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ธรรมนูญการแข่งขนัชีววิทยาโอลมิปิกระดับชาติ 

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ ์                 

สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ตระหนักถึง

ความสาํคญัของวิชาชีววิทยาท่ีมีต่อทุกสาขาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและต่อการศึกษาโดยทัว่ไป

ของเยาวชนไทย และดว้ยวตัถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมการพฒันาการศึกษาวิชาชีววทิยาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายในประเทศไทยให้ทดัเทียมนานาประเทศ จึงไดจ้ดัให้มีการแข่งขนัชีววิทยาสําหรับนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนเป็นประจาํทุกปี การแข่งขนัน้ีเป็นการแข่งขนัประเภทบุคคล เรียกว่า การ

แข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิกระดบัชาติ (Thailand Biology Olympiad : TBO) ควรจดัข้ึนประมาณปลายเดือน

เมษายนถึงตน้เดือนพฤษภาคมของแต่ละปี 
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 ศูนย ์สอวน. วิชาชีววิทยา (ต่อไปน้ีเรียกว่าศูนย)์ หรือมหาวิทยาลยัต่างๆ จะหมุนเวียนกนัเป็น

เจา้ภาพจดัการแข่งขนั ศูนยเ์จา้ภาพรับผดิชอบดูแลใหค้วามเสมอภาคแก่ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคน และเป็นผูเ้ชิญ

ผูแ้ทนจากทุกศูนยเ์ขา้ร่วมการแข่งขนั 
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 ศูนยท่ี์เข้าร่วมการแข่งขนัส่งนักเรียนเข้าแข่งขนัได้หน่ึงทีมประกอบด้วยนักเรียนท่ีผ่านการ

คดัเลือกของแต่ละศูนย ์จาํนวน 6 คน เฉพาะศูนย ์สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัได ้3 

ทีม (18 คน) 

 แต่ละศูนยมี์อาจารยข์องศูนย ์2 คน ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบดา้นวชิาการ (ยกเวน้ศูนย ์สอวน. โรงเรียน

เทพศิรินทร์ มีได้ไม่เกิน 6 คน) อาจารยท์ั้ งสองมีสถานภาพเป็นกรรมการของคณะกรรมการชีววิทยา

โอลิมปิก สอวน. โดยแต่ละคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั และจะถือวา่เป็นผูป้ระสานงานของศูนยน์ั้นในเร่ืองการ

แข่งขนัทาํหน้าท่ีประสานงานเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการแข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิกระดบัชาติ 

จนกระทัง่มีการแข่งขนัคร้ังต่อไป 
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 นอกจากน้ียงัให้มีผูส้ังเกตการณ์อีกหน่ึงคนจากแต่ละศูนย ์ทาํหนา้ท่ีดูแลการนาํนกัเรียนเดินทาง

จากศูนยไ์ปยงัศูนยเ์จา้ภาพและการนาํนกัเรียนเดินทางกลบัยงัภูมิลาํเนา(ยกเวน้ศูนย ์สอวน. โรงเรียนเทพศิ

รินทร์มีไดไ้ม่เกิน 3 คน) 

 อาจารยฝ่์ายวิชาการ ตอ้งคดัเลือกมาจากผูเ้ช่ียวชาญชีววิทยาหรือครูชีววิทยาท่ีสามารถแก้โจทย์

ปัญหาท่ีใชใ้นการแข่งขนัไดอ้ยา่งดี 

 แต่ละศูนยจ์ะตอ้งส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของคณะผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั (ช่ือ นามสกุล วนัเกิด ท่ีอยู ่

และโรงเรียน) ใหก้บัศูนยเ์จา้ภาพก่อนการแข่งขนั 
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 ภาษาท่ีใชใ้นการแข่งขนัชีววทิยาโอลิมปิกระดบัชาติ คือ ภาษาไทย 
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 งบประมาณของการแข่งขนัเป็นดงัน้ี 

 มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบงบประมาณการแข่งขันผ่านศูนย์เจ้าภาพ โดยให้ศูนย์เจ้าภาพทํา

ประมาณการค่าใชจ่้าย เพื่อขออนุมติัอยา่งนอ้ย 6 เดือนก่อนกาํหนดการแข่งขนั อยา่งไรก็ตาม ศูนยเ์จา้ภาพ

อาจขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ไดอี้กทางหน่ึง 

 ศูนยเ์จา้ภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางไปและกลบัยงัสถานท่ีแข่งขนัของคณะผูเ้ขา้ร่วม

แข่งขนั (ยกเวน้ ศูนยโ์รงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์) โดยใหแ้ต่ละศูนยส์ํารองค่าใชจ่้ายไปก่อนแลว้นาํมาเบิก

กบัศูนยเ์จา้ภาพในระหวา่งการแข่งขนั ส่วนการเดินทางไป-กลบัจากภูมิลาํเนาไปยงัศูนยต่์างๆ ของคณะผู ้

เขา้แข่งขนัอยูใ่นความรับผดิชอบของแต่ละศูนย ์

 ศูนยเ์จา้ภาพ รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ อยา่งอ่ืนทั้งหมด ตั้งแต่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเดินทางมาถึง 

จนกระทัง่เร่ิมเดินทางออกจากศูนยเ์จา้ภาพ โดยเฉพาะค่าท่ีพกัและอาหารสําหรับนกัเรียนและผูร่้วมทีม 

ค่าใชจ่้ายในการทศันศึกษา รางวลัในการแข่งขนั และอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นระหวา่งระยะเวลาการแข่งขนั 
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 การสอบประกอบดว้ยภาคทฤษฎี 1 วนั และภาคปฏิบติัการ 1 วนั 

 รูปแบบและเวลาท่ีใชใ้นการสอบเป็นดงัน้ี 

 1. ภาคทฤษฎี มีขอ้สอบ 2 ชุด เวลาในการสอบชุดละ 2 ชัว่โมง โดยแต่ละชุดเป็นขอ้สอบแบบ 

Multiple True-False แบบ 4 statement จาํนวนชุดละ 50 ขอ้ แต่ละขอ้มีคะแนน 1 คะแนน รวมชุดละ 50 

คะแนน รวมคะแนนภาคทฤษฎีทั้งหมด 100 คะแนน โดยมีหวัขอ้และคะแนนของแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี 
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หวัขอ้ คะแนน 

Cell Structure and Function 20 

Plant Anatomy and Physiology 15 

Animal Anatomy and Physiology 25 

Ethology and Ecology 15 

Genetics and Evolution 20 

Biosystematics 5 

รวม 100 

 

 2. ภาคปฏิบติัการ มี 4 หวัขอ้ เวลาในการสอบหวัขอ้ละ 1 ชัว่โมง แต่ละหวัขอ้มีคะแนน 25 

คะแนน รวมคะแนนภาคปฏิบติัการทั้งหมดเป็น 100 คะแนน โดยมีหวัขอ้และคะแนนของแต่ละหวัขอ้

ดงัน้ี 

 

หวัขอ้ คะแนน 

Cell / Molecular Biology / Microbiology / Biochemistry 25 

Plant Anatomy / Physiology / Biosystematics (optional) 25 

Animal Anatomy / Physiology / Biosystematics (optional) 25 

Ecology 25 

รวม 100 
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1. ขอ้สอบภาคทฤษฎีออกโดยผูแ้ทนศูนย ์สอวน. ทัว่ประเทศ ครอบคลุมเน้ือหาจากธรรมนูญและ

หลกัสูตร สอวน.  

2. คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีแต่งตั้งโดยมูลนิธิ สอวน. คดัเลือกและกลัน่กรองขอ้สอบภาคทฤษฎี

และออกขอ้สอบเพิ่มเติมให้ครบถา้หากยงัไม่ครอบคลุมเน้ือหาจากธรรมนูญและหลกัสูตร สอวน. 

เพื่อใหไ้ดข้อ้สอบ 2 ชุด ชุดละ 50 ขอ้  

3. คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิต้องเตรียมข้อสอบสํารองภาคทฤษฎีประมาณ 20% ของทุก Part ไว้

สําหรับใช้แทนขอ้สอบทฤษฎีขอ้ใดขอ้หน่ึงท่ีถูกปฏิเสธโดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูแ้ทนศูนย ์  

สอวน. ทัว่ประเทศในการแข่งขนัคร้ังนั้น และขอ้สอบท่ีถูกปฏิเสธไม่สามารถนาํมาพิจารณาไดอี้ก 

4. ศูนยเ์จา้ภาพเป็นผูอ้อกขอ้สอบภาคปฏิบติัการ ซ่ึงรวมถึงอาจจะออกขอ้สอบสาํรองเตรียมไวด้ว้ย 

5. คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิร่วมกันกับศูนย์เจ้าภาพพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎีและข้อสอบ

ภาคปฏิบติัการ แลว้มอบขอ้สอบท่ีพิจารณาแลว้ใหศู้นยเ์จา้ภาพเพื่อดาํเนินการต่อไป 
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6. ในระหวา่งการแข่งขนัศูนยเ์จา้ภาพร่วมกบัผูแ้ทนศูนย ์สอวน. ทัว่ประเทศ จะทาํการพิจารณาขอ้สอบ

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัการท่ีผา่นการพิจารณาขั้นตน้โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุร่วมกบัศูนย์

เจา้ภาพ แลว้ศูนยเ์จา้ภาพจดัทาํขอ้สอบสาํหรับการแข่งขนั  
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สัดส่วนการคิดคะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เป็นคะแนนสอบภาคทฤษฎีร้อยละ 60 และภาคปฏิบติัการร้อยละ 40 

ผูแ้ข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรรางวลัเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลาํดับ

คะแนนท่ีทาํได ้ภายใตข้อ้ตกลงระหวา่งคณะกรรมการวชิาชีววิทยาของสอวน. และผูแ้ทนศูนย ์สอวน. ทุก

ศูนยท่ี์เขา้ร่วมการแข่งขนั 
เหรียญรางวลักาํหนดให้ด้านหน่ึงเป็นตราสัญลักษณ์ของศูนยเ์จ้าภาพและปีท่ีจดัการแข่งขนั               

อีกดา้นหน่ึงเป็นตราสญัลกัษณ์ของมูลนิธิ สอวน.  

ศูนยเ์จา้ภาพตอ้งเตรียมเกียรติบตัรพร้อมรางวลัพิเศษสาํหรับมอบใหก้บั 
1. ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด 

2. ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนสอบภาคทฤษฎีสูงสุด 

3. ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนสอบภาคปฏิบติัการสูงสุด 

4. ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดประจาํภาคเหนือ 

5. ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดประจาํภาคใต ้

6. ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดประจาํภาคกลาง 

7. ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดประจาํภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 นอกจากน้ี ศูนยเ์จา้ภาพสามารถใหร้างวลัพิเศษอ่ืนๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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 ภาระหนา้ท่ีของศูนยเ์จา้ภาพ : 

 ก)  ตอ้งดูแลใหก้ารแข่งขนัดาํเนินไปตามขอ้บงัคบัของธรรมนูญน้ี 

 ข)  ออก “กฎระเบียบการจดังาน” บนพื้นฐานของธรรมนูญน้ี และแจง้กฎระเบียบการจดังาน

ให้กบัศูนยท่ี์จะเขา้ร่วมการแข่งขนัท่ีไม่ครอบคลุมโดยธรรมนูญ และให้ช่ือและท่ีอยู่ของหน่วยงานและ

บุคคลท่ีรับผดิชอบจดัการแข่งขนัชีววทิยาโอลิมปิกระดบัชาติ น้ี 

 ค)  ออกกาํหนดการแข่งขนัท่ีแน่นอน (ตารางเวลาสําหรับผูแ้ข่งขนัและผูร่้วมทีม กาํหนดการ

ทศันศึกษาและอ่ืนๆ) และส่งไปยงัศูนยท่ี์จะเขา้ร่วมการแข่งขนัล่วงหนา้ 

 ง)  เป็นผูจ้ดัทาํขอ้สอบ และร่วมในการเตรียมขอ้สอบสําหรับการแข่งขนั โดยจะตอ้งรักษาขอ้มูล

เก่ียวกบัขอ้สอบเป็นความลบัอยา่งท่ีสุด 

 จ)  ตอ้งเตรียมพี่เล้ียงคอยดูแลนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมแข่งขนั 
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 ฉ)  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจคาํตอบและใหค้ะแนน 

 ช)  ต้องเตรียมกระดาษคาํตอบและคะแนนของผูแ้ข่งขนัให้กับอาจารย์ผูแ้ทนศูนย์ก่อนการ

พิจารณาใหค้ะแนนขั้นสุดทา้ย 

 ซ)  ตอ้งจดัใหมี้การพิจารณาคะแนนร่วมกนัเพื่อใหไ้ดค้ะแนนขั้นสุดทา้ย 

 ฌ)  ตอ้งทาํรายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลั 

 ญ)  ตอ้งเตรียมเกียรติบตัรมอบใหผู้ร่้วมแข่งขนั และผูไ้ดรั้บรางวลัต่างๆ  

 ฎ)  ตอ้งจดัพิมพร์ายงานการแข่งขนัส่งใหมู้ลนิธิ สอวน. และใหศู้นย ์สอวน.ต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมการ

แข่งขนั ศูนยล์ะ 1 เล่ม ภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีหลงัการแข่งขนั 
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 ขอ้สอบท่ีใชใ้นการแข่งขนัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. 

ซ่ึงประกอบไปดว้ยอาจารยฝ่์ายวิชาการของทุกศูนยท่ี์เขา้ร่วมการแข่งขนัในปีนั้น และคณะกรรมการวิชา

ชีววทิยาจากมูลนิธิ สอวน. 

ให้ผูแ้ทนหน่ึงคนจากศูนยเ์จา้ภาพทาํหนา้ท่ีเป็นประธานคณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลให้การแข่งขันดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นกรรมการคนหน่ึงใน

คณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. 

 การตดัสินของท่ีประชุมให้ใชเ้สียงส่วนใหญ่ ในกรณีท่ีมีคะแนนเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่ากนั 

ใหป้ระธานคณะกรรมการมีสิทธิลงคะแนนช้ีขาด 

 การตดัสินของท่ีประชุมในกรณีการปฏิเสธขอ้สอบตอ้งใชเ้สียง 2ใน3 เป็นการตดัสิน 
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 คณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ประกอบด้วย กรรมการวิชาชีววิทยามูลนิธิ สอวน. 

อาจารยฝ่์ายวชิาการของทุกศูนย ์โดยมีผูแ้ทนของศูนยเ์จา้ภาพเป็นประธาน 

 คณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี : 

 ก)  กาํกบัและดูแลใหก้ารแข่งขนัเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั 

 ข)  พิจารณาขอ้สอบพร้อมเฉลยขอ้สอบ และแนวทางการให้คะแนนท่ีศูนยเ์จา้ภาพเสนอมา ก่อน

การสอบแข่งขนัในแต่ละภาค คณะกรรมการมีอาํนาจท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปฏิเสธขอ้สอบท่ีเสนอมา แต่

ไม่สามารถเสนอขอ้สอบใหม่ได ้การเปล่ียนแปลงต่างๆ ตอ้งไม่มีผลต่ออุปกรณ์การทดลองท่ีใช้ในการ

สอบภาคปฏิบติัการ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการตดัสินขั้นสุดท้ายในการกาํหนดตัวข้อสอบและ

แนวทางในการให้คะแนน ผูเ้ขา้ร่วมในการประชุมของคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ตอ้งเก็บ

รักษาความลบัเก่ียวกบัขอ้สอบและตอ้งไม่ใหค้วามช่วยเหลือใดๆ แก่ผูแ้ข่งขนั 

 ค)  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความยุติธรรมในการแบ่งกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บรางวลั โดยจะไม่มีการ

เปิดเผยคะแนนของผูแ้ข่งขนั 
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 ง)  พิจารณาผลการแข่งขันและตัดสินใจเร่ืองการมอบรางว ัลต่างๆ  ผลการตัดสินของ

คณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาด 

 ผูส้ังเกตการณ์สามารถเขา้ฟังการประชุมของคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ได ้แต่ไม่

สามารถลงคะแนนเสียงหรือมีส่วนร่วมในการอภิปรายได ้

 

# 12 
 

 ศูนยเ์จา้ภาพท่ีดูแลการแข่งขนัจะทาํหน้าท่ีประกาศผลและจดัพิธีมอบรางวลัแก่ผูไ้ดรั้บรางวลั

ต่างๆในพิธีปิดการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการ 

 

# 13 
 

 มูลนิธิ สอวน. เป็นผูป้ระสานงานระยะยาวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิก

ระดบัชาติ 

 

# 14 
 

 การเปล่ียนแปลงเน้ือหาในธรรมนูญ การเพิ่มเติมหรือการลดบทบญัญติัสามารถกระทาํไดโ้ดย

คณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. เท่านั้น และตอ้งอาศยัเสียงขา้งมาก (2 ใน 3ของคะแนนเสียง) 

 

 

******************************** 
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ภาคผนวก 
 

 หลกัปฏิบติัสาํหรับการแข่งขนัชีววทิยาโอลิมปิกระดบัชาติ 
 

 1. ในการสอบทานคะแนนโดยผูแ้ทนศูนย ์สอวน. ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั ใหใ้ชก้ระดาษคาํตอบตวั

จริง / สาํเนาของกระดาษคาํตอบตวัจริง สาํหรับการสอบทาน (ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา) 

 2. การเขียนช่ือวทิยาศาสตร์ตอ้งขีดเส้นใตแ้ยก genus และ specific epithet เช่น Homo sapiens 

 3. ขอ้สอบท่ีตอ้งแสดงวธีิทาํ ถา้นกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัทาํผิดวธีิ แต่ไดค้าํตอบท่ีถูกตอ้ง ให้

คณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. ในการแข่งขนัคร้ังนั้น ๆ เป็นผูพ้ิจารณาวา่จะใหค้ะแนนหรือไม่ 

 4. นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งในขอ้สอบอยา่งเคร่งครัด เช่น จาํนวนทศนิยม การเขียนตวัยอ่

หรือคาํเตม็ การใชเ้คร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ และการใชศ้พัทเ์ทคนิค 

 5. ศูนยเ์จา้ภาพจะเป็นผูเ้สนอรูปแบบการประชุมพิจารณาขอ้สอบ การเฉลยขอ้สอบ และแนวทาง

การใหค้ะแนน ใหผู้แ้ทนศูนย ์สอวน. ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัพิจารณา เพื่อใชส้าํหรับการแข่งขนัแต่ละคร้ัง 

 



   

การแข่งขนัชีววิทยาโอลมิปิกระดับชาติ 

(Thailand Biology Olympiad: TBO) 
 

 การแข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิกระดบัชาติไดด้าํเนินคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2547 โดยคณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รับเป็นเจา้ภาพภายใตช่ื้อ “การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. (POSN – Biology 

Olympiad : POSN-BO)”              

ในปี พ.ศ. 2552 ไดป้รับเปล่ียนช่ือของการแข่งขนัใหถู้กตอ้งเป็น “การแข่งขันชีววทิยาโอลิมปิกระดับชาติ” 

ซ่ึงเจ้าภาพจดัการแข่งขนั คือ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแข่งขนัชีววิทยา

โอลิมปิกระดับชาติมีคณะกรรมการวิชาชีววิทยา ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการกลางจากมูลนิธิ สอวน. และ

คณะกรรมการวิชาชีววทิยาจากศูนย ์สอวน. ทัว่ประเทศ ท่ีร่วมกนัวางแผนและพฒันา รวมทั้งปรับปรุงหลกัสูตรท่ีใช้

อบรมร่วมกัน และจัดให้มีการแข่งขันระหว่างศูนย์ โดยใช้มาตรฐานใกล้เคียงระดับ International Biology 

Olympiad (IBO) โดยแต่ละศูนยจ์ะหมุนเวยีนกนัเป็นเจา้ภาพ 
 

รูปแบบการแข่งขัน 

1. ขอ้สอบมี 2 ภาค คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ภาคละ 3 ชัว่โมง 

ข้อสอบภาคทฤษฎ ี มี 2 ชุด 

1.1.  ขอ้สอบปรนยัแบบท่ีมีคาํตอบหลายคาํตอบใหเ้ลือก 100 คะแนน 

1.2.  ขอ้สอบอตันยัแบบใหเ้ขียนตอบสั้นๆ 100 คะแนน  

แต่ละศูนยจ์ะส่งขอ้สอบทฤษฎีมาให้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีแต่งตั้งโดยมูลนิธิ สอวน. เพื่อ

คดัเลือกและปรับขอ้สอบให้ไดม้าตรฐานสากลหรือออกขอ้สอบเพิ่มเติมร่วมกบัศูนยเ์จา้ภาพหรือ

มหาวทิยาลยัท่ีรับเป็นเจา้ภาพ 

ข้อสอบภาคปฏิบัต ิจะเนน้ทกัษะเก่ียวกบัการทดลอง ศูนยเ์จา้ภาพหรือมหาวิทยาลยัเจา้ภาพเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการออกขอ้สอบ 

ผูแ้ทนจากศูนย ์สอวน. เป็นผูรั้บรองขอ้สอบและตดัสินช้ีขาด 

 คณะกรรมการจากศูนยเ์จา้ภาพเป็นผูต้รวจขอ้สอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดยผูแ้ทนจากศูนย ์สอวน. 

มีโอกาสช้ีแจง เพื่อขอปรับคะแนนนกัเรียนไดห้ากเห็นวา่ไม่เหมาะสม 

2. ผลการแข่งขนัจดัเป็นรางวลัเหรียญทอง (Gold), เหรียญเงิน (Silver), เหรียญทองแดง (Bronze) โดยใช้เกณฑ์

มาตรฐานท่ีตกลงกนัระหวา่งคณะกรรมการกลางวชิาชีววทิยาของ สอวน. และอาจารยจ์ากทุกศูนย ์นกัเรียน

ท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1– 60 (โดยประมาณ) จะได้รับการคดัเลือกส่งเข้าอบรมเข้มเป็นเวลา 3 สัปดาห์            

ท่ี สสวท. เพื่อคดัเลือกผูแ้ทนประเทศไทยไปแข่งขนัชีววทิยาโอลิมปิกระหวา่งประเทศ จาํนวน 4 คน และผู ้

ท่ีเคยไดรั้บเหรียญรางวลัจากการแข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิกระดบัชาติในคร้ังท่ี 1 มาแลว้จะไม่ไดรั้บเหรียญ

รางวลัอีกในการเขา้ร่วมการแข่งขนัในคร้ังท่ี 2 



   

 คณะเขา้ร่วมแข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิกระดบัชาติทั้งนกัเรียนและอาจารยจ์ะไดมี้โอกาสทศันศึกษา เพื่อเปิด

โลกทศัน์ดว้ย  

3. หลกัเกณฑ์และคุณสมบติัของนกัเรียนท่ีจะสอบคดัเลือกเขา้โครงการชีววิทยาโอลิมปิกระดบัชาติ ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2554 เป็นตน้ไป มีดงัน้ี 

3.1 ผูส้มคัรเขา้สอบคดัเลือกต้องมีสัญชาติไทย ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในประเทศไทย กาํลังศึกษาอยู่ใน

ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 ยกเวน้ผูแ้ทนประเทศไทยท่ีกลับจากการแข่งขนัวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง

ประเทศ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (IJSO) 

3.2 ผูท่ี้เขา้อบรมค่าย 1 แต่สอบไม่ผา่นเขา้อบรม ค่าย 2 สามารถสมคัรสอบค่าย 1 เพื่อเขา้ค่าย 2 ใหม่โดยไม่

ตอ้งรับการอบรม หรือสอบคดัเลือกเขา้อบรมค่าย 1 ใหม่ไดใ้นปีถดัไป แต่เขา้อบรมไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง 

โดยใหท้างศูนยอ์อกเป็นประกาศใหน้กัเรียนทราบ 

3.3 ผูท่ี้สอบผ่านค่าย 1 แต่สอบไม่ผา่นค่าย 2 ไม่สามารถสมคัรสอบคดัเลือกเขา้อบรมใหม่ได ้แต่สามารถ

สมคัรสอบค่าย 2 เพื่อเป็นตวัแทนไปแข่งขนัระดบัชาติพร้อมกบันกัเรียนรุ่นถดัไปได ้แต่ตอ้งไดรั้บการ

พิจารณาจากศูนยซ่ึ์งจะประกาศให ้ผูไ้ดรั้บการพิจารณาตอ้งมารายงานตวัท่ีศูนย ์

3.4 ผูท่ี้เขา้แข่งขนัระดบัชาติ แต่ไม่ผ่านการคดัเลือกเขา้อบรมท่ี สสวท. สามารถสมคัรสอบค่าย 2 เพื่อเป็น

ตวัแทนของศูนยไ์ปแข่งขนัระดับชาติในปีถัดไปพร้อมนักเรียนค่าย 2 รุ่นถัดไปได้ข้ึนอยู่กับการ

พิจารณาของศูนย ์(แต่ใหเ้ขา้แข่งขนัระดบัชาติไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง) โดยใหน้กัเรียนแจง้ศูนยเ์ป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

3.5 ผูท่ี้ได้รับการคดัเลือกเข้าอบรมเข้มท่ี สสวท. แต่ไม่ผ่านการคดัเลือกเป็น 4 คน สุดท้าย ไปแข่งขนั

ระหว่างประเทศ มูลนิธิจะประกาศช่ือนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด 10-15 คน ให้ไดโ้อกาสสมคัรเขา้

แข่งขนัระดบัชาติคร้ังต่อไป  แต่ตอ้งแสดงความจาํนงท่ีมูลนิธิ สอวน . เพื่อส่งรายช่ือนักเรียนให้ศูนย์

เจา้ภาพทราบ (นกัเรียนแต่ละคนจะมีสิทธิเขา้แข่งขนัระดบัชาติไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง) นกัเรียนส่วนท่ีเหลือ

จะไม่มีสิทธ์ิเขา้มาสอบ สอวน. ชีววทิยา ทุกกรณี 

 

***************************************** 
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