
 

คุณสมบัติและหลักเกณฑการรับนักเรียนเขาอบรมคาย สอวน. วิชาชีววทิยา 

และการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ (ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ. 2563) 

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

 คุณสมบัติของนักเรียนและหลักเกณฑในการรับนักเรียนเขาอบรมคาย สอวน. วิชาชีววิทยา และการ

เขารวมการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ มีดังนี้ 

 1. นักเรียนที่จะสมัครสอบเขาคายอบรมวิชาชีววิทยาคาย 1 ตองมีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาอยูใน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 – มัธยมศึกษาปท่ี 5 ยกเวนผูแทนประเทศไทยท่ีผานการคัดเลือกไปแขงขันวิทยาศาสตร

โอลิมปกระหวางประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนตน (IJSO) ท่ีกำลังศึกษาอยูในระดับชั้นไมต่ำกวามัธยมศึกษาปท่ี 3 

ใหสิทธิ์เขาอบรมคาย 1 ไดโดยไมตองสอบคัดเลือก ซึ่งมูลนิธิ สอวน. จะทำประกาศใหนักเรียนยืนยันสิทธิ์ และสง

รายชื่อแจงศูนย สอวน. ท่ีเก่ียวของตอไป 

 2. นักเรียนท่ีเขาอบรมคาย 1 แตสอบไมผานเขาอบรมคาย 2 สามารถขอใชสิทธิส์อบทายคาย 1 ของ

ปถัดไปเพื่อเขาอบรมคาย 2 ไดโดยไมตองเขารับการอบรมคาย 1 ใหมอีกครั้ง หรือจะสมัครสอบคัดเลือกเขา

อบรมคาย 1 ของปถัดไปอีกครั้งหนึ่งได ทั้งนี้การไดรับสิทธิ์ทั้งสองกรณีจะตองผานการพิจารณาและไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการของศูนย สอวน. นั้นๆ กอน อยางไรก็ตามนักเรียนจะเขารับการอบรมคาย 1 ไดไม

เกิน 2 ครั้ง 

 3. นักเรียนที่เขาอบรมคาย 2 แตไมสามารถสอบผานการคัดเลือกเปนผูแทนของศูนยฯ ไปแขงขัน

ชีววิทยาโอลิมปกระดับชาต ิจะไมสามารถสมัครสอบคัดเลือกเขาอบรมคาย 1 หรือคาย 2 ใหมได แตสามารถ

ขอใชสิทธิ์สอบทายคาย 2 เพ่ือรับการคัดเลือกเปนผูแทนศูนยฯ ไปแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติในปถัดไปได 

ท้ังนี้การไดรับสิทธิ์ดังกลาวจะตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของศูนย สอวน. 

นั้นๆ กอน 

 4. นักเรียนที่เขาแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ แตไมผานการคัดเลือกเขาอบรมที่ สสวท.         

ไมสามารถสมัครสอบคัดเลือกเขาอบรมคาย 1 หรือคาย 2 ใหมได แตสามารถขอใชสิทธิ์สอบทายคาย 2 เพ่ือรับ

การคัดเลือกเปนผูแทนศูนยฯ ไปแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติในปถัดไปได ทั้งนี้การไดรับสิทธิ์ดังกลาว

จะตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของศูนย สอวน. นั้นๆ กอน ทั้งนี้นักเรยีน

จะเขาแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติไดไมเกิน 2 ครั้ง 

 5. นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาอบรมที่ สสวท. แตไมผานการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 4 คน ไป

แขงขันชีววิทยาโอลิมปกระหวางประเทศ ทางมูลนิธิ สอวน. จะพิจารณาใหสิทธิ์นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงสุด จำนวน 10 - 

15 คน ไปเขาแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติในปถัดไปตามความเหมาะสม ซ่ึงมูลนิธิ สอวน. จะทำประกาศ

ใหนักเรียนยืนยันสิทธิ์ เพ่ือสงรายชื่อแจงศูนย สอวน. เจาภาพตอไป ท้ังนี้นักเรียนแตละคนจะมีสิทธิ์เขาแขงขัน

ชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติไดไมเกิน 2 ครั้ง 
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ธรรมนูญการแข่งขนัชีววทิยาโอลิมปิกระดบัชาต ิ
(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2562) 

 
 

 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์                  
สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ตระหนักถึง
ความสาํคญัของวิชาชีววิทยาท่ีมีต่อทุกสาขาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและต่อการศึกษาโดยทัว่ไป
ของเยาวชนไทย และดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะส่งเสริมการพฒันาการศึกษาวิชาชีววิทยาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายในประเทศไทยให้ทดัเทียมนานาประเทศ จึงไดจ้ดัให้มีการแข่งขนัชีววิทยาสําหรับนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนเป็นประจาํทุกปี การแข่งขนัน้ีเป็นการแข่งขนัประเภทบุคคล เรียกวา่ การแข่งขนั
ชีววิทยาโอลิมปิกระดบัชาติ (Thailand Biology Olympiad : TBO) และกาํหนดให้มีธรรมนูญสาํหรับการ
แข่งขนัดงัน้ี 
 

บทท่ัวไป 
 

 ขอ้ 1  ธรรมนูญน้ีเรียกวา่ “ธรรมนูญการแข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิกระดบัชาติ พ.ศ. 2562” 
 ขอ้ 2  ในธรรมนูญน้ี ศูนย ์หมายถึง ศูนย ์สอวน. วิชาชีววิทยา ซ่ึงมีทั้งหมด 13 ศูนย ์ไดแ้ก่ 
    (1) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
    (2) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
    (3) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
    (4) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร 
    (5) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
    (6) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
    (7) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
    (8) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
    (9) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยับูรพา 
  (10) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  (11) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
  (12) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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  (13) ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา กทม. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ซ่ึงมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั เป็นมหาวิทยาลยัพี่เล้ียง 
 ขอ้ 3  ในธรรมนูญน้ี ศูนยเ์จา้ภาพ หมายความวา่ ศูนย ์สอวน. วิชาชีววิทยา ท่ีเป็นเจา้ภาพจดัการ
แข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิก ในแต่ละปี 
 ขอ้ 4  ในธรรมนูญน้ี “คณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน.” หมายความว่า คณะกรรมการ
ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการแข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิกในแต่ละปี อนัประกอบดว้ย 
  (1) อาจารยผ์ูแ้ทนดา้นวิชาการของศูนยท่ี์เขา้ร่วมในการแข่งขนัในปีนั้น 
  (2) กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีววทิยา ของ สอวน. และเขา้ร่วมการแข่งขนัในปีนั้น 

 (3) ผูแ้ทนหน่ึงคนจากศูนย์เจ้าภาพทาํหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการชีววิทยา
โอลิมปิก สอวน. ในปีนั้น 
 ขอ้ 5  คณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กาํกบัและดูแลใหก้ารแข่งขนัดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบั 
  (2)  พิจารณาขอ้สอบพร้อมเฉลยขอ้สอบ และแนวทางการให้คะแนนท่ีศูนยเ์จา้ภาพ
นาํเสนอก่อนการสอบแข่งขนัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั คณะกรรมการมีอาํนาจท่ีจะเปล่ียนแปลงขอ้สอบ 
หรือปฏิเสธขอ้สอบท่ีนําเสนอแล้วใช้ขอ้สอบสํารองแทน แต่ไม่สามารถเสนอขอ้สอบใหม่ได้ การ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ตอ้งไม่มีผลต่ออุปกรณ์การทดลองท่ีใชใ้นการสอบภาคปฏิบติั คณะกรรมการตอ้งจดั
ให้มีการตดัสินขั้นสุดทา้ยในการกาํหนดตวัขอ้สอบและแนวทางในการให้คะแนน ผูเ้ขา้ร่วมในการ
ประชุมของคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ตอ้งเกบ็รักษาความลบัเก่ียวกบัขอ้สอบและตอ้งไม่ให้
ความช่วยเหลือใดๆ แก่ผูแ้ข่งขนั 
  (3)  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความยุติธรรมในการแบ่งกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บรางวลั จะไม่มี
การเปิดเผยคะแนนของผูแ้ข่งขนั 
  (4)  พิจารณาผลการแข่งขนัและตดัสินใจเร่ืองการมอบรางวลัต่างๆ ผลการตดัสินของ
คณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ถือเป็นเดด็ขาด 
 ขอ้ 6  ภาษาท่ีใชใ้นการแข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิกระดบัชาติ คือ ภาษาไทย 
 ขอ้ 7  การเปล่ียนแปลงเน้ือหาในธรรมนูญ การเพิ่มเติมหรือการลดบทบญัญติัสามารถกระทาํ
ไดโ้ดยคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. หรือคณะผูแ้ทนศูนยท่ี์เขา้ร่วมการประชุมสรุปผลการ
ดาํเนินงานศูนยส์อวน.ในแต่ละปีเท่านั้น และตอ้งอาศยัเสียงขา้งมาก (2 ใน 3 ของ คะแนนเสียง) 
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การจัดการแข่งขัน 
 

 ขอ้ 8  ศูนยส์อวน. วิชาชีววิทยา ทั้ง 13 ศูนย ์จะหมุนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัชีววิทยา
โอลิมปิกระดบัชาติ ศูนยเ์จา้ภาพเป็นผูเ้ชิญผูแ้ทนและนกัเรียนจากทุกศูนยเ์ขา้ร่วมการแข่งขนั และมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบดูแลใหค้วามเสมอภาคแก่ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคน 
 ขอ้ 9  การแข่งขนักาํหนดใหจ้ดัข้ึนประมาณเดือนเมษายนของแต่ละปี 
 ขอ้ 10  ศูนยเ์จา้ภาพมีภาระหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (1)  ดูแลใหก้ารแข่งขนัดาํเนินไปตามขอ้บงัคบัของธรรมนูญน้ี 
  (2)  ออก “กฎระเบียบการจดังาน” บนพื้นฐานของธรรมนูญน้ี และแจง้กฎระเบียบการ
จดังานใหก้บัศูนยท่ี์จะเขา้ร่วมการแข่งขนัท่ีไม่ครอบคลุมโดยธรรมนูญ และใหช่ื้อและท่ีอยูข่องหน่วยงาน
และบุคคลท่ีรับผดิชอบจดัการแข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิกระดบัชาติน้ี 
  (3)  ออกกําหนดการแข่งขนัท่ีแน่นอน (ตารางเวลาสําหรับผูแ้ข่งขันและผูร่้วมทีม 
กาํหนดการทศันศึกษาและอ่ืนๆ) และส่งไปยงัศูนยท่ี์จะเขา้ร่วมการแข่งขนัล่วงหนา้ 
  (4)  เป็นผูจ้ดัทาํขอ้สอบ และร่วมในการเตรียมขอ้สอบสําหรับการแข่งขนั โดยจะตอ้ง
รักษาขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สอบเป็นความลบัอยา่งท่ีสุด  
  (5)  จดัเตรียมพี่เล้ียงสาํหรับดูแลนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมแข่งขนั 
  (6)  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจคาํตอบและใหค้ะแนน 
  (7)  จดัเตรียมกระดาษคาํตอบและคะแนนของผูแ้ข่งขนัให้กบัอาจารยผ์ูแ้ทนศูนยก่์อน
การพิจารณาใหค้ะแนนขั้นสุดทา้ย 
  (8)  จดัใหมี้การพิจารณาคะแนนร่วมกนัเพื่อใหไ้ดค้ะแนนขั้นสุดทา้ย 
  (9)  จดัทาํรายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลั 
             (10)  จดัเตรียมเกียรติบตัรมอบใหผู้ร่้วมแข่งขนั และผูไ้ดรั้บรางวลัต่างๆ  
             (11)  จดัพิมพร์ายงานการแข่งขนัส่งใหมู้ลนิธิ สอวน. และใหศู้นย ์สอวน.ต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วม
การแข่งขนัศูนยล์ะ 1 เล่ม พร้อมดว้ยแผ่นซีดีขอ้สอบการแข่งขนัในปีนั้น ภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี
หลงัการแข่งขนั 
 ขอ้ 11  มูลนิธิ สอวน. เป็นผูป้ระสานงานระยะยาวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแข่งขนัชีววิทยา
โอลิมปิกระดบัชาติ 
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งบประมาณการแข่งขนั 
 

 ขอ้ 12  การเดินทางไป-กลบัจากภูมิลาํเนาไปยงัศูนยต่์างๆ ของคณะผูเ้ขา้แข่งขนัอยู่ในความ
รับผดิชอบของแต่ละศูนย ์
 ขอ้ 13  มูลนิธิ สอวน. รับผดิชอบงบประมาณการแข่งขนัผา่นศูนยเ์จา้ภาพ โดยใหศู้นยเ์จา้ภาพทาํ
ประมาณการค่าใชจ่้าย เพื่อขออนุมติัอยา่งนอ้ย 6 เดือนก่อนกาํหนดการแข่งขนั อยา่งไรกต็าม ศูนยเ์จา้ภาพ
อาจขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ไดอี้กทางหน่ึง 
 ขอ้ 14  ศูนยเ์จา้ภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางไปและกลบัยงัสถานท่ีแข่งขนัของคณะ
ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั (ยกเวน้ ศูนยโ์รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) โดยใหแ้ต่ละศูนยส์าํรองค่าใชจ่้ายไปก่อนแลว้
นาํมาเบิกกบัศูนยเ์จา้ภาพในระหวา่งการแข่งขนั  
 ขอ้ 15  ศูนยเ์จ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างอ่ืนทั้ งหมด ตั้ งแต่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั
เดินทางมาถึง จนกระทัง่เร่ิมเดินทางออกจากศูนยเ์จา้ภาพ โดยเฉพาะค่าท่ีพกัและอาหารสาํหรับนกัเรียน
และผูร่้วมทีม ค่าใชจ่้ายในการทศันศึกษา รางวลัในการแข่งขนั และอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นระหวา่งการแข่งขนั 

 
 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขนั 
 

 ขอ้ 16  ศูนยท่ี์เขา้ร่วมการแข่งขนัส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัไดห้น่ึงทีม ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีผา่น
การคดัเลือกของแต่ละศูนย ์จาํนวน 6 คน เฉพาะศูนย ์สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนั
ได ้3 ทีม (18 คน) 
 ขอ้ 17  แต่ละศูนยมี์อาจารยข์องศูนย ์2 คนเขา้ร่วมในการแข่งขนั (ยกเวน้ศูนย ์กทม. โรงเรียน
เทพศิรินทร์ มีไดไ้ม่เกิน 6 คน) ทาํหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนรับผิดชอบดา้นวิชาการ และทาํหน้าท่ีประสานงาน
เก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ระหวา่งการแข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิกระดบัชาติคร้ังนั้น อาจารยผ์ูแ้ทนดา้นวิชาการ
ของศูนยต์อ้งคดัเลือกมาจากผูเ้ช่ียวชาญชีววิทยา หรือครูชีววิทยาท่ีสามารถแกโ้จทยปั์ญหาท่ีใชใ้นการ
แข่งขนัไดอ้ยา่งดี 
 ขอ้ 18  นอกจากอาจารยผ์ูแ้ทนดา้นวิชาการของศูนย ์2 คนแลว้ ให้มีอาจารยผ์ูส้ังเกตการณ์อีก
หน่ึงคนจากแต่ละศูนย ์(ยกเวน้ศูนย ์กทม. โรงเรียนเทพศิรินทร์มีไดไ้ม่เกิน 3 คน ) ทาํหนา้ท่ีดูแลการนาํ
นกัเรียนเดินทางจากศูนยไ์ปยงัศูนยเ์จา้ภาพ และการนาํนกัเรียนเดินทางกลบัยงัภูมิลาํเนา ผูส้ังเกตการณ์
จากศูนยส์ามารถเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. และสามารถอภิปรายใน
ระหวา่งการประชุมได ้แต่ไม่มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียง 
 ในกรณีท่ีสพฐ.ส่งผูส้ังเกตการณ์เขา้ร่วมการแข่งขนั ผูส้ังเกตการณ์จากสพฐ.สามารถเขา้ร่วมการ
ประชุมของคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน.ได ้แต่ไม่สามารถอภิปรายและไม่มีสิทธ์ิลงคะแนน
เสียงในระหวา่งการประชุม 
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 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 ชั่วโมง โดยแต่ละชุดเป็น
ขอ้สอบแบบ Multiple True-False แบบ 4 statement จาํนวนชุดละ 50 ขอ้ แต่ละขอ้มีคะแนน 1 คะแนน 
รวมชุดละ 50 คะแนน รวมคะแนนภาคทฤษฎีทั้งหมด 100 คะแนน โดยมีหัวขอ้และคะแนนของแต่ละ
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 หัวขอ้ ใช้เวลาในการสอบหัวขอ้ละ 1 ชั่วโมง แต่ละหัวขอ้มี
คะแนน 25 คะแนน รวมคะแนนภาคปฏิบติัการทั้งหมดเป็น 100 คะแนน โดยมีหวัขอ้และคะแนนของแต่
ละหวัขอ้ดงัน้ี 
 

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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ข้อสอบ 
 

ขอ้ 21  ขอ้สอบภาคทฤษฎีออกโดยผูแ้ทนศูนยท์ัว่ประเทศ ครอบคลุมเน้ือหาจากธรรมนูญและ
หลกัสูตร สอวน. 

ขอ้ 22  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยมูลนิธิ สอวน. ทาํการคดัเลือกและ
กลัน่กรองขอ้สอบภาคทฤษฎี และออกขอ้สอบเพ่ิมเติมใหค้รบถา้หากยงัไม่ครอบคลุมเน้ือหาจากธรรมนูญ
และหลกัสูตร สอวน. เพื่อใหไ้ดข้อ้สอบ 2 ชุด ๆ ละ 50 ขอ้ พร้อมขอ้สอบสาํรอง 
 ขอ้ 23  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตอ้งเตรียมขอ้สอบสาํรองภาคทฤษฎีประมาณ 20% ของทุก 
Part ไว้สําหรับใช้แทนข้อสอบทฤษฎีข้อใดข้อหน่ึงท่ีถูกปฏิเสธโดยคะแนนเสียง  2 ใน  3 ของ
คณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ในการแข่งขนัคร้ังนั้น และขอ้สอบท่ีถูกปฏิเสธไม่สามารถนาํมา
พิจารณาไดอี้ก 
 ขอ้ 24  ศูนยเ์จา้ภาพเป็นผูอ้อกขอ้สอบภาคปฏิบติั ซ่ึงรวมถึงตอ้งออกขอ้สอบภาคปฏิบติัสาํรอง
เตรียมไวด้ว้ย 
 ขอ้ 25  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิร่วมกันกับศูนยเ์จ้าภาพพิจารณาขอ้สอบภาคทฤษฎีและ
ขอ้สอบภาคปฏิบติั แลว้มอบขอ้สอบท่ีพิจารณาแลว้ใหศู้นยเ์จา้ภาพเพื่อดาํเนินการต่อไป 
 ขอ้ 26  ในระหว่างการแข่งขนั คณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ในปีนั้น จะทาํการ
พิจารณาขอ้สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีผ่านการพิจารณาขั้นตน้โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ร่วมกบัศูนยเ์จา้ภาพ แลว้ศูนยเ์จา้ภาพจดัทาํขอ้สอบสาํหรับการแข่งขนั 
 ขอ้ 27  ขอ้สอบท่ีใชใ้นการแข่งขนัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก 
สอวน. ในปีนั้น 
 ขอ้ 28  การตดัสินของท่ีประชุมคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ให้ใชเ้สียงส่วนใหญ่ 
ในกรณีท่ีมีคะแนนเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการมีสิทธิลงคะแนนช้ีขาด และ
การตดัสินของท่ีประชุมในกรณีการปฏิเสธขอ้สอบตอ้งใชเ้สียง 2 ใน 3 เป็นการตดัสิน 
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การคดิคะแนนและรางวลัการแข่งขัน 
 

ขอ้ 29  คะแนนในการสอบมีคะแนนรวม 100 คะแนน เป็นคะแนนสอบภาคทฤษฎีร้อยละ 60 
และภาคปฏิบติัการร้อยละ 40 

ขอ้ 30  ผูแ้ข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรรางวลัเหรียญทอง (Gold) เหรียญเงิน (Silver) เหรียญ
ทองแดง (Bronze)  ตามลาํดบัคะแนนท่ีทาํได ้ตามขอ้ตกลงในท่ีประชุมคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก 
สอวน. ในปีนั้น  

ขอ้ 31  เหรียญรางวลักาํหนดให้ดา้นหน่ึงเป็นตราสัญลกัษณ์ของศูนยเ์จา้ภาพและปีท่ีจดัการ
แข่งขนั และอีกดา้นหน่ึงเป็นตราสญัลกัษณ์ของมูลนิธิ สอวน.  

ขอ้ 32  ศูนยเ์จา้ภาพตอ้งเตรียมเกียรติบตัรพร้อมรางวลัพิเศษสาํหรับมอบใหก้บั 
 (1) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด 
 (2) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนสอบภาคทฤษฎีสูงสุด 
 (3) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนสอบภาคปฏิบติัสูงสุด 
 (4) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดประจาํภาคเหนือ 
 (5) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดประจาํภาคใต ้

(6) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดประจาํภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก        
      (ยกเวน้นกัเรียนจากศูนยโ์รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และศูนยโ์รงเรียนเทพศิรินทร์) 

 (7) ผูแ้ข่งขนัท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดประจาํภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 นอกจากน้ี ศูนยเ์จา้ภาพสามารถใหร้างวลัพิเศษอ่ืนๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้ 33  ศูนยเ์จา้ภาพเป็นผูท้าํหนา้ท่ีประกาศผล และจดัพิธีมอบรางวลัแก่ผูไ้ดรั้บรางวลัต่างๆ ใน
พิธีปิดการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการ 
 

 
 

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

 ภาคผนวกในธรรมนูญน้ีเป็นการรวบรวมขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการแข่งขนัแต่ละ
คร้ัง และคณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ในการแข่งขนัคร้ังนั้นไดต้กลงใหย้ดึถือเป็นหลกัปฏิบติั
สําหรับการแข่งขนัคร้ังต่อ ๆ ไป ขอ้กาํหนดเหล่าน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยคณะกรรมการ
ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. เท่านั้น และใหบ้นัทึกการเปล่ียนแปลงแกไ้ขนั้นลงในธรรมนูญต่อไป 
  
 (1)  การเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ดว้ยลายมือตอ้งขีดเส้นใตแ้ยก genus และ specific epithet เช่น 
Homo sapiens   (ขอ้กาํหนดจากการแข่งขนัในปีพ.ศ. 2560) 
 (2)  ขอ้สอบท่ีตอ้งแสดงวิธีทาํ ถา้นักเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัทาํผิดวิธีแต่ไดค้าํตอบท่ีถูกตอ้ง ให้
คณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน ในการแข่งขนัคร้ังนั้น ๆ เป็นผูพ้ิจารณาวา่จะใหค้ะแนนหรือไม่ 
(ขอ้กาํหนดจากการแข่งขนัในปีพ.ศ. 2560) 
 (3)  นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งในขอ้สอบอยา่งเคร่งครัด เช่น จาํนวนทศนิยม การเขียนตวั
ย่อหรือคาํเต็ม การใช้เคร่ืองหมายหรือสัญญลักษณ์ต่าง ๆ และการใช้ศัพท์เทคนิค หากมีปัญหาให้
คณะกรรมการชีววิทยาโอลิมปิก สอวน ในการแข่งขนัคร้ังนั้น ๆ เป็นผูพ้ิจารณาตดัสิน   (ขอ้กาํหนดจาก
การแข่งขนัในปีพ.ศ. 2560) 
 (4)  ในการทวนสอบคะแนนโดยอาจารยผ์ูแ้ทนดา้นวิชาการของศูนยท่ี์เขา้ร่วมในการแข่งขนั 
ให้ใชก้ระดาษคาํตอบฉบบัจริงท่ีนกัเรียนใชต้อบคาํถาม และหากมีการแกไ้ขตอ้งมีลายเซ็นของอาจารย์
ผูต้รวจ และมีตราประทบัของศูนยเ์จา้ภาพ   (ขอ้กาํหนดจากการแข่งขนัในปีพ.ศ. 2561) 
 

 
 




