ธรรมนูญการแข่ งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
#1
มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ กวิ ช าการและพัฒ นามาตรฐานวิท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา ในพระอุ ป ถัม ภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ (สอวน.) ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของวิชาชี ววิทยาที่มีต่อทุกสาขาของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และต่อการศึกษาโดยทัว่ ไป
ของเยาวชนไทย และด้วยวัตถุ ประสงค์ที่จะส่ งเสริ มการพัฒนาการศึกษาวิชาชี ววิทยาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในประเทศไทยให้ทดั เที ยมนานาประเทศ จึงได้จดั ให้มีการแข่งขันชี ววิทยาสําหรับนักเรี ยน
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายขึ้ นเป็ นประจําทุ ก ปี การแข่ งขัน นี้ เป็ นการแข่ งขัน ประเภทบุ ค คล เรี ย กว่า การ
แข่งขันชี ววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ (Thailand Biology Olympiad : TBO) ควรจัดขึ้นประมาณปลายเดือน
เมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี
#2
ศูนย์ สอวน. วิชาชี ววิท ยา (ต่อไปนี้ เรี ยกว่าศู นย์) หรื อมหาวิท ยาลัยต่างๆ จะหมุ นเวียนกันเป็ น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ศูนย์เจ้าภาพรับผิดชอบดูแลให้ความเสมอภาคแก่ผเู ้ ข้าแข่งขันทุกคน และเป็ นผูเ้ ชิ ญ
ผูแ้ ทนจากทุกศูนย์เข้าร่ วมการแข่งขัน
#3
ศู น ย์ที่ เข้าร่ วมการแข่ง ขัน ส่ งนัก เรี ยนเข้าแข่ งขัน ได้ห นึ่ งที ม ประกอบด้วยนัก เรี ยนที่ ผ่านการ
คัดเลือกของแต่ละศูนย์ จํานวน 6 คน เฉพาะศูนย์ สอวน. โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันได้ 3
ทีม (18 คน)
แต่ละศูนย์มีอาจารย์ของศูนย์ 2 คน ที่จะต้องรับผิดชอบด้านวิชาการ (ยกเว้นศูนย์ สอวน. โรงเรี ยน
เทพศิ รินทร์ มี ได้ไม่ เกิ น 6 คน) อาจารย์ท้ งั สองมี ส ถานภาพเป็ นกรรมการของคณะกรรมการชี ววิท ยา
โอลิมปิ ก สอวน. โดยแต่ละคนมีสิทธิ เท่าเทียมกัน และจะถือว่าเป็ นผูป้ ระสานงานของศูนย์น้ นั ในเรื่ องการ
แข่งขันทําหน้าที่ ประสานงานเกี่ ยวกับกิ จกรรมต่าง ๆ ระหว่างการแข่งขันชี ววิทยาโอลิ มปิ กระดับชาติ
จนกระทัง่ มีการแข่งขันครั้งต่อไป
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นอกจากนี้ ยงั ให้มีผสู ้ ังเกตการณ์ อีกหนึ่ งคนจากแต่ละศูนย์ ทําหน้าที่ดูแลการนํานักเรี ยนเดิ นทาง
จากศูนย์ไปยังศูนย์เจ้าภาพและการนํานักเรี ยนเดินทางกลับยังภูมิลาํ เนา(ยกเว้นศูนย์ สอวน. โรงเรี ยนเทพศิ
ริ นทร์ มีได้ไม่เกิน 3 คน)
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ ต้องคัดเลื อกมาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญชี ววิทยาหรื อครู ชีววิทยาที่สามารถแก้โจทย์
ปั ญหาที่ใช้ในการแข่งขันได้อย่างดี
แต่ละศูนย์จะต้องส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของคณะผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน (ชื่ อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่
และโรงเรี ยน) ให้กบั ศูนย์เจ้าภาพก่อนการแข่งขัน
#4
ภาษาที่ใช้ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ คือ ภาษาไทย
#5
งบประมาณของการแข่งขันเป็ นดังนี้
มู ล นิ ธิ สอวน. รั บ ผิ ด ชอบงบประมาณการแข่ ง ขัน ผ่า นศู น ย์เจ้า ภาพ โดยให้ ศู น ย์เจ้า ภาพทํา
ประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุมตั ิอย่างน้อย 6 เดือนก่อนกําหนดการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ศูนย์เจ้าภาพ
อาจขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง
ศูนย์เจ้าภาพรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดิ นทางไปและกลับ ยังสถานที่ แข่งขันของคณะผูเ้ ข้าร่ วม
แข่งขัน (ยกเว้น ศูนย์โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์) โดยให้แต่ละศูนย์สํารองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วนํามาเบิก
กับศูนย์เจ้าภาพในระหว่างการแข่งขัน ส่ วนการเดินทางไป-กลับจากภูมิลาํ เนาไปยังศูนย์ต่างๆ ของคณะผู ้
เข้าแข่งขันอยูใ่ นความรับผิดชอบของแต่ละศูนย์
ศูนย์เจ้าภาพ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างอื่นทั้งหมด ตั้งแต่ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขันเดินทางมาถึง
จนกระทัง่ เริ่ มเดิ นทางออกจากศูนย์เจ้าภาพ โดยเฉพาะค่าที่พกั และอาหารสําหรับนักเรี ยนและผูร้ ่ วมทีม
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา รางวัลในการแข่งขัน และอื่นๆ ที่อยูใ่ นระหว่างระยะเวลาการแข่งขัน
#6
การสอบประกอบด้วยภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฏิบตั ิการ 1 วัน
รู ปแบบและเวลาที่ใช้ในการสอบเป็ นดังนี้
1. ภาคทฤษฎี มีขอ้ สอบ 2 ชุด เวลาในการสอบชุดละ 2 ชัว่ โมง โดยแต่ละชุดเป็ นข้อสอบแบบ
Multiple True-False แบบ 4 statement จํานวนชุ ดละ 50 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนน 1 คะแนน รวมชุดละ 50
คะแนน รวมคะแนนภาคทฤษฎีท้ งั หมด 100 คะแนน โดยมีหวั ข้อและคะแนนของแต่ละหัวข้อดังนี้
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หัวข้อ
Cell Structure and Function
Plant Anatomy and Physiology
Animal Anatomy and Physiology
Ethology and Ecology
Genetics and Evolution
Biosystematics
รวม

คะแนน
20
15
25
15
20
5
100

2. ภาคปฏิบตั ิการ มี 4 หัวข้อ เวลาในการสอบหัวข้อละ 1 ชัว่ โมง แต่ละหัวข้อมีคะแนน 25
คะแนน รวมคะแนนภาคปฏิบตั ิการทั้งหมดเป็ น 100 คะแนน โดยมีหวั ข้อและคะแนนของแต่ละหัวข้อ
ดังนี้
หัวข้อ
Cell / Molecular Biology / Microbiology / Biochemistry
Plant Anatomy / Physiology / Biosystematics (optional)
Animal Anatomy / Physiology / Biosystematics (optional)
Ecology
รวม

คะแนน
25
25
25
25
100

#7
1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ออกโดยผูแ้ ทนศู น ย์ สอวน. ทัว่ ประเทศ ครอบคลุ ม เนื้ อหาจากธรรมนู ญ และ
หลักสู ตร สอวน.
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิที่แต่งตั้งโดยมูลนิ ธิ สอวน. คัดเลื อกและกลัน่ กรองข้อสอบภาคทฤษฎี
และออกข้อสอบเพิ่มเติมให้ครบถ้าหากยังไม่ครอบคลุ มเนื้ อหาจากธรรมนู ญและหลักสู ตร สอวน.
เพื่อให้ได้ขอ้ สอบ 2 ชุด ชุดละ 50 ข้อ
3. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ต้องเตรี ย มข้อสอบสํ ารองภาคทฤษฎี ป ระมาณ 20% ของทุ ก Part ไว้
สําหรับใช้แทนข้อสอบทฤษฎี ขอ้ ใดข้อหนึ่ งที่ถูกปฏิ เสธโดยคะแนนเสี ยง 2 ใน 3 ของผูแ้ ทนศูนย์
สอวน. ทัว่ ประเทศในการแข่งขันครั้งนั้น และข้อสอบที่ถูกปฏิเสธไม่สามารถนํามาพิจารณาได้อีก
4. ศูนย์เจ้าภาพเป็ นผูอ้ อกข้อสอบภาคปฏิบตั ิการ ซึ่ งรวมถึงอาจจะออกข้อสอบสํารองเตรี ยมไว้ดว้ ย
5. คณะกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร่ ว มกัน กับ ศู น ย์เจ้า ภาพพิ จ ารณาข้อ สอบภาคทฤษฎี แ ละข้อ สอบ
ภาคปฏิบตั ิการ แล้วมอบข้อสอบที่พิจารณาแล้วให้ศูนย์เจ้าภาพเพื่อดําเนินการต่อไป
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6. ในระหว่างการแข่งขันศูนย์เจ้าภาพร่ วมกับผูแ้ ทนศูนย์ สอวน. ทัว่ ประเทศ จะทําการพิจารณาข้อสอบ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิการที่ผา่ นการพิจารณาขั้นต้นโดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิร่วมกับศูนย์
เจ้าภาพ แล้วศูนย์เจ้าภาพจัดทําข้อสอบสําหรับการแข่งขัน
#8
สัดส่ วนการคิดคะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เป็ นคะแนนสอบภาคทฤษฎีร้อยละ 60 และภาคปฏิบตั ิการร้อยละ 40
ผูแ้ ข่ ง ขัน จะได้รับ เกี ย รติ บ ัต รรางวัล เหรี ย ญทอง เหรี ย ญเงิ น และเหรี ย ญทองแดง ตามลํา ดับ
คะแนนที่ทาํ ได้ ภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างคณะกรรมการวิชาชีววิทยาของสอวน. และผูแ้ ทนศูนย์ สอวน. ทุก
ศูนย์ที่เข้าร่ วมการแข่งขัน
เหรี ย ญรางวัลกําหนดให้ ด้านหนึ่ งเป็ นตราสั ญ ลัก ษณ์ ข องศู น ย์เจ้าภาพและปี ที่ จดั การแข่ ง ขัน
อีกด้านหนึ่งเป็ นตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ สอวน.
ศูนย์เจ้าภาพต้องเตรี ยมเกียรติบตั รพร้อมรางวัลพิเศษสําหรับมอบให้กบั
1. ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ด
2. ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนสอบภาคทฤษฎีสูงสุ ด
3. ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบตั ิการสู งสุ ด
4. ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดประจําภาคเหนือ
5. ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดประจําภาคใต้
6. ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดประจําภาคกลาง
7. ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดประจําภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
นอกจากนี้ ศูนย์เจ้าภาพสามารถให้รางวัลพิเศษอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
#9
ภาระหน้าที่ของศูนย์เจ้าภาพ :
ก) ต้องดูแลให้การแข่งขันดําเนินไปตามข้อบังคับของธรรมนูญนี้
ข) ออก “กฎระเบี ยบการจัดงาน” บนพื้นฐานของธรรมนู ญ นี้ และแจ้งกฎระเบี ยบการจัดงาน
ให้กบั ศูนย์ที่จะเข้าร่ วมการแข่งขันที่ไม่ครอบคลุ มโดยธรรมนู ญ และให้ชื่อและที่อยู่ของหน่ วยงานและ
บุคคลที่รับผิดชอบจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ นี้
ค) ออกกําหนดการแข่งขันที่ แน่ นอน (ตารางเวลาสําหรับ ผูแ้ ข่งขันและผูร้ ่ วมที ม กําหนดการ
ทัศนศึกษาและอื่นๆ) และส่ งไปยังศูนย์ที่จะเข้าร่ วมการแข่งขันล่วงหน้า
ง) เป็ นผูจ้ ดั ทําข้อสอบ และร่ วมในการเตรี ยมข้อสอบสําหรับการแข่งขัน โดยจะต้องรักษาข้อมูล
เกี่ยวกับข้อสอบเป็ นความลับอย่างที่สุด
จ) ต้องเตรี ยมพี่เลี้ยงคอยดูแลนักเรี ยนที่เข้าร่ วมแข่งขัน
ธรรมนูญการแข่งขันชีววิทยา

4

ฉ) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจคําตอบและให้คะแนน
ช) ต้อ งเตรี ย มกระดาษคําตอบและคะแนนของผูแ้ ข่ ง ขัน ให้ ก ับ อาจารย์ผูแ้ ทนศู น ย์ก่ อนการ
พิจารณาให้คะแนนขั้นสุ ดท้าย
ซ) ต้องจัดให้มีการพิจารณาคะแนนร่ วมกันเพื่อให้ได้คะแนนขั้นสุ ดท้าย
ฌ) ต้องทํารายชื่อผูไ้ ด้รับรางวัล
ญ) ต้องเตรี ยมเกียรติบตั รมอบให้ผรู ้ ่ วมแข่งขัน และผูไ้ ด้รับรางวัลต่างๆ
ฎ) ต้องจัดพิมพ์รายงานการแข่งขันส่ งให้มูลนิธิ สอวน. และให้ศูนย์ สอวน.ต่าง ๆ ที่เข้าร่ วมการ
แข่งขัน ศูนย์ละ 1 เล่ม ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี หลังการแข่งขัน
# 10
ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน.
ซึ่ งประกอบไปด้วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการของทุกศูนย์ที่เข้าร่ วมการแข่งขันในปี นั้น และคณะกรรมการวิชา
ชีววิทยาจากมูลนิธิ สอวน.
ให้ผูแ้ ทนหนึ่ งคนจากศูนย์เจ้าภาพทําหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน.
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลให้ ก ารแข่ ง ขัน ดํา เนิ น ไปด้วยความเรี ย บร้ อ ย และเป็ นกรรมการคนหนึ่ งใน
คณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิ ก สอวน.
การตัดสิ นของที่ประชุ มให้ใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ ในกรณี ที่มีคะแนนเห็ นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ากัน
ให้ประธานคณะกรรมการมีสิทธิ ลงคะแนนชี้ขาด
การตัดสิ นของที่ประชุมในกรณี การปฏิเสธข้อสอบต้องใช้เสี ยง 2ใน3 เป็ นการตัดสิ น
# 11
คณะกรรมการชี ววิท ยาโอลิ ม ปิ ก สอวน. ประกอบด้วย กรรมการวิช าชี ววิท ยามู ล นิ ธิ สอวน.
อาจารย์ฝ่ายวิชาการของทุกศูนย์ โดยมีผแู ้ ทนของศูนย์เจ้าภาพเป็ นประธาน
คณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ :
ก) กํากับและดูแลให้การแข่งขันเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ข) พิจารณาข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบ และแนวทางการให้คะแนนที่ศูนย์เจ้าภาพเสนอมา ก่อน
การสอบแข่งขันในแต่ละภาค คณะกรรมการมีอาํ นาจที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อปฏิเสธข้อสอบที่เสนอมา แต่
ไม่สามารถเสนอข้อสอบใหม่ได้ การเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ต้องไม่มีผลต่ออุปกรณ์ การทดลองที่ ใช้ในการ
สอบภาคปฏิ บ ตั ิ ก าร คณะกรรมการต้องจัดให้ มี ก ารตัด สิ น ขั้น สุ ด ท้ายในการกําหนดตัวข้อสอบและ
แนวทางในการให้คะแนน ผูเ้ ข้าร่ วมในการประชุ มของคณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. ต้องเก็บ
รักษาความลับเกี่ยวกับข้อสอบและต้องไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่ผแู ้ ข่งขัน
ค) ตรวจสอบความถู กต้องและความยุติธรรมในการแบ่งกลุ่มผูท้ ี่ได้รับรางวัล โดยจะไม่มีการ
เปิ ดเผยคะแนนของผูแ้ ข่งขัน
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ง) พิ จ ารณาผลการแข่ ง ขั น และตัด สิ นใจเรื่ องการมอบรางวัล ต่ า งๆ ผลการตัด สิ นของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็ นเด็ดขาด
ผูส้ ังเกตการณ์ สามารถเข้าฟั งการประชุ มของคณะกรรมการชี ววิทยาโอลิ มปิ ก สอวน. ได้ แต่ไม่
สามารถลงคะแนนเสี ยงหรื อมีส่วนร่ วมในการอภิปรายได้
# 12
ศูนย์เจ้าภาพที่ ดูแลการแข่งขันจะทําหน้าที่ ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผูไ้ ด้รับรางวัล
ต่างๆในพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ
# 13
มูลนิ ธิ สอวน. เป็ นผูป้ ระสานงานระยะยาวที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการแข่งขันชี ววิทยาโอลิ มปิ ก
ระดับชาติ
# 14
การเปลี่ ยนแปลงเนื้ อหาในธรรมนู ญ การเพิ่มเติมหรื อการลดบทบัญญัติสามารถกระทําได้โดย
คณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. เท่านั้น และต้องอาศัยเสี ยงข้างมาก (2 ใน 3ของคะแนนเสี ยง)

********************************
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ภาคผนวก
หลักปฏิบตั ิสาํ หรับการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ
1. ในการสอบทานคะแนนโดยผูแ้ ทนศูนย์ สอวน. ที่เข้าร่ วมการแข่งขัน ให้ใช้กระดาษคําตอบตัว
จริ ง / สําเนาของกระดาษคําตอบตัวจริ ง สําหรับการสอบทาน (ขอให้ที่ประชุมพิจารณา)
2. การเขียนชื่ อวิทยาศาสตร์ ตอ้ งขีดเส้นใต้แยก genus และ specific epithet เช่น Homo sapiens
3. ข้อสอบที่ตอ้ งแสดงวิธีทาํ ถ้านักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขันทําผิดวิธี แต่ได้คาํ ตอบที่ถูกต้อง ให้
คณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. ในการแข่งขันครั้งนั้น ๆ เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าจะให้คะแนนหรื อไม่
4. นักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตามคําสั่งในข้อสอบอย่างเคร่ งครัด เช่น จํานวนทศนิยม การเขียนตัวย่อ
หรื อคําเต็ม การใช้เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ต่าง ๆ และการใช้ศพั ท์เทคนิค
5. ศูนย์เจ้าภาพจะเป็ นผูเ้ สนอรู ปแบบการประชุมพิจารณาข้อสอบ การเฉลยข้อสอบ และแนวทาง
การให้คะแนน ให้ผแู ้ ทนศูนย์ สอวน. ที่เข้าร่ วมการแข่งขันพิจารณา เพื่อใช้สาํ หรับการแข่งขันแต่ละครั้ง
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การแข่ งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ
(Thailand Biology Olympiad: TBO)
การแข่ง ขัน ชี ว วิท ยาโอลิ ม ปิ กระดับ ชาติไ ด้ดาํ เนิ น ครั้ ง แรก ในปี พ.ศ. 2547 โดยคณะวิท ยาศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย รับ เป็ นเจ้า ภาพภายใต้ชื่ อ “การแข่ งขัน ชี ว วิท ยาโอลิม ปิ ก สอวน. (POSN – Biology
Olympiad : POSN-BO)”
ในปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อของการแข่งขันให้ถูกต้องเป็ น “การแข่ งขันชี ววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ”
ซึ่ ง เจ้าภาพจัดการแข่ง ขัน คื อ ภาควิช าชี ววิท ยา คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น การแข่ งขัน ชี ววิท ยา
โอลิ ม ปิ กระดับ ชาติ มี ค ณะกรรมการวิช าชี ววิท ยา ซึ่ ง ประกอบด้วยคณะกรรมการกลางจากมู ล นิ ธิ สอวน. และ
คณะกรรมการวิชาชี ววิทยาจากศูนย์ สอวน. ทัว่ ประเทศ ที่ร่วมกันวางแผนและพัฒนา รวมทั้งปรับปรุ งหลักสู ตรที่ใช้
อบรมร่ ว มกัน และจัด ให้ มี ก ารแข่ ง ขัน ระหว่ า งศู น ย์ โดยใช้ ม าตรฐานใกล้เคี ย งระดับ International Biology
Olympiad (IBO) โดยแต่ละศูนย์จะหมุนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพ
รูปแบบการแข่ งขัน
1. ข้อสอบมี 2 ภาค คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ภาคละ 3 ชัว่ โมง
ข้ อสอบภาคทฤษฎี มี 2 ชุ ด
1.1. ข้อสอบปรนัยแบบที่มีคาํ ตอบหลายคําตอบให้เลือก 100 คะแนน
1.2. ข้อสอบอัตนัยแบบให้เขียนตอบสั้นๆ 100 คะแนน
แต่ละศูนย์จะส่ งข้อสอบทฤษฎี มาให้คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิที่แต่งตั้งโดยมูลนิ ธิ สอวน. เพื่อ
คัดเลือกและปรับข้อสอบให้ได้มาตรฐานสากลหรื อออกข้อสอบเพิ่มเติมร่ วมกับศูนย์เจ้าภาพหรื อ
มหาวิทยาลัยที่รับเป็ นเจ้าภาพ
ข้ อสอบภาคปฏิบัติ จะเน้นทักษะเกี่ยวกับการทดลอง ศูนย์เจ้าภาพหรื อมหาวิทยาลัยเจ้าภาพเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการออกข้อสอบ
ผูแ้ ทนจากศูนย์ สอวน. เป็ นผูร้ ับรองข้อสอบและตัดสิ นชี้ขาด
คณะกรรมการจากศูนย์เจ้าภาพเป็ นผูต้ รวจข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยผูแ้ ทนจากศูนย์ สอวน.
มีโอกาสชี้แจง เพื่อขอปรับคะแนนนักเรี ยนได้หากเห็นว่าไม่เหมาะสม
2. ผลการแข่งขันจัดเป็ นรางวัลเหรี ยญทอง (Gold), เหรี ยญเงิน (Silver), เหรี ยญทองแดง (Bronze) โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานที่ตกลงกันระหว่างคณะกรรมการกลางวิชาชีววิทยาของ สอวน. และอาจารย์จากทุกศูนย์ นักเรี ยน
ที่ มี ค ะแนนอัน ดับ ที่ 1– 60 (โดยประมาณ) จะได้รั บ การคัด เลื อ กส่ ง เข้าอบรมเข้ม เป็ นเวลา 3 สั ป ดาห์
ที่ สสวท. เพื่อคัดเลือกผูแ้ ทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระหว่างประเทศ จํานวน 4 คน และผู ้
ที่เคยได้รับเหรี ยญรางวัลจากการแข่งขันชี ววิทยาโอลิ มปิ กระดับชาติในครั้งที่ 1 มาแล้วจะไม่ได้รับเหรี ยญ
รางวัลอีกในการเข้าร่ วมการแข่งขันในครั้งที่ 2

คณะเข้าร่ วมแข่งขันชี ววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติท้ งั นักเรี ยนและอาจารย์จะได้มีโอกาสทัศนศึกษา เพื่อเปิ ด
โลกทัศน์ดว้ ย
3. หลักเกณฑ์และคุ ณสมบัติของนักเรี ยนที่จะสอบคัดเลือกเข้าโครงการชี ววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป มีดงั นี้
3.1 ผูส้ มัครเข้าสอบคัดเลื อกต้องมี สั ญชาติ ไทย ศึก ษาอยู่ในโรงเรี ยนในประเทศไทย กําลังศึ ก ษาอยู่ใน
ระดับ ชั้น ม.4 - ม.6 ยกเว้นผูแ้ ทนประเทศไทยที่ กลับจากการแข่งขันวิท ยาศาสตร์ โอลิ ม ปิ กระหว่าง
ประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)
3.2 ผูท้ ี่เข้าอบรมค่าย 1 แต่สอบไม่ผา่ นเข้าอบรม ค่าย 2 สามารถสมัครสอบค่าย 1 เพื่อเข้าค่าย 2 ใหม่โดยไม่
ต้องรับการอบรม หรื อสอบคัดเลื อกเข้าอบรมค่าย 1 ใหม่ได้ในปี ถัดไป แต่เข้าอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
โดยให้ทางศูนย์ออกเป็ นประกาศให้นกั เรี ยนทราบ
3.3 ผูท้ ี่สอบผ่านค่าย 1 แต่สอบไม่ผา่ นค่าย 2 ไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมใหม่ได้ แต่สามารถ
สมัครสอบค่าย 2 เพื่อเป็ นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติพร้อมกับนักเรี ยนรุ่ นถัดไปได้ แต่ตอ้ งได้รับการ
พิจารณาจากศูนย์ซ่ ึงจะประกาศให้ ผูไ้ ด้รับการพิจารณาต้องมารายงานตัวที่ศูนย์
3.4 ผูท้ ี่เข้าแข่งขันระดับชาติ แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมที่ สสวท. สามารถสมัครสอบค่าย 2 เพื่อเป็ น
ตัว แทนของศู น ย์ไ ปแข่ ง ขัน ระดับ ชาติ ใ นปี ถัด ไปพร้ อมนัก เรี ย นค่ า ย 2 รุ่ น ถัด ไปได้ข้ ึ น อยู่ก ับ การ
พิจารณาของศูนย์ (แต่ให้เข้าแข่งขันระดับชาติได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) โดยให้นกั เรี ยนแจ้งศูนย์เป็ นลายลักษณ์
อักษร
3.5 ผูท้ ี่ ไ ด้รับ การคัดเลื อกเข้าอบรมเข้ม ที่ สสวท. แต่ไ ม่ ผ่านการคัดเลื อกเป็ น 4 คน สุ ดท้าย ไปแข่ งขัน
ระหว่างประเทศ มูลนิ ธิจะประกาศชื่ อนักเรี ยนที่ ได้คะแนนสู งสุ ด 10-15 คน ให้ได้โอกาสสมัครเข้า
แข่งขันระดับชาติครั้งต่อไป แต่ตอ้ งแสดงความจํานงที่มูลนิ ธิ สอวน . เพื่อส่ งรายชื่ อนักเรี ยนให้ศูนย์
เจ้าภาพทราบ (นักเรี ยนแต่ละคนจะมีสิทธิ เข้าแข่งขันระดับชาติได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) นักเรี ยนส่ วนที่เหลื อ
จะไม่มีสิทธิ์ เข้ามาสอบ สอวน. ชีววิทยา ทุกกรณี
*****************************************

