
 
 
 

ธรรมนูญการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลมิปิกระดับชาติ 
 

# 1 หลักการ 
 
 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ในพระอุปถัมภ์                   
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ตระหนักถึงความส าคัญ
ของวิชาภูมิศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาโดยทั่วไปของเยาวชนไทย และด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ จึงได้จัดให้มี
การแข่งขันภูมิศาสตร์ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นเป็นประจ าทุกปี  การแข่งขันนี้เป็นการ
แข่งขันประเภทบุคคล เรียกว่า การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  (Thailand Geography 
Olympiad  [TGeo]) ควรจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมของแต่ละปี 
 

# 2 ศูนย ์สอวน. วชิาภูมิศาสตร ์
 
 ศูนย ์สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ (ต่อไปนี้เรียกว่าศูนย์) มี 2 ประเภท คือ 

ก. ศูนย์มหาวิทยาลัย มีทั้งสิ้น 7 ศูนย์  ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศูนย์มหาวิทยาลัยรับผิดชอบนักเรียนในพ้ืนที่ของตนเองซึ่งไม่รวมนักเรียนของ
ศูนย์โรงเรียน (พ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์อยู่ในภาคผนวก)  

ข. ศูนย์โรงเรียน มีทั้งสิ้น 8 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยศูนย์โรงเรียนรับผิดชอบเฉพาะนักเรียนของศูนย์โรงเรียน
เท่านั้น 

ศูนย์มีหน้าที่ให้การอบรมและคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติ จ านวนศูนย์ละ 1 ทีม (6 คน) ยกเว้นศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีผู้แทนได้ 3 ทีม 
(18 คน) 
 แต่ละทีมมีอาจารย์ของศนูย์ 2 คน ที่จะต้องรับผิดชอบด้านวิชาการ อาจารย์ทั้งสองมีสถานภาพเป็น
สมาชิกของคณะกรรมการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน และจะถือว่า
เป็นผู้ประสานงานของศูนย์นั้นๆ ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ จนกระทั่งมีการแข่งขันครั้ง
ต่อไป 



 แต่ละศูนย์จะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคณะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (ชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่      
และโรงเรียน) ให้กับศูนย์เจ้าภาพก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 3 สัปดาห์ 

ศูนย์จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  
 

 # 3 คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิออกขอ้สอบภูมศิาสตรโ์อลิมปกิระดับชาต ิ
 
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประกอบด้วย คณะกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งโดยมูลนิธิ สอวน. มีความรับผิดชอบในการคัดเลือกและกลั่นกรองข้อสอบที่ศูนย์ต่างๆ ส่งมา ทั้งนี้หาก
ข้อสอบที่กลั่นกรองแล้วยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาจากหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติจะต้องออกข้อสอบเพิ่มเติมให้ครบ  

 
# 4 คณะกรรมการภูมศิาสตร์โอลิมปกิระดับชาต ิ 

 
 คณะกรรมการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบ
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ และอาจารย์ผู้แทนศูนย์ ศูนย์ละ 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบเป็นประธานคณะกรรมการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ 
 คณะกรรมการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้  
 ก.  ก ากับและดูแลให้การแข่งขันเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
 ข.  ตรวจสอบความถูกต้องและความยุตธิรรมในการแบ่งกลุ่มผู้ที่ไดร้ับรางวลั โดยจะไม่มีการเปิดเผย
คะแนนของผู้แข่งขัน 
 ค.  พิจารณาผลการแข่งขันและตัดสินเรื่องการมอบรางวัลต่างๆ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ     
ถือเป็นเด็ดขาด 
 

# 5 ศูนย์เจ้าภาพและหน้าที่ 
 
 ศูนย์ต่างๆ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ศูนย์เจ้าภาพรับผิดชอบดูแลให้ความเสมอ
ภาคแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคน และเป็นผู้เชิญผู้แทนจากทุกศูนย์เข้าร่วมการแข่งขัน 
 
 ภาระหน้าที่ของศูนย์เจ้าภาพ มีดังนี้ 

ก. ดูแลให้การแข่งขันด าเนินไปตามข้อบังคับของธรรมนูญนี้ 
ข. จัดท าตราสัญลักษณ์ของการแข่งขัน  
ค. ออกก าหนดการแข่งขันที่แน่นอน (ตารางเวลาส าหรับผู้แข่งขันและผู้ร่วมทีม ก าหนดการ

ทัศนศึกษาและอื่นๆ) และส่งไปยังศูนย์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้า 
ง. ท าหนังสือเชิญให้ทุกศูนย์ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
จ. จัดท าส าเนาข้อสอบ และร่วมในการเตรียมข้อสอบภาคสนามส าหรับการแข่งขันซึ่งจะต้อง

รักษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบเป็นความลับอย่างที่สุด  
 



ฉ. เตรียมพี่เลี้ยงคอยดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
ช. จัดเตรียมที่พัก อาหาร และยานพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
ซ. ท ารายชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ฌ. เตรียมเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลที่จะมอบให้ผู้ร่วมแข่งขัน และผู้ได้รับรางวัลต่างๆ  
ญ. ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ  ในพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็น

ทางการ 
ฎ. จัดพิมพ์รายงานการแข่งขันส่งให้มูลนิธิ สอวน. และให้ศูนย์ สอวน. ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการ

แข่งขัน ศูนย์ละ 1 เล่ม ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีหลังการแข่งขัน  
 

# 6 ภาษาที่ใช้ในการสอบ 
 

ภาษาที่ใช้ในการสอบแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ คือ ภาษาไทย 
 

# 7 คุณสมบตัิของผู้เขา้สอบ  
 
 นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในประเทศไทย โดยไม่จ าเป็นต้องถือสัญชาติไทย ณ วันที่มีการ
สอบแข่งขันระดับชาติ และมีอายุระหว่าง 16–19 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของปีที่แข่งขัน 
 

# 8 การสอบ 
 
 การสอบใช้เวลา 3 วัน คือ วันแรก เป็นการสอบข้อเขียนในวิชาภูมิศาสตร์กายภาพและวิชา
ภูมิศาสตร์มนุษย์  วันที่ 2 เป็นการสอบงานภาคสนาม และวันที่ 3 เป็นการสอบแบบมัลติมีเดีย  

ข้อสอบที่ใช้ในการสอบเปน็ข้อสอบอตันัย แบบเขียนตอบสั้นและยาว และแบบปรนยั มีรายละเอียด
ดังนี ้

 
หัวเรื่อง คะแนน 

ภูมิศาสตร์กายภาพและมนษุย์ (WRT) 40 
งานภาคสนาม (FWE) 40 

การสอบแบบมัลติมีเดีย (MMT) 20 
 
 
 
 
 
 



# 9 รางวัล 
 
 เหรียญรางวัลก าหนดให้ด้านหนึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของศูนย์เจ้าภาพและปีที่จัดการแข่งขัน               
อีกด้านหนึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ สอวน.  

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเหรียญทอง (Gold) เหรียญเงิน (Silver) หรือเหรียญ
ทองแดง (Bronze) ตามล าดับคะแนนที่ท าได้  ตามมติของคณะกรรมการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ 
 จ านวนเหรียญรางวัลมีร้อยละ 60 ของจ านวนผู้เข้าแข่งขัน โดยมีอัตราส่วน เหรียญทอง : เงิน : 
ทองแดง เท่ากับ 1 : 2 : 3  

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมแขง่ขันทุกคนจะไดร้ับเกียรตบิัตรการเขา้ร่วมการแข่งขัน ส าหรับผู้แข่งขันที่ได้คะแนน
รวมสูงสุด และผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดของแต่ละหัวเรื่อง จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัลพิเศษ   
นอกจากนี้ ศูนย์เจ้าภาพสามารถให้รางวัลพิเศษอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

ผู้แข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุด 35 ล าดับ จะได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทยจ านวน 4 คน และผู้แทนส ารองจ านวน 2 คน ไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ต่อไป 

# 10 งบประมาณของการแข่งขัน 
 
 มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบงบประมาณการแข่งขันผ่านศูนย์เจ้าภาพ โดยให้ศูนย์เจ้าภาพท าประมาณ
การค่าใช้จ่ายเพ่ือขออนุมัติอย่างน้อย 6 เดือนก่อนก าหนดการแข่งขัน   อย่างไรก็ตาม ศูนย์เจ้าภาพอาจ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง 
 ศูนย์เจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับยังสถานที่แข่งขันของคณะผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
ตามที่มูลนิธิ สอวน. ก าหนด โดยให้แต่ละศูนย์ส ารองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วน ามาเบิกกับศูนย์เจ้าภาพใน
ระหว่างการแข่งขัน    
 ศูนย์เจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างอื่นทั้งหมด  ตั้งแต่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดินทางมาถึง
สถานที่การแข่งขัน จนกระทั่งเริ่มเดินทางกลับ  โดยเฉพาะค่าที่พักและอาหารส าหรับนักเรียนและผู้ร่วมทีม 
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา รางวัลในการแข่งขัน และอื่นๆ ที่อยู่ในห้วงเวลาการแข่งขัน 
 

# 11 หนว่ยงานในการประสานงาน 
 
 มูลนิธิ สอวน. เป็นผู้ประสานงานระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ 
 

# 12 การแกไ้ขธรรมนญู 
 

 การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในธรรมนูญ  การเพ่ิมเติมหรือการลดบทบัญญัติสามารถกระท าได้              
โดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติเท่านั้น และต้องอาศัยเสียงข้างมาก (2 ใน 3 ของ               
คะแนนเสียง) 

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


