คุณสมบัตขิ องนักเรียนที่จะสอบเข้ าค่าย สอวน. วิชาชีววิทยา
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนักเรี ยนที่จะสอบคัดเลื อกเข้ารับการอบรมในโครงการชี ววิทยา
โอลิมปิ กระดับชาติ มีดงั นี้
1. ผูส้ มัครเข้าสอบคัดเลือกต้องมีสัญชาติไทย ศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนในประเทศไทย กําลังศึกษา
อยูใ่ นระดับชั้น ม.3 - ม.5 ยกเว้นผูแ้ ทนประเทศไทยที่กลับจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิ กระหว่าง
ประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)
2. ผูท้ ี่เข้าอบรมค่าย 1 แต่สอบไม่ผา่ นเข้าอบรม ค่าย 2 สามารถสมัครสอบค่าย 1 เพื่อเข้าค่าย 2
ใหม่โดยไม่ตอ้ งรับการอบรม หรื อสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 ใหม่ได้ในปี ถัดไป แต่เข้าอบรมได้ไม่
เกิน 2 ครั้ง โดยให้ทางศูนย์ออกเป็ นประกาศให้นกั เรี ยนทราบ
3. ผูท้ ี่สอบผ่านค่าย 1 แต่สอบไม่ผา่ นค่าย 2 ไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมใหม่ได้ แต่
สามารถสมัครสอบค่าย 2 เพื่อเป็ นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติพร้อมกับนักเรี ยนรุ่ นถัดไปได้ แต่ตอ้ ง
ได้รับการพิจารณาจากศูนย์ซ่ ึ งจะประกาศให้ ผูไ้ ด้รับการพิจารณาต้องมารายงานตัวที่ศูนย์
4. ผูท้ ี่เข้าแข่งขันระดับชาติ แต่ไม่ผา่ นการคัดเลือกเข้าอบรมที่ สสวท. สามารถสมัครสอบค่าย 2
เพื่อเป็ นตัวแทนของศูนย์ไปแข่งขันระดับชาติในปี ถัดไปพร้อมนักเรี ยนค่าย 2 รุ่ นถัดไปได้ข้ ึนอยูก่ บั การ
พิจารณาของศูนย์ (แต่ให้เข้าแข่งขันระดับชาติได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) โดยให้นกั เรี ยนแจ้งศูนย์เป็ นลายลักษณ์
อักษร
5. ผูท้ ี่ ได้รับการคัดเลื อกเข้าอบรมเข้มที่ สสวท. แต่ไม่ผ่านการคัดเลื อกเป็ น 4 คนสุ ดท้ายไป
แข่งขันระหว่างประเทศ มูลนิ ธิจะประกาศชื่ อนักเรี ยนที่ได้คะแนนสู งสุ ด 10-15 คน ให้ได้โอกาสสมัคร
เข้าแข่งขันระดับชาติครั้งต่อไป แต่ตอ้ งแสดงความจํานงที่มูลนิ ธิ สอวน . เพื่อส่ งรายชื่ อนักเรี ยนให้ศูนย์
เจ้าภาพทราบ (นักเรี ยนแต่ละคนจะมีสิทธิ เข้าแข่งขันระดับชาติได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) นักเรี ยนส่ วนที่เหลือจะ
ไม่มีสิทธิ์ เข้ามาสอบ สอวน. ชีววิทยา ทุกกรณี
*****************************************

ธรรมนูญการแข่ งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ
(ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562)

มูลนิธิส่งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ (สอวน.) ตระหนักถึง
ความสําคัญของวิชาชี ววิทยาที่มีต่อทุกสาขาของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และต่อการศึกษา
โดยทัว่ ไปของเยาวชนไทย และด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่ งเสริ มการพัฒนาการศึกษาวิชาชีววิทยาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยให้ทดั เทียมนานาประเทศ จึงได้จดั ให้มีการแข่งขันชีววิทยา
สําหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นเป็ นประจําทุกปี การแข่งขันนี้เป็ นการแข่งขันประเภทบุคคล
เรี ยกว่า การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ (Thailand Biology Olympiad : TBO) และกําหนดให้มี
ธรรมนู ญสําหรับการแข่งขันดังนี้
บททัว่ ไป
ข้อ 1 ธรรมนู ญนี้เรี ยกว่า “ธรรมนู ญการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ในธรรมนู ญนี้ ศูนย์ หมายถึง ศูนย์ สอวน. วิชาชีววิทยา ซึ่งมีท้ งั หมด 13 ศูนย์ ได้แก่
(1) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(2) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
(3) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ
(4) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
(5) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(6) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(8) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(9) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
(10) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
(11) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ

(12) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
(13) ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา กทม. โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ซึ่ งมีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็ นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
ข้อ 3 ในธรรมนู ญนี้ ศูนย์เจ้าภาพ หมายความว่า ศูนย์ สอวน. วิชาชีววิทยา ที่เป็ นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิ ก ในแต่ละปี
ข้อ 4 ในธรรมนู ญ นี้ “คณ ะกรรมการชี ววิ ท ยาโอลิ ม ปิ ก ส อวน .” ห มายความว่ า
คณะกรรมการที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิ กในแต่ละปี อันประกอบด้วย
(1) อาจารย์ผแู ้ ทนด้านวิชาการของศูนย์ที่เข้าร่ วมในการแข่งขันในปี นั้น
(2) กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีววิทยา ของ สอวน. และเข้าร่ วมการแข่งขันในปี
นั้น
(3) ผู แ้ ทนหนึ่ งคนจากศู น ย์เจ้า ภาพทําหน้ าที่ เป็ นประธานคณะกรรมการชี ววิ ท ยา
โอลิมปิ ก สอวน. ในปี นั้น
ข้อ 5 คณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) กํากับและดูแลให้การแข่งขันดําเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ
(2) พิจารณาข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบ และแนวทางการให้คะแนนที่ศูนย์เจ้าภาพ
นําเสนอก่อนการสอบแข่งขันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ คณะกรรมการมีอาํ นาจที่จะเปลี่ยนแปลง
ข้อสอบ หรื อปฏิเสธข้อสอบที่นาํ เสนอแล้วใช้ขอ้ สอบสํารองแทน แต่ไม่สามารถเสนอข้อสอบใหม่ได้
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต้องไม่มีผลต่ออุปกรณ์การทดลองที่ใช้ในการสอบภาคปฏิบตั ิ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการตัดสิ นขั้นสุ ดท้ายในการกําหนดตัวข้อสอบและแนวทางในการให้คะแนน ผูเ้ ข้าร่ วมใน
การประชุมของคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. ต้องเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับข้อสอบและต้อง
ไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่ผแู ้ ข่งขัน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องและความยุติธรรมในการแบ่งกลุ่มผูท้ ี่ได้รับรางวัล จะไม่มี
การเปิ ดเผยคะแนนของผูแ้ ข่งขัน
(4) พิจารณาผลการแข่งขันและตัดสิ นใจเรื่ องการมอบรางวัลต่างๆ ผลการตัดสิ นของ
คณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. ถือเป็ นเด็ดขาด
ข้อ 6 ภาษาที่ใช้ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ คือ ภาษาไทย
ข้อ 7 การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในธรรมนู ญ การเพิ่มเติมหรื อการลดบทบัญญัติสามารถกระทํา
ได้โดยคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. หรื อคณะผูแ้ ทนศูนย์ที่เข้าร่ วมการประชุมสรุ ปผลการ
ดําเนินงานศูนย์สอวน.ในแต่ละปี เท่านั้น และต้องอาศัยเสี ยงข้างมาก (2 ใน 3 ของ คะแนนเสี ยง)

การจัดการแข่ งขัน
ข้อ 8 ศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา ทั้ง 13 ศูนย์ จะหมุนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ชีววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ ศูนย์เจ้าภาพเป็ นผูเ้ ชิ ญผูแ้ ทนและนักเรี ยนจากทุกศูนย์เข้าร่ วมการแข่งขัน
และมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ความเสมอภาคแก่ผเู ้ ข้าแข่งขันทุกคน
ข้อ 9 การแข่งขันกําหนดให้จดั ขึ้นประมาณเดือนเมษายนของแต่ละปี
ข้อ 10 ศูนย์เจ้าภาพมีภาระหน้าที่ดงั นี้
(1) ดูแลให้การแข่งขันดําเนิ นไปตามข้อบังคับของธรรมนูญนี้
(2) ออก “กฎระเบียบการจัดงาน” บนพื้นฐานของธรรมนู ญนี้ และแจ้งกฎระเบียบการ
จัดงานให้กบั ศูนย์ที่จะเข้าร่ วมการแข่งขันที่ไม่ครอบคลุมโดยธรรมนูญ และให้ชื่อและที่อยูข่ อง
หน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบจัดการแข่งขันชี ววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติน้ ี
(3) ออกกําหนดการแข่งขันที่แน่นอน (ตารางเวลาสําหรับผูแ้ ข่งขันและผูร้ ่ วมทีม
กําหนดการทัศนศึกษาและอื่นๆ) และส่ งไปยังศูนย์ที่จะเข้าร่ วมการแข่งขันล่วงหน้า
(4) เป็ นผูจ้ ดั ทําข้อสอบ และร่ วมในการเตรี ยมข้อสอบสําหรับการแข่งขัน โดยจะต้อง
รักษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบเป็ นความลับอย่างที่สุด
(5) จัดเตรี ยมพี่เลี้ยงสําหรับดูแลนักเรี ยนที่เข้าร่ วมแข่งขัน
(6) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจคําตอบและให้คะแนน
(7) จัดเตรี ยมกระดาษคําตอบและคะแนนของผูแ้ ข่งขันให้กบั อาจารย์ผแู ้ ทนศูนย์ก่อน
การพิจารณาให้คะแนนขั้นสุ ดท้าย
(8) จัดให้มีการพิจารณาคะแนนร่ วมกันเพื่อให้ได้คะแนนขั้นสุ ดท้าย
(9) จัดทํารายชื่อผูไ้ ด้รับรางวัล
(10) จัดเตรี ยมเกียรติบตั รมอบให้ผรู ้ ่ วมแข่งขัน และผูไ้ ด้รับรางวัลต่างๆ
(11) จัดพิมพ์รายงานการแข่งขันส่ งให้มูลนิธิ สอวน. และให้ศูนย์ สอวน.ต่าง ๆ ที่เข้า
ร่ วมการแข่งขันศูนย์ละ 1 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นซี ดีขอ้ สอบการแข่งขันในปี นั้น ภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปี หลังการแข่งขัน
ข้อ 11 มูลนิธิ สอวน. เป็ นผูป้ ระสานงานระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันชี ววิทยา
โอลิมปิ กระดับชาติ

งบประมาณการแข่ งขัน
ข้อ 12 การเดินทางไป-กลับจากภูมิลาํ เนาไปยังศูนย์ต่างๆ ของคณะผูเ้ ข้าแข่งขันอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของแต่ละศูนย์
ข้อ 13 มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบงบประมาณการแข่งขันผ่านศูนย์เจ้าภาพ โดยให้ศูนย์เจ้าภาพ
ทําประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุมตั ิอย่างน้อย 6 เดือนก่อนกําหนดการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ศูนย์
เจ้าภาพอาจขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้อีกทางหนึ่ง
ข้อ 14 ศูนย์เจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางไปและกลับยังสถานที่แข่งขันของคณะ
ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน (ยกเว้น ศูนย์โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์) โดยให้แต่ละศูนย์สาํ รองค่าใช้จ่ายไปก่อน
แล้วนํามาเบิกกับศูนย์เจ้าภาพในระหว่างการแข่งขัน
ข้อ 15 ศูนย์เจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างอื่นทั้งหมด ตั้งแต่ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
เดินทางมาถึง จนกระทัง่ เริ่ มเดินทางออกจากศูนย์เจ้าภาพ โดยเฉพาะค่าที่พกั และอาหารสําหรับนักเรี ยน
และผูร้ ่ วมทีม ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา รางวัลในการแข่งขัน และอื่นๆ ที่อยูใ่ นระหว่างการแข่งขัน

ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ข้อ 16 ศูนย์ที่เข้าร่ วมการแข่งขันส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันได้หนึ่งทีม ประกอบด้วยนักเรี ยนที่
ผ่านการคัดเลือกของแต่ละศูนย์ จํานวน 6 คน เฉพาะศูนย์ สอวน. โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ส่ งนักเรี ยนเข้า
แข่งขันได้ 3 ทีม (18 คน)
ข้อ 17 แต่ละศูนย์มีอาจารย์ของศูนย์ 2 คนเข้าร่ วมในการแข่งขัน (ยกเว้นศูนย์ กทม. โรงเรี ยน
เทพศิรินทร์ มีได้ไม่เกิน 6 คน) ทําหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนรับผิดชอบด้านวิชาการ และทําหน้าที่ประสานงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติครั้งนั้น อาจารย์ผแู ้ ทนด้าน
วิชาการของศูนย์ตอ้ งคัดเลือกมาจากผูเ้ ชี่ยวชาญชีววิทยา หรื อครู ชีววิทยาที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้
ในการแข่งขันได้อย่างดี
ข้อ 18 นอกจากอาจารย์ผแู ้ ทนด้านวิชาการของศูนย์ 2 คนแล้ว ให้มีอาจารย์ผสู ้ ังเกตการณ์อีก
หนึ่งคนจากแต่ละศูนย์ (ยกเว้นศูนย์ กทม. โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ มีได้ไม่เกิน 3 คน ) ทําหน้าที่ดูแลการนํา
นักเรี ยนเดินทางจากศูนย์ไปยังศูนย์เจ้าภาพ และการนํานักเรี ยนเดินทางกลับยังภูมิลาํ เนา ผูส้ ังเกตการณ์
จากศูนย์สามารถเข้าร่ วมการประชุมของคณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. และสามารถอภิปราย
ในระหว่างการประชุมได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ ลงคะแนนเสี ยง

ในกรณี ที่สพฐ.ส่ งผูส้ ังเกตการณ์เข้าร่ วมการแข่งขัน ผูส้ ังเกตการณ์จากสพฐ.สามารถเข้าร่ วม
การประชุมของคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิ ก สอวน.ได้ แต่ไม่สามารถอภิปรายและไม่มีสิทธิ์
ลงคะแนนเสี ยงในระหว่างการประชุม
ข้อ 19 แต่ละศูนย์จะต้องส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของคณะผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน (ชื่อ นามสกุล วัน
เกิด ที่อยู่ และโรงเรี ยน) ให้กบั ศูนย์เจ้าภาพก่อนการแข่งขัน

รูปแบบของการสอบ
ข้อ 20 การสอบประกอบด้วยภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฏิบตั ิการ 1 วัน รู ปแบบและเวลาที่ใช้
ในการสอบเป็ นดังนี้
(1) ภาคทฤษฎี มีขอ้ สอบ 2 ชุ ด เวลาในการสอบชุ ดละ 2 ชัว่ โมง โดยแต่ละชุดเป็ น
ข้อสอบแบบ Multiple True-False แบบ 4 statement จํานวนชุดละ 50 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนน 1 คะแนน
รวมชุดละ 50 คะแนน รวมคะแนนภาคทฤษฎีท้งั หมด 100 คะแนน โดยมีหวั ข้อและคะแนนของแต่ละ
หัวข้อดังนี้
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 ใช้เวลาในการสอบหัวข้อละ 1 ชัว่ โมง แต่ละหัวข้อมี
คะแนน 25 คะแนน รวมคะแนนภาคปฏิบตั ิการทั้งหมดเป็ น 100 คะแนน โดยมีหวั ข้อและคะแนนของ
แต่ละหัวข้อดังนี้
หัวข้อ
Cell / Molecular Biology / Microbiology / Biochemistry
Plant Anatomy / Physiology / Biosystematics (optional)

คะแนน
25
25

Animal Anatomy / Physiology / Biosystematics (optional)
Ecology
รวม

25
25
100

ข้ อสอบ
ข้อ 21 ข้อสอบภาคทฤษฎีออกโดยผูแ้ ทนศูนย์ทวั่ ประเทศ ครอบคลุมเนื้อหาจากธรรมนูญและ
หลักสู ตร สอวน.
ข้อ 22 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมูลนิธิ สอวน. ทําการคัดเลือกและ
กลัน่ กรองข้อสอบภาคทฤษฎี และออกข้อสอบเพิ่มเติมให้ครบถ้าหากยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาจาก
ธรรมนู ญและหลักสู ตร สอวน. เพื่อให้ได้ขอ้ สอบ 2 ชุด ๆ ละ 50 ข้อ พร้อมข้อสอบสํารอง
ข้อ 23 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งเตรี ยมข้อสอบสํารองภาคทฤษฎีประมาณ 20% ของทุก
Part ไว้สาํ หรับใช้แทนข้อสอบทฤษฎีขอ้ ใดข้อหนึ่งที่ถูกปฏิเสธโดยคะแนนเสี ยง 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. ในการแข่งขันครั้งนั้น และข้อสอบที่ถูกปฏิเสธไม่สามารถ
นํามาพิจารณาได้อีก
ข้อ 24 ศูนย์เจ้าภาพเป็ นผูอ้ อกข้อสอบภาคปฏิบตั ิ ซึ่ งรวมถึงต้องออกข้อสอบภาคปฏิบตั ิสาํ รอง
เตรี ยมไว้ดว้ ย
ข้อ 25 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิร่วมกันกับศูนย์เจ้าภาพพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎีและ
ข้อสอบภาคปฏิบตั ิ แล้วมอบข้อสอบที่พิจารณาแล้วให้ศูนย์เจ้าภาพเพื่อดําเนิ นการต่อไป
ข้อ 26 ในระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. ในปี นั้น จะทําการ
พิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ผา่ นการพิจารณาขั้นต้นโดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ร่ วมกับศูนย์เจ้าภาพ แล้วศูนย์เจ้าภาพจัดทําข้อสอบสําหรับการแข่งขัน
ข้อ 27 ข้อ สอบที่ ใ ช้ใ นการแข่ ง ขัน ต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการชี ว วิท ยา
โอลิมปิ ก สอวน. ในปี นั้น
ข้อ 28 การตัดสิ นของที่ประชุมคณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. ให้ใช้เสี ยงส่ วนใหญ่
ในกรณี ที่มีคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการมีสิทธิ ลงคะแนนชี้ขาด
และการตัดสิ นของที่ประชุมในกรณี การปฏิเสธข้อสอบต้องใช้เสี ยง 2 ใน 3 เป็ นการตัดสิ น

การคิดคะแนนและรางวัลการแข่ งขัน
ข้อ 29 คะแนนในการสอบมีคะแนนรวม 100 คะแนน เป็ นคะแนนสอบภาคทฤษฎีร้อยละ 60
และภาคปฏิบตั ิการร้อยละ 40
ข้อ 30 ผูแ้ ข่งขันจะได้รับเกียรติบตั รรางวัลเหรี ยญทอง (Gold) เหรี ยญเงิน (Silver) เหรี ยญ
ทองแดง (Bronze) ตามลําดับคะแนนที่ทาํ ได้ ตามข้อตกลงในที่ประชุมคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิ ก
สอวน. ในปี นั้น
ข้อ 31 เหรี ยญรางวัลกําหนดให้ดา้ นหนึ่งเป็ นตราสัญลักษณ์ของศูนย์เจ้าภาพและปี ที่จดั การ
แข่งขัน และอีกด้านหนึ่งเป็ นตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ สอวน.
ข้อ 32 ศูนย์เจ้าภาพต้องเตรี ยมเกียรติบตั รพร้อมรางวัลพิเศษสําหรับมอบให้กบั
(1) ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ด
(2) ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนสอบภาคทฤษฎีสูงสุ ด
(3) ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบตั ิสูงสุ ด
(4) ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดประจําภาคเหนือ
(5) ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดประจําภาคใต้
(6) ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดประจําภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
(ยกเว้นนักเรี ยนจากศูนย์โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์และศูนย์โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ )
(7) ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดประจําภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
นอกจากนี้ ศูนย์เจ้าภาพสามารถให้รางวัลพิเศษอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 33 ศูนย์เจ้าภาพเป็ นผูท้ าํ หน้าที่ประกาศผล และจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผไู ้ ด้รับรางวัลต่างๆ
ในพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ

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

ภาคผนวก
ภาคผนวกในธรรมนู ญนี้เป็ นการรวบรวมข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันแต่
ละครั้ง และคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. ในการแข่งขันครั้งนั้นได้ตกลงให้ยึดถือเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิสาํ หรับการแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไป ข้อกําหนดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดย
คณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน. เท่านั้น และให้บนั ทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นลงในธรรมนูญ
ต่อไป
(1) การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ดว้ ยลายมือต้องขีดเส้นใต้แยก genus และ specific epithet
เช่น Homo sapiens (ข้อกําหนดจากการแข่งขันในปี พ.ศ. 2560)
(2) ข้อสอบที่ตอ้ งแสดงวิธีทาํ ถ้านักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขันทําผิดวิธีแต่ได้คาํ ตอบที่ถูกต้อง ให้
คณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน ในการแข่งขันครั้งนั้น ๆ เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าจะให้คะแนนหรื อไม่
(ข้อกําหนดจากการแข่งขันในปี พ.ศ. 2560)
(3) นักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตามคําสัง่ ในข้อสอบอย่างเคร่ งครัด เช่น จํานวนทศนิยม การเขียน
ตัวย่อหรื อคําเต็ม การใช้เครื่ องหมายหรื อสัญญลักษณ์ต่าง ๆ และการใช้ศพั ท์เทคนิค หากมีปัญหาให้
คณะกรรมการชี ววิทยาโอลิมปิ ก สอวน ในการแข่งขันครั้งนั้น ๆ เป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ น (ข้อกําหนดจาก
การแข่งขันในปี พ.ศ. 2560)
(4) ในการทวนสอบคะแนนโดยอาจารย์ผแู ้ ทนด้านวิชาการของศูนย์ที่เข้าร่ วมในการ
แข่งขัน ให้ใช้กระดาษคําตอบฉบับจริ งที่นกั เรี ยนใช้ตอบคําถาม และหากมีการแก้ไขต้องมีลายเซ็นของ
อาจารย์ผูต้ รวจ และมีตราประทับของศูนย์เจ้าภาพ (ข้อกําหนดจากการแข่งขันในปี พ.ศ. 2561)

