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ประกาศ 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง   การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ  ปีการศึกษา 2557 

------------------------------------ 
 
 ตามท่ีมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 19 แห่ง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีมติร่วมกัน
ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ใกล้มาตรฐานสากล และเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ นั้น 
 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นศูนย์ สอวน.ส าหรับภูมิภาคตะวันตก ร่วมกับโรงเรียนใน
เครือข่ายของ  “ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร”   ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ  ใน 5 สาขาวิชา คือ  เคมี   ชีววิทยา   ฟิสิกส์   คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  

นอกจากนี้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน .) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยท าการคัดเลือกโรงเรียนขยายผลเป็นศูนย์อบรมเพ่ิมขึ้น ภายใต้การดูแล
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ านวน  4  โรงเรียน  ดังนี้ 

1)  โรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี   อบรมวิชา คณิตศาสตร์ 
2)  โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี    อบรมวิชา เคมี 
3)  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี   อบรมวิชา ชีววิทยา 
4)  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  อบรมวิชา ฟิสิกส์ 

 

จ านวนรับ 
1. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร  สาขาวิชา  คณิตศาสตร์   เคมี   ชีววิทยา   ฟิสิกส์  และ

คอมพิวเตอร์   สาขาวิชาละ  35  คน 
2. ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.   โรงเรียนละ  35 คน 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

     คุณสมบัติส าหรับผู้สมัครศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.  ผู้สมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์ ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 
2.  ผู้สมัครสาขาวิชาเคมี  และฟิสิกส์ ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 
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3.  ผู้สมัครสาขาวิชาชีววิทยา ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และผู้ที่  
เคยผ่านการอบรมค่ายชีววิทยาของศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถ 
สมัครสอบเพ่ือคัดเลือกเข้าอบรมซ้ าได้อีก 1 ครั้ง (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ภาควิชาชีววิทยา 
โทร. 034-245327) 

4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ  จังหวัด   
     นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ์   
     และสมุทรปราการ 
5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า 2.75 

 

     คุณสมบัติส าหรับผู้สมัครศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.  
1. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด  

สพฐ. เท่านั้น   และก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ใน  9  จังหวัด  ดังต่อไปนี้ คือ  นครปฐม  
สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ์  และ
สมุทรปราการ 

2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า 2.75 
 

หากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานการ
สมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศ ศูนย์ฯ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์เข้าค่ายฯ ทั้งนี้
จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

สาขาวิชาที่รับสมัคร 

ผู้สมัครศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 สามารถเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา  โดยเลือกได้เพียงกลุ่มละ  1  สาขาวิชา
เท่านั้น   ทั้งนี ้ สาขาวิชาของผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะกรรมการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ    
สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  กลุ่มท่ี 1  -   สาขาวิชาคณิตศาสตร์   และสาขาวิชาเคมี 
  กลุ่มท่ี 2  -   สาขาวิชาชีววิทยา   สาขาวิชาฟิสิกส์   และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ   -   ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ทั้งสองกลุ่ม โดยระบุในใบสมัครว่ามีความประสงค์จะเข้า
อบรมสาขาวิชาใดหากผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 สาขาวิชา    ทั้งนี้  การตัดสินของคณะกรรมการศูนย์โอลิมปิก
วิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ผู้สมัครศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. 

 สามารถเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครได้เพียงสาขาวิชาเดียว  จาก  4  สาขาวิชา คือ  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์   สาขาวิชาเคมี    สาขาวิชาชีววิทยา   และสาขาวิชาฟิสิกส์  
 หมายเหตุ   -   ผู้สมัครสามารถสมัครสอบทั้งศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์โรงเรียน
ขยายผล สอวน. แต่ต้องเป็นสาขาวิชาที่ตรงกันและต้องระบุในใบสมัครว่ามีความประสงค์จะเข้าอบรมที่ศูนย์
ใดหากผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ศูนย์    ทั้งนี้  การตัดสินของคณะกรรมการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ช่วงเวลารับสมัคร 
 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแตวั่นที่  15   กรกฎาคม  - 7  สิงหาคม  2557  
 

วิธีการสมัคร 
1. ผู้สม ัครท ุกคนต้องสมัครผ่านระบบออนไลน ์ ภายในวันที ่  7 สิงหาคม  2557  (เว ็บ ไซต์ 

www.olympic.su.ac.th) โดยครั้งแรกต้องท าการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
2. ในการเลือกสาขาท่ีสมัครให้ตรวจสอบความถูกต้องให้ดีก่อน หากผู้สมัครยืนยันการเลือกรายวิชาผ่าน 
    ระบบออนไลน์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้  
3. ผู้สมัครพิมพ์เอกสารประกอบการสมัคร และใบช าระเงินผ่านธนาคาร  
4. ผู้สมัครน าใบช าระเงินไปจ่ายเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารกรุงศรี 
    อยุธยา โดยช าระเงินค่าสมัคร สาขาวิชาละ 150 บาท/ศูนย์ฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร จ านวน   
   10 บาท    ภายในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม  2557 (ค่าสมัคร จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
5. ผู้สมัครรวบรวม ใบสมัคร หลักฐานการช าระเงินที่ธนาคารคืนให้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร  
   ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฯ ส่งไปที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย  
   ส่งด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยยึดตรา  
   ประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ หากพ้นก าหนดนี้จะไม่รับสมัคร 
6. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงิน ภายใน 3 วันท าการหลังจากช าระเงิน ได้ที่  
      www.olympic.su.ac.th หากมีปัญหาในการสมัครบนระบบออนไลน์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่   
   งานบริการศึกษา โทรศัพท์หมายเลข 0-3424-5303 และ 0-3424-5300 

 
เอกสารการสมัคร  

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ โดยสั่งพิมพ์ออกจากการรับสมัคร ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว และลงลายมือ
ชื่อในใบสมัคร 

2. หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร ที่ช าระผ่านธนาคาร 
3. ใบรับรองท่ีลงนามโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละโรงเรียน 
4.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา  

 ผู้สมัครที่ส่งเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้น หรือเอกสารไม่ตรงกับข้อมูล
ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในระบบรับสมัครทางเว็ปไซต์ ถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิ์เข้าค่ายฯ ถึงแม้ว่าจะผ่าน
กระบวนการสอบคัดเลือกไปแล้ว 

 

วัน-เวลาและสถานที่สอบ 
 วันอาทิตย์ที่  31  สิงหาคม  2557   ณ  โรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ประจ าจังหวัดของท่าน  (จะประกาศให้ทราบภายหลัง)  ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน
หรือบัตรประจ าตัวประชาชนในวันสอบ   ตามเวลาสอบดังนี้ 
   9.00 - 11.00 น. - สาขาวิชาเคมี  
      9.00 - 12.00 น. - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 13.00 - 15.00 น. - สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

http://www.olympic.su.ac.th/
http://www.olympic.su.ac.th/
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วิชาที่สอบ 
 1.  ค่ายโอลิมปิกวิชาเคมี  สอบเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ คือ   อะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี  
สมบัติของธาตุและสารประกอบ และปริมาณมวลสารสัมพันธ์  โดยข้อสอบเป็นแบบอัตนัย เติมค าตอบสั้นๆ  
  2.  ค่ายโอลิมปิกวิชาชีววิทยา   สอบเนื้อหาครอบคลุมรายวิชาชีววิทยา  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  
โดยข้อสอบเป็นแบบอัตนัย 
 3.  ค่ายโอลิมปิกวิชาฟิสิกส์    สอบเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ คือ   การวัดและการแปลความหมาย
ข้อมูล   เลขนัยส าคัญ  การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง ได้แก่  โปรเจกไตล์  การเคลื่อนที่
แบบวงกลม  การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์   กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  สมดุล  งาน พลังงานและก าลัง   การดล
และโมเมนตัม  โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย  80 %  และแบบอัตนัย  20 %  
 4.  ค่ายโอลิมปิกวิชาคณิตศาสตร์ สอบเนื้อหาครอบคลุมรายวิชาคณิตศาสตร์    ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
(ช่วงชั้นที่ 3)  และในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ช่วงชั้นที่ 4)   เรื่อง  เซต  ตรรกศาสตร์   ระบบจ านวนจริง  โดย
ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย 

5.  ค่ายโอลิมปิกวิชาคอมพิวเตอร์  สอบเนื้อหาครอบคลุม  2  วิชาคือ  วิชาคณิตศาสตร์  โดยมีเนื้อหา
ตามหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงชั้นที่ 3)  และวิชาขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
หลักและวิธีคิดในการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไป   โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย 80% และแบบอัตนัย 20 %  
 
ก าหนดการประกาศผลสอบคัดเลือก 
 วันพุธที่  24  กันยายน  2557  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์  จังหวัดนครปฐม  ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.sc.su.ac.th  
   ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าค่าย 1  ณ  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องส่งแบบตอบรับการเข้า
ค่าย ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันที่  30 กันยายน  2557  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  
และศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเรียกผู้สอบได้อันดับส ารองมาเข้าค่ายตามล าดับต่อไป  
 ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1  ณ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.  จะต้องส่งแบบตอบรับการเข้าค่าย ถึง
โรงเรียนขยายผล สอวน. ของแต่ละสาขาวิชา   ภายในวันที่  30 กันยายน  2557  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  
และโรงเรียนฯจะเรียกผู้สอบได้อันดับส ารองมาเข้าค่ายตามล าดับต่อไป 
 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ  (ค่าย 1)  ระหว่างวันที่  8 - 21  
ตุลาคม  2557 (อบรมทุกวันไม่มีวันหยุด) ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม    หรือ ณ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โดยจะแจ้งก าหนดเวลาและรายละเอียดใน
การเข้าค่ายให้ทราบในภายหลัง (นักเรียนที่มาเข้าค่าย 1 ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตร
และสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2) 
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เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2  ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1. คัดเลือกจากนักเรียนที่เข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ในปีการศึกษา 2557  จากศูนย์
โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.   สาขาวิชาละ  25  คน  
ยกเว้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รับจ านวน 20 คน 
 2.  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 –  6  และเคยผ่านการเข้าค่าย 1  สาขาวิชา
ชีววิทยา ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าค่าย 2 สาขาวิชา
ชีววิทยา  (นักเรียนที่สนใจจะสมัครให้ติดต่อภาควิชาชีววิทยา โทร. 034-245327  ก่อนวันที่  6  ตุลาคม  2557) 

     ประกาศ  ณ  วันที่          กรกฎาคม    พ.ศ.    2557 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
งานบริการการศึกษา  
โทรศัพท์  0-3424-5303   
 โทรสาร   0-3424-5343 


