
 

 
คุณสมบัตขิองนักเรียนที่จะสอบเข้าค่าย สอวน. วชิาชีววทิยา 

 

หลกัเกณฑ์และคุณสมบติัของนกัเรียนท่ีจะสอบคดัเลือกเขา้รับการอบรมในโครงการชีววิทยา

โอลิมปิกระดบัชาติ มีดงัน้ี 

1. ผูส้มคัรเขา้สอบคดัเลือกตอ้งมีสัญชาติไทย ศึกษาอยูใ่นโรงเรียนในประเทศไทย กาํลงัศึกษา

อยูใ่นระดบัชั้น ม.3 - ม.5 ยกเวน้ผูแ้ทนประเทศไทยท่ีกลบัจากการแข่งขนัวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหวา่ง

ประเทศ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (IJSO) 

2. ผูท่ี้เขา้อบรมค่าย 1 แต่สอบไม่ผา่นเขา้อบรม ค่าย 2 สามารถสมคัรสอบค่าย 1 เพื่อเขา้ค่าย 2 

ใหม่โดยไม่ตอ้งรับการอบรม หรือสอบคดัเลือกเขา้อบรมค่าย 1 ใหม่ไดใ้นปีถดัไป แต่เขา้อบรมไดไ้ม่

เกิน 2 คร้ัง โดยใหท้างศูนยอ์อกเป็นประกาศใหน้กัเรียนทราบ 

3. ผูท่ี้สอบผา่นค่าย 1 แต่สอบไม่ผา่นค่าย 2 ไม่สามารถสมคัรสอบคดัเลือกเขา้อบรมใหม่ได ้แต่

สามารถสมคัรสอบค่าย 2 เพื่อเป็นตวัแทนไปแข่งขนัระดบัชาติพร้อมกบันกัเรียนรุ่นถดัไปได ้แต่ตอ้ง

ไดรั้บการพิจารณาจากศูนยซ่ึ์งจะประกาศให ้ผูไ้ดรั้บการพิจารณาตอ้งมารายงานตวัท่ีศูนย ์

4. ผูท่ี้เขา้แข่งขนัระดบัชาติ แต่ไม่ผา่นการคดัเลือกเขา้อบรมท่ี สสวท. สามารถสมคัรสอบค่าย 2 

เพื่อเป็นตวัแทนของศูนยไ์ปแข่งขนัระดบัชาติในปีถดัไปพร้อมนกัเรียนค่าย 2 รุ่นถดัไปไดข้ึ้นอยูก่บัการ

พิจารณาของศูนย ์(แต่ใหเ้ขา้แข่งขนัระดบัชาติไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง) โดยให้นกัเรียนแจง้ศูนยเ์ป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

5. ผูท่ี้ได้รับการคดัเลือกเขา้อบรมเขม้ท่ี สสวท. แต่ไม่ผ่านการคดัเลือกเป็น 4 คนสุดท้ายไป

แข่งขนัระหวา่งประเทศ มูลนิธิจะประกาศช่ือนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 10-15 คน ให้ไดโ้อกาสสมคัร

เขา้แข่งขนัระดบัชาติคร้ังต่อไป  แต่ตอ้งแสดงความจาํนงท่ีมูลนิธิ สอวน . เพื่อส่งรายช่ือนกัเรียนใหศู้นย์

เจา้ภาพทราบ (นกัเรียนแต่ละคนจะมีสิทธิเขา้แข่งขนัระดบัชาติไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง) นกัเรียนส่วนท่ีเหลือจะ

ไม่มีสิทธ์ิเขา้มาสอบ สอวน. ชีววทิยา ทุกกรณี 

 

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



ธรรมนูญการแข่งขนัชีววิทยาโอลมิปิกระดับชาติ 

(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2562) 

 
 

 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถมัภ ์                 

สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ตระหนกัถึง

ความสาํคญัของวชิาชีววทิยาท่ีมีต่อทุกสาขาของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและต่อการศึกษา

โดยทัว่ไปของเยาวชนไทย และดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะส่งเสริมการพฒันาการศึกษาวชิาชีววทิยาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยใหท้ดัเทียมนานาประเทศ จึงไดจ้ดัใหมี้การแข่งขนัชีววทิยา

สาํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนเป็นประจาํทุกปี การแข่งขนัน้ีเป็นการแข่งขนัประเภทบุคคล 

เรียกวา่ การแข่งขนัชีววทิยาโอลิมปิกระดบัชาติ (Thailand Biology Olympiad : TBO) และกาํหนดใหมี้

ธรรมนูญสาํหรับการแข่งขนัดงัน้ี 

 

บททัว่ไป 

 

 ขอ้ 1  ธรรมนูญน้ีเรียกวา่ “ธรรมนูญการแข่งขนัชีววทิยาโอลิมปิกระดบัชาติ พ.ศ. 2562” 

 ขอ้ 2  ในธรรมนูญน้ี ศูนย ์หมายถึง ศูนย ์สอวน. วชิาชีววทิยา ซ่ึงมีทั้งหมด 13 ศูนย ์ไดแ้ก่ 

    (1) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

    (2) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

    (3) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

    (4) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยันเรศวร 

    (5) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

    (6) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

    (7) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

    (8) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

    (9) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยับูรพา 

  (10) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  (11) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 



  (12) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 

  (13) ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา กทม. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ซ่ึงมีจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจา้คุณทหารลาดกระบงั เป็นมหาวทิยาลยัพี่เล้ียง 

 ขอ้ 3  ในธรรมนูญน้ี ศูนยเ์จา้ภาพ หมายความวา่ ศูนย ์สอวน. วชิาชีววทิยา ท่ีเป็นเจา้ภาพ

จดัการแข่งขนัชีววทิยาโอลิมปิก ในแต่ละปี 

 ขอ้ 4  ใน ธ รรม นู ญ น้ี  “ค ณ ะ ก รรม ก ารชี ววิท ยาโอ ลิ ม ปิ ก  ส อ วน .” ห ม าย ค วาม ว่า 

คณะกรรมการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการแข่งขนัชีววทิยาโอลิมปิกในแต่ละปี อนัประกอบดว้ย 

  (1) อาจารยผ์ูแ้ทนดา้นวชิาการของศูนยท่ี์เขา้ร่วมในการแข่งขนัในปีนั้น 

  (2) กรรมการในคณะกรรมการวชิาชีววทิยา ของ สอวน. และเขา้ร่วมการแข่งขนัในปี

นั้น 
 (3) ผูแ้ทนหน่ึงคนจากศูนย์เจ้าภาพทําหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการชีววิทยา

โอลิมปิก สอวน. ในปีนั้น 

 ขอ้ 5  คณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  กาํกบัและดูแลใหก้ารแข่งขนัดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบั 

  (2)  พิจารณาขอ้สอบพร้อมเฉลยขอ้สอบ และแนวทางการใหค้ะแนนท่ีศูนยเ์จา้ภาพ

นาํเสนอก่อนการสอบแข่งขนัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั คณะกรรมการมีอาํนาจท่ีจะเปล่ียนแปลง

ขอ้สอบ หรือปฏิเสธขอ้สอบท่ีนาํเสนอแลว้ใชข้อ้สอบสาํรองแทน แต่ไม่สามารถเสนอขอ้สอบใหม่ได ้

การเปล่ียนแปลงต่างๆ ตอ้งไม่มีผลต่ออุปกรณ์การทดลองท่ีใชใ้นการสอบภาคปฏิบติั คณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหมี้การตดัสินขั้นสุดทา้ยในการกาํหนดตวัขอ้สอบและแนวทางในการใหค้ะแนน ผูเ้ขา้ร่วมใน

การประชุมของคณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. ตอ้งเก็บรักษาความลบัเก่ียวกบัขอ้สอบและตอ้ง

ไม่ใหค้วามช่วยเหลือใดๆ แก่ผูแ้ข่งขนั 

  (3)  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความยติุธรรมในการแบ่งกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บรางวลั จะไม่มี

การเปิดเผยคะแนนของผูแ้ข่งขนั 

  (4)  พิจารณาผลการแข่งขนัและตดัสินใจเร่ืองการมอบรางวลัต่างๆ ผลการตดัสินของ

คณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. ถือเป็นเด็ดขาด 

 ขอ้ 6  ภาษาท่ีใชใ้นการแข่งขนัชีววทิยาโอลิมปิกระดบัชาติ คือ ภาษาไทย 

 ขอ้ 7  การเปล่ียนแปลงเน้ือหาในธรรมนูญ การเพิ่มเติมหรือการลดบทบญัญติัสามารถกระทาํ

ไดโ้ดยคณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. หรือคณะผูแ้ทนศูนยท่ี์เขา้ร่วมการประชุมสรุปผลการ

ดาํเนินงานศูนยส์อวน.ในแต่ละปีเท่านั้น และตอ้งอาศยัเสียงขา้งมาก (2 ใน 3 ของ คะแนนเสียง) 



 

การจัดการแข่งขัน 

 

 ขอ้ 8  ศูนยส์อวน. วชิาชีววทิยา ทั้ง 13 ศูนย ์จะหมุนเวยีนกนัเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั

ชีววทิยาโอลิมปิกระดบัชาติ ศูนยเ์จา้ภาพเป็นผูเ้ชิญผูแ้ทนและนกัเรียนจากทุกศูนยเ์ขา้ร่วมการแข่งขนั 

และมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลใหค้วามเสมอภาคแก่ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคน 

 ขอ้ 9  การแข่งขนักาํหนดใหจ้ดัข้ึนประมาณเดือนเมษายนของแต่ละปี 

 ขอ้ 10  ศูนยเ์จา้ภาพมีภาระหนา้ท่ีดงัน้ี 

  (1)  ดูแลใหก้ารแข่งขนัดาํเนินไปตามขอ้บงัคบัของธรรมนูญน้ี 

  (2)  ออก “กฎระเบียบการจดังาน” บนพื้นฐานของธรรมนูญน้ี และแจง้กฎระเบียบการ

จดังานใหก้บัศูนยท่ี์จะเขา้ร่วมการแข่งขนัท่ีไม่ครอบคลุมโดยธรรมนูญ และใหช่ื้อและท่ีอยูข่อง

หน่วยงานและบุคคลท่ีรับผดิชอบจดัการแข่งขนัชีววทิยาโอลิมปิกระดบัชาติน้ี 

  (3)  ออกกาํหนดการแข่งขนัท่ีแน่นอน (ตารางเวลาสาํหรับผูแ้ข่งขนัและผูร่้วมทีม 

กาํหนดการทศันศึกษาและอ่ืนๆ) และส่งไปยงัศูนยท่ี์จะเขา้ร่วมการแข่งขนัล่วงหนา้ 

  (4)  เป็นผูจ้ดัทาํขอ้สอบ และร่วมในการเตรียมขอ้สอบสาํหรับการแข่งขนั โดยจะตอ้ง

รักษาขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สอบเป็นความลบัอยา่งท่ีสุด  

  (5)  จดัเตรียมพี่เล้ียงสาํหรับดูแลนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมแข่งขนั 

  (6)  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจคาํตอบและใหค้ะแนน 

  (7)  จดัเตรียมกระดาษคาํตอบและคะแนนของผูแ้ข่งขนัใหก้บัอาจารยผ์ูแ้ทนศูนยก่์อน

การพิจารณาให้คะแนนขั้นสุดทา้ย 

  (8)  จดัใหมี้การพิจารณาคะแนนร่วมกนัเพื่อใหไ้ดค้ะแนนขั้นสุดทา้ย 

  (9)  จดัทาํรายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลั 

             (10)  จดัเตรียมเกียรติบตัรมอบใหผู้ร่้วมแข่งขนั และผูไ้ดรั้บรางวลัต่างๆ  

             (11)  จดัพิมพร์ายงานการแข่งขนัส่งใหมู้ลนิธิ สอวน. และใหศู้นย ์สอวน.ต่าง ๆ ท่ีเขา้

ร่วมการแข่งขนัศูนยล์ะ 1 เล่ม พร้อมดว้ยแผน่ซีดีขอ้สอบการแข่งขนัในปีนั้น ภายในระยะเวลาไม่เกิน

หน่ึงปีหลงัการแข่งขนั 
 ขอ้ 11  มูลนิธิ สอวน. เป็นผูป้ระสานงานระยะยาวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแข่งขนัชีววทิยา

โอลิมปิกระดบัชาติ 



 

งบประมาณการแข่งขัน 

 

 ขอ้ 12  การเดินทางไป-กลบัจากภูมิลาํเนาไปยงัศูนยต่์างๆ ของคณะผูเ้ขา้แข่งขนัอยูใ่นความ

รับผดิชอบของแต่ละศูนย ์

 ขอ้ 13  มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบงบประมาณการแข่งขนัผา่นศูนยเ์จา้ภาพ โดยใหศู้นยเ์จา้ภาพ

ทาํประมาณการค่าใชจ่้าย เพื่อขออนุมติัอยา่งนอ้ย 6 เดือนก่อนกาํหนดการแข่งขนั อยา่งไรก็ตาม ศูนย์

เจา้ภาพอาจขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ไดอี้กทางหน่ึง 

 ขอ้ 14  ศูนยเ์จา้ภาพรับผดิชอบค่าใชจ่้ายการเดินทางไปและกลบัยงัสถานท่ีแข่งขนัของคณะ

ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั (ยกเวน้ ศูนยโ์รงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์) โดยใหแ้ต่ละศูนยส์าํรองค่าใชจ่้ายไปก่อน

แลว้นาํมาเบิกกบัศูนยเ์จา้ภาพในระหวา่งการแข่งขนั  

 ขอ้ 15  ศูนยเ์จา้ภาพรับผดิชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ อยา่งอ่ืนทั้งหมด ตั้งแต่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั

เดินทางมาถึง จนกระทัง่เร่ิมเดินทางออกจากศูนยเ์จา้ภาพ โดยเฉพาะค่าท่ีพกัและอาหารสาํหรับนกัเรียน

และผูร่้วมทีม ค่าใชจ่้ายในการทศันศึกษา รางวลัในการแข่งขนั และอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นระหวา่งการแข่งขนั 

 

 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 ขอ้ 16  ศูนยท่ี์เขา้ร่วมการแข่งขนัส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัไดห้น่ึงทีม ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ี

ผา่นการคดัเลือกของแต่ละศูนย ์จาํนวน 6 คน เฉพาะศูนย ์สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ส่งนกัเรียนเขา้

แข่งขนัได ้3 ทีม (18 คน) 

 ขอ้ 17  แต่ละศูนยมี์อาจารยข์องศูนย ์2 คนเขา้ร่วมในการแข่งขนั (ยกเวน้ศูนย ์กทม. โรงเรียน

เทพศิรินทร์ มีไดไ้ม่เกิน 6 คน) ทาํหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนรับผิดชอบดา้นวชิาการ และทาํหนา้ท่ีประสานงาน

เก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ระหวา่งการแข่งขนัชีววทิยาโอลิมปิกระดบัชาติคร้ังนั้น อาจารยผ์ูแ้ทนดา้น

วชิาการของศูนยต์อ้งคดัเลือกมาจากผูเ้ช่ียวชาญชีววทิยา หรือครูชีววทิยาท่ีสามารถแกโ้จทยปั์ญหาท่ีใช้

ในการแข่งขนัไดอ้ยา่งดี 

 ขอ้ 18  นอกจากอาจารยผ์ูแ้ทนดา้นวิชาการของศูนย ์2 คนแลว้ ให้มีอาจารยผ์ูส้ังเกตการณ์อีก

หน่ึงคนจากแต่ละศูนย ์(ยกเวน้ศูนย ์กทม. โรงเรียนเทพศิรินทร์มีไดไ้ม่เกิน 3 คน ) ทาํหนา้ท่ีดูแลการนาํ

นกัเรียนเดินทางจากศูนยไ์ปยงัศูนยเ์จา้ภาพ และการนาํนกัเรียนเดินทางกลบัยงัภูมิลาํเนา ผูส้ังเกตการณ์

จากศูนยส์ามารถเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. และสามารถอภิปราย

ในระหวา่งการประชุมได ้แต่ไม่มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียง 



 ในกรณีท่ีสพฐ.ส่งผูส้ังเกตการณ์เขา้ร่วมการแข่งขนั ผูส้ังเกตการณ์จากสพฐ.สามารถเขา้ร่วม

การประชุมของคณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน.ได ้แต่ไม่สามารถอภิปรายและไม่มีสิทธ์ิ

ลงคะแนนเสียงในระหวา่งการประชุม 

 

 ขอ้ 19  แต่ละศูนยจ์ะตอ้งส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของคณะผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั (ช่ือ นามสกุล วนั

เกิด ท่ีอยู ่และโรงเรียน) ใหก้บัศูนยเ์จา้ภาพก่อนการแข่งขนั 

 

 

รูปแบบของการสอบ 

 

 ขอ้ 20  การสอบประกอบดว้ยภาคทฤษฎี 1 วนั และภาคปฏิบติัการ 1 วนั รูปแบบและเวลาท่ีใช้

ในการสอบเป็นดงัน้ี 

  (1) ภาคทฤษฎี มีขอ้สอบ 2 ชุด เวลาในการสอบชุดละ 2 ชัว่โมง โดยแต่ละชุดเป็น

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

รวมชุดละ 50 คะแนน รวมคะแนนภาคทฤษฎีทั้งหมด 100 คะแนน โดยมีหวัขอ้และคะแนนของแต่ละ

หวัขอ้ดงัน้ี 

 

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 ใชเ้วลาในการสอบหวัขอ้ละ 1 ชัว่โมง แต่ละหวัขอ้มี

คะแนน 25 คะแนน รวมคะแนนภาคปฏิบติัการทั้งหมดเป็น 100 คะแนน โดยมีหวัขอ้และคะแนนของ

แต่ละหวัขอ้ดงัน้ี 

 

หวัขอ้ คะแนน 

Cell / Molecular Biology / Microbiology / Biochemistry 25 

Plant Anatomy / Physiology / Biosystematics (optional) 25 



Animal Anatomy / Physiology / Biosystematics (optional) 25 

Ecology 25 

รวม 100 

 



 

ข้อสอบ 

 

ขอ้ 21  ขอ้สอบภาคทฤษฎีออกโดยผูแ้ทนศูนยท์ัว่ประเทศ ครอบคลุมเน้ือหาจากธรรมนูญและ

หลกัสูตร สอวน. 

ขอ้ 22  คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยมูลนิธิ สอวน. ทาํการคดัเลือกและ

กลัน่กรองขอ้สอบภาคทฤษฎี และออกขอ้สอบเพิ่มเติมให้ครบถา้หากยงัไม่ครอบคลุมเน้ือหาจาก

ธรรมนูญและหลกัสูตร สอวน. เพื่อใหไ้ดข้อ้สอบ 2 ชุด ๆ ละ 50 ขอ้ พร้อมขอ้สอบสาํรอง 

 ขอ้ 23  คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งเตรียมขอ้สอบสาํรองภาคทฤษฎีประมาณ 20% ของทุก 

Part ไวส้าํหรับใชแ้ทนขอ้สอบทฤษฎีขอ้ใดขอ้หน่ึงท่ีถูกปฏิเสธโดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ

คณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. ในการแข่งขนัคร้ังนั้น และขอ้สอบท่ีถูกปฏิเสธไม่สามารถ

นาํมาพิจารณาไดอี้ก 

 ขอ้ 24  ศูนยเ์จา้ภาพเป็นผูอ้อกขอ้สอบภาคปฏิบติั ซ่ึงรวมถึงตอ้งออกขอ้สอบภาคปฏิบติัสาํรอง

เตรียมไวด้ว้ย 

 ขอ้ 25  คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุร่วมกนักบัศูนยเ์จา้ภาพพิจารณาขอ้สอบภาคทฤษฎีและ

ขอ้สอบภาคปฏิบติั แลว้มอบขอ้สอบท่ีพิจารณาแลว้ใหศู้นยเ์จา้ภาพเพื่อดาํเนินการต่อไป 

 ขอ้ 26  ในระหวา่งการแข่งขนั คณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. ในปีนั้น จะทาํการ

พิจารณาขอ้สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีผา่นการพิจารณาขั้นตน้โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ร่วมกบัศูนยเ์จา้ภาพ แลว้ศูนยเ์จา้ภาพจดัทาํขอ้สอบสาํหรับการแข่งขนั 

 ขอ้ 27  ข้อสอบท่ีใช้ในการแข่งขันต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชีววิทยา

โอลิมปิก สอวน. ในปีนั้น 

 ขอ้ 28  การตดัสินของท่ีประชุมคณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. ใหใ้ชเ้สียงส่วนใหญ่ 

ในกรณีท่ีมีคะแนนเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการมีสิทธิลงคะแนนช้ีขาด 

และการตดัสินของท่ีประชุมในกรณีการปฏิเสธขอ้สอบตอ้งใชเ้สียง 2 ใน 3 เป็นการตดัสิน 

 



 

การคิดคะแนนและรางวลัการแข่งขัน 

 

ขอ้ 29  คะแนนในการสอบมีคะแนนรวม 100 คะแนน เป็นคะแนนสอบภาคทฤษฎีร้อยละ 60 

และภาคปฏิบติัการร้อยละ 40 

ขอ้ 30  ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บเกียรติบตัรรางวลัเหรียญทอง (Gold) เหรียญเงิน (Silver) เหรียญ

ทองแดง (Bronze)  ตามลาํดบัคะแนนท่ีทาํได ้ตามขอ้ตกลงในท่ีประชุมคณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก 

สอวน. ในปีนั้น  
ขอ้ 31  เหรียญรางวลักาํหนดใหด้า้นหน่ึงเป็นตราสัญลกัษณ์ของศูนยเ์จา้ภาพและปีท่ีจดัการ

แข่งขนั และอีกดา้นหน่ึงเป็นตราสัญลกัษณ์ของมูลนิธิ สอวน.  

ขอ้ 32  ศูนยเ์จา้ภาพตอ้งเตรียมเกียรติบตัรพร้อมรางวลัพิเศษสาํหรับมอบใหก้บั 
 (1) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด 

 (2) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนสอบภาคทฤษฎีสูงสุด 

 (3) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนสอบภาคปฏิบติัสูงสุด 

 (4) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดประจาํภาคเหนือ 

 (5) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดประจาํภาคใต ้

(6) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดประจาํภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก        

      (ยกเวน้นกัเรียนจากศูนยโ์รงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์และศูนยโ์รงเรียนเทพศิรินทร์) 

 (7) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดประจาํภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 นอกจากน้ี ศูนยเ์จา้ภาพสามารถใหร้างวลัพิเศษอ่ืนๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ้ 33  ศูนยเ์จา้ภาพเป็นผูท้าํหนา้ท่ีประกาศผล และจดัพิธีมอบรางวลัแก่ผูไ้ดรั้บรางวลัต่างๆ 

ในพิธีปิดการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการ 

 

 

 

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



 

ภาคผนวก 

 

 ภาคผนวกในธรรมนูญน้ีเป็นการรวบรวมขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการแข่งขนัแต่

ละคร้ัง และคณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. ในการแข่งขนัคร้ังนั้นไดต้กลงใหย้ึดถือเป็นหลกั

ปฏิบติัสาํหรับการแข่งขนัคร้ังต่อ ๆ ไป ขอ้กาํหนดเหล่าน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดย

คณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน. เท่านั้น และใหบ้นัทึกการเปล่ียนแปลงแกไ้ขนั้นลงในธรรมนูญ

ต่อไป 

  

 (1)  การเขียนช่ือวทิยาศาสตร์ดว้ยลายมือตอ้งขีดเส้นใตแ้ยก genus และ specific epithet 

เช่น Homo sapiens   (ขอ้กาํหนดจากการแข่งขนัในปีพ.ศ. 2560) 

 (2)  ขอ้สอบท่ีตอ้งแสดงวธีิทาํ ถา้นกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัทาํผดิวธีิแต่ไดค้าํตอบท่ีถูกตอ้ง ให้

คณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน ในการแข่งขนัคร้ังนั้น ๆ เป็นผูพ้ิจารณาวา่จะให้คะแนนหรือไม่ 

(ขอ้กาํหนดจากการแข่งขนัในปีพ.ศ. 2560) 

 (3)  นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งในขอ้สอบอยา่งเคร่งครัด เช่น จาํนวนทศนิยม การเขียน

ตวัยอ่หรือคาํเตม็ การใชเ้คร่ืองหมายหรือสัญญลกัษณ์ต่าง ๆ และการใชศ้พัทเ์ทคนิค หากมีปัญหาให้

คณะกรรมการชีววทิยาโอลิมปิก สอวน ในการแข่งขนัคร้ังนั้น ๆ เป็นผูพ้ิจารณาตดัสิน   (ขอ้กาํหนดจาก

การแข่งขนัในปีพ.ศ. 2560) 

 (4)  ในการทวนสอบคะแนนโดยอาจารยผ์ูแ้ทนดา้นวชิาการของศูนยท่ี์เขา้ร่วมในการ

แข่งขนั ใหใ้ชก้ระดาษคาํตอบฉบบัจริงท่ีนกัเรียนใชต้อบคาํถาม และหากมีการแกไ้ขตอ้งมีลายเซ็นของ

อาจารยผ์ูต้รวจ และมีตราประทบัของศูนยเ์จา้ภาพ   (ขอ้กาํหนดจากการแข่งขนัในปีพ.ศ. 2561) 
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