)

ตัวอย่าง
1
2

ตัวอย่าง
2
1

กรณีที่ 2 เลือกสอบ 2 วิชา ให้นักเรียนเลือกลาดับศูนย์อบรมที่ต้องการไปอบรมมากที่สุ ดเป็น
ลาดับที่ 1 และต้องการรองลงมาเป็นลาดับที่ 2 โดยสามารถเลือกลาดับวิชา/ศูนย์อบรมที่ต้องการได้สูงสุด
คือ 4 ลาดับ ดังตารางตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางตัวอย่างการเลือก 2 วิชา (4 ลาดับ)
วิชา
ชีววิทยา (เลือกได้ 2 ลำดับ)
สอบเวลา 09.00 - 12.00 น.
เคมี (เลือกได้ 2 ลำดับ)
สอบเวลา 13.00 - 16.00 น.

ศูนย์อบรมโครงการโอลิมปิก
วิชาการ ค่าย 1
โรงเรียน
สุรนารีวิทยา
สุรวิทยาคาร
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ลาปลายมาศ

จังหวัด
นครราชสีมา
สุรินทร์
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์

ลาดับศูนย์อบรมที่ต้องการอบรม
(ต้องการมากที่สุดเลือกเป็นลาดับ 1
แล้วเรียงตามความต้องการลาดับรองลงมา)

ตัวอย่างที่ 1
1
2
3
4

5. นักเรียนสามารถเลือกสนามสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น จากสนามสอบดังต่อไปนี้
- สนามสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
จังหวัดนครราชสีมา
- สนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
- สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์
- สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร
จังหวัดสุรินทร์
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง QR Code หรือเว็บไซต์โครงการโอลิมปิกวิชาการ
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://olympic.sut.ac.th)
ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565
2. ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท หากนักเรียนยืนยันการสมัครสอบแล้วศูนย์ สอวน.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
หน้า 3 จาก 6

ตัวอย่างที่ 2
4
2
1
3

3. หากนักเรียนยืนยันการสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ ฉะนั้นนักเรียนจะต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
4. เมื่อนักเรียนยืนยันการสมัครสอบแล้ว ให้นักเรียนพิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงิน และนาใบแจ้งยอดการชาระเงิน
ไปชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันอาทิตย์ที่ 7
สิงหาคม พ.ศ. 2565 และเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้
5. การรั บ สมั ค รจะสมบู ร ณ์ เ มื่ อ ระบบได้ รั บ แจ้ ง การช าระเงิ น จากธนาคารเรียบร้อยแล้ ว เท่านั้น ภายใน
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หากพ้นกาหนดจะถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์ และนักเรียนจะไม่
มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
6. ผู้ ส มัครสามารถตรวจสอบสถานะการชาระเงิน ค่า สมัค รผ่ านทางเว็บไซต์ (http://olympic.sut.ac.th)
หลังจากชาระเงินแล้ ว 3 วันทาการ หากสถานะการช าระเงิ นไม่สมบู รณ์ให้ ติ ดต่ อเจ้าหน้ าที่ ภายในวั น
พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ (http://olympic.sut.ac.th)
รายละเอียดการสอบคัดเลือก
1. กาหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
2. ในวันสอบให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่
3. ในวันสอบนักเรียนต้องแสดงเอกสาร ดังนี้
3.1 บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ ตามจานวนวิชาที่สมัครสอบ (เช่น สมัครสอบ 2 วิชา ใช้บัตรประจาตัวผู้สอบ
จานวน 2 ใบ) โดยสามารถพิมพ์บัตรประจาตัวผู้สอบได้ทางเว็บไซต์ (http://olympic.sut.ac.th)
3.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปแสดงตัวตนของนักเรียนที่หน่วยงาน
ราชการออกให้ (ตัวจริงเท่านั้น) โดยไม่อนุญาตให้เป็นสาเนาโดยเด็ดขาด แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุม สอบ
โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่แสดงบัตรตามข้อระเบียบผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
4. อนุญาตให้นาเพียงปากกา ดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบ และปากกาลบคาผิด โดยนาใส่ซองพลาสติกใสเข้า
ในห้องสอบเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มือถือ กระเป๋า อื่นๆ ให้นาไว้หน้าห้องสอบเท่านั้น
5. หากนักเรียนเข้าห้องสอบช้ากว่า 30 นาที จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การสอบในวิชาสอบนั้น
ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะทาข้อสอบ และเมื่ออยู่ในบริเวณสนามสอบ
ทั้งนี้ ศูนย์ สอวน. มทส. จะอนุญาตให้ผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยและผ่านการคัดกรองอุณหภูมิแล้ว
เข้าห้องสอบได้เท่านั้น
มาตรการคัดกรองในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 ตามประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 44/2565
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
1. นักเรียนทุกคนต้องทาการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี Antigen test kit (ATK) ด้วยตนเอง
โดยถ่ายรูปหรือปริ้นผลการตรวจมาแสดง ณ สนามสอบ และผลตรวจจะต้องอยู่ภายใน 72 ชั่วโมง
(ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565) นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หากนักเรียนที่มีผล
การตรวจ ATK เป็นบวก ให้แยกห้องสอบให้กับนักเรียน
2. ในวันสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกกรณี ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครอง
มารับนักเรียนหลังสอบเสร็จเท่านั้น โดยให้นัดหมายกับนักเรียนให้เรียบร้อย
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3. เนื่องจากในสนามสอบไม่มีจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้นักเรียนเตรียมอาหารกลางวันและน้าดื่มมาเอง
4. ระหว่างอยู่ ในสนามสอบให้ นั กเรี ย นทุก คนและผู้ ที่เ กี่ยวข้อ งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้น
ระยะห่างเพื่อลดการสัมผัส
เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1
1. คณะกรรมการจะพิจารณาโดยเรียงตามคะแนนของผู้สมัครสอบจากสูงสุดไปต่าสุด ของแต่ละวิชาและแต่ละ
ศูนย์อบรม แล้วคัดเลือกตามจานวนที่รับเข้าอบรมของแต่ละศูนย์อบรม
2. กรณีที่นักเรียนสอบผ่านมากกว่า 1 วิชาขึ้นไป จะพิจารณาตัดสินจากลาดับวิชา/ศูนย์อบรมที่นักเรียนเลือก
ไว้ตามลาดับ โดยจะประกาศผลเพียงวิชาเดียวและศูนย์อบรมเดียวเท่านั้น
3. ประกาศผลเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในแต่ละวิชา ในระบบรับสมัคร http://olympic.sut.ac.th
การประกาศผลการคัดเลือก
1. ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ทาง
เว็บไซต์ (http://olympic.sut.ac.th)
2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าค่ายทางเว็บไซต์ (http://olympic.sut.ac.th) ภายใน
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 หากยืนยันช้ากว่าที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าค่าย
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้อัพโหลดใบยินยอมผู้ปกครองผ่านระบบยืนยันสิทธิ์ (http://olympic.sut.ac.th)
4. หากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าหลักฐานการสมัครไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขตามประกาศ ศูนย์ฯ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้ของนักเรียนรายดังกล่าวเป็นโมฆะ
5. สถานทีก่ ารอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2565 มีจานวน 8 ศูนย์ ดังนี้
วิชาที่จัดอบรม
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คอมพิวเตอร์

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนลาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์

6. กาหนดการจัดอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2565 มีกาหนดจัดอบรมในช่วง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ http://olympic.sut.ac.th
ขอบเขตเนื้อหาของการจัดสอบและตารางสอบ
ขอบเขตเนื้อหาของการจัดสอบและตารางสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ
ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์ สอวน.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาได้ที่ http://olympic.sut.ac.th
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ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการเท่านั้น ได้ที่
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4191, 098-362-7167
E-mail: sut.olympic@gmail.com Line ID: posn4191
Facebook: สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*****************************
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