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กิจกรรมโอลมิปกวิชาการ วิชาชีววิทยา 

ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปการศึกษา 2565 
 

1. หลักเกณฑและคุณสมบัติของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ  
 
1) ผูสมัครเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ วิชาชีววิทยา ตองกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

4 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ หรือโรงเรียนกําเนิดวิทย 

2) นักเรียนท่ีเคยเขาอบรมในโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยา คาย 1 ของศูนยโอลิมปก

วิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ แตสอบไมผานเขาอบรมคาย 2 และกําลังศึกษาอยูไมเกิน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 สามารถสมัครเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยาได

ใหมอีกครั้งในปถัดไป โดยสามารถสมัครสอบคัดเลือกเขาอบรมคาย 1 หรือขอใชสิทธิ์สอบทายคาย 1 

ของปถัดไปเพ่ือเขาอบรมคาย 2 ไดโดยไมตองรับการอบรมคาย 1 ใหมอีกครั้ง ท้ังนี้นักเรียนจะเขารับ

การอบรมคาย 1 ไดไมเกิน 2 ครั้ง 

3) นักเรียนท่ีเคยเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยา คาย 1 และ คาย 2 ของศูนยฯ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแตไมไดรับคัดเลือกเปนผูแทนศูนยฯ และกําลังศึกษาอยูไมเกินระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 สามารถแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรเพ่ือขอใชสิทธิ์สอบเพ่ือรับการคัดเลือก

เปนผู แทนศูนยฯ ไปแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติได โดยไมตองสอบคัดเลือกเขาอบรมวิชา

ชีววิทยา คาย 1 หรือคาย 2 ใหม 

4) นักเรียนผูแทนศูนยฯ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีเขาแขงขันชีววิทยาโอลิมปกวิชาการระดับชาติ แต

ไมไดรับคัดเลือกเขาอบรมในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

โอลิมปกระหวางประเทศ วิชาชีววิทยา ท่ีจัดโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาธกิาร (สสวท.) หากกําลังศึกษาอยูไมเกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 สามารถแจงความ

จํานงเปนลายลักษณอักษร เพ่ือขอใชสิทธิ์สอบเพ่ือรับการคัดเลือกเปนผูแทนศูนยฯ ไปแขงขันชีววิทยา

โอลิมปกระดับชาติได ท้ังนี้นักเรียนแตละคนจะเขาแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ไดไมเกิน 2 ครั้ง 

5) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สังกัดศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. ศูนยอ่ืน ๆ ท่ีเคยเขาแขงขัน

ชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ แตไมไดรับคัดเลือกเขาอบรมท่ี สสวท. สามารถสมัครเขารวมโครงการ

โอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยาไดใหมอีกครั้ง โดยนักเรียนจะตองผานการสอบคัดเลือกเปน

นักเรียนคาย 1 ใหม  

6) นักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขาอบรมท่ี สสวท. แตไมผานการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันชีววิทยาโอลิมปกระหวางประเทศ นักเรียนจะมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันชีววิทยาโอลิมปก

ระดับชาติหรือไมนั้น ทาง สสวท. และมูลนิธิ สอวน. จะเปนผูพิจารณาสิทธิ์ดังกลาว (โดยปกติจะมี

จํานวนประมาณ 10- 15 คน) โดยทางมูลนิธิ สอวน. จะทําประกาศใหนักเรียนยืนยันสิทธิ์ เพ่ือสง

รายชื่อแจงไปยังศูนยฯ สอวน. ท่ีเปนเจาภาพจัดการแขงขัน ซ่ึงหากนักเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขา

รวมการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ นักเรียนจะตองตอบแบบตอบรับแสดงความจํานงเพ่ือเขา
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รวมการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติดวยตนเอง ท้ังนี้นักเรียนแตละคนจะเขาแขงขันชีววิทยา

โอลิมปกระดับชาติ ไดไมเกิน 2 ครั้ง 

7) นักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. ศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

และเขารวมการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ แตไมผานการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันชีววิทยาโอลิมปกระหวางประเทศ ซ่ึงจัดโดย สสวท. และไมไดรับการประกาศรายชื่อจากมูลนิธิ 

สอวน. ใหเขารวมการแขงขันโอลิมปกระดับชาติ หากนักเรียนมีความประสงคจะเขารวมโครงการ

โอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยา ใหนักเรียนสมัครเขารวมโครงการเพ่ือขอใชสิทธิ์สอบเพ่ือรับการ

คัดเลือกเปนผู แทนศูนยฯ ไปแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติได ท้ังนี้นักเรียนแตละคนจะเขา

แขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ไดไมเกิน 2 ครั้ง 

8) นักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. ท่ีมาจากศูนยอ่ืน ๆ ใหเขารวม

การแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ แตไมผานการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน

ชีววิทยาโอลิมปกระหวางประเทศ ซ่ึงจัดโดย สสวท. และไมไดรับการประกาศรายชื่อจากมูลนิธิ  

สอวน. ใหเขารวมการแขงขันโอลิมปกระดับชาติ หากนักเรียนมีความประสงคจะเขารวมโครงการ

โอลิมปกวิชาการวิชาชีววิทยา นักเรียนตองสมัครเขารวมโครงการและผานการสอบคัดเลือกเปน

นักเรียนคาย 1 ของศูนยฯ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณใหม  

 
2. รายละเอียดการเรียนและการประเมินผล 

2.1 สอบคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. 
กําหนดการสอบคัดเลือก : 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00น. 
หัวขอและเนื้อหาในการสอบ :  

โครงสรางและหนาท่ีของเซลล กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว พันธุศาสตร วิวัฒนาการ ไบโอซิสเตมมาติก 
(รายละเอียดในแตละหัวขอ เปนไปตามธรรมนูญการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ) 

 
2.2 การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนคาย 1 สอวน. ปการศึกษา 2565 (ปดภาคเรียน 1/2565) 

1) กําหนดการจัดคาย : ตุลาคม 2565 (กําหนดการจะประกาศใหทราบอีกครั้ง)  
2) รูปแบบการเรียน : เรียนแบบออนไซตรวมกันท้ังสองโรงเรียน* 
3) หัวขอและเนื้อหาท่ีเรียนในคาย  

 
หัวขอ เนื้อหา 

1. เนื้อเยื่อสัตว (animal tissue) ประเภท ตําแหนงท่ีพบและหนาท่ีของเนื้อเยื่อ 
2. ระบบยอยอาหาร (digestive 
system) 

การยอยอาหารภายในเซลลและภายนอกเซลล ทอ
ทางเดินอาหารและการยอยอาหารในแตละสวน และ
การดูดซึมอาหาร 

3. ระบบหมุนเวียนโลหิต 
(circulatory system) 

3.1 ระบบหมุนเวียนโลหิตในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
และสัตวมีกระดูกสันหลัง  
3.2 ระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย 
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3.3 ระบบน้ําเหลือง 
3.4 ระบบภูมิคุมกัน 

4. ระบบหายใจ (respiratory 
system) 

โครงสรางแลกเปลี่ยนแกสในสัตวตาง ๆ และระบบ
หายใจของมนษุย 

5. การรักษาดุลยภาพกับระบบ
ขับถาย (homeostasis and  
excretory System) 

5.1 ชนิดของของเสียในสัตว และโครงสรางในการ
ขับถายของเสียในสัตว 
5.2 การควบคุมน้ํา แรธาตุ การควบคุม pH และการ
ควบคุมอุณหภูมิในรางกาย 

6. ระบบประสาท และอวัยวะรบั
ความรูสึก (nervous system and 
sensory organs) 

6.1 โครงสรางและประเภทของเซลลประสาท 
6.2 การทํางานของเซลลประสาท 
6.3 อวัยวะรับความรูสึก  

7. ระบบตอมไรทอ (endocrine 
system) 

7.1 ประเภทของตอมไรทอ 
7.2 ประเภทของฮอรโมน  
7.3 การควบคุมการทํางานของฮอรโมน 
7.4 บทบาทและหนาท่ีของของฮอรโมน 

8. ระบบสืบพันธุ (reproductive 
system) 

8.1 ประเภทการสืบพันธุของสัตว 
8.2 การสรางเซลลสืบพันธุของสัตว 
8.3 โครงสรางของระบบสืบพันธุ และการปฏิสนธิ 

9. การพัฒนาและการเจริญเติบโต  
(animal development) 

9.1 การเจริญในระยะเอมบริโอ 
9.2 แบบแผนการเจริญในระยะเอมบริโอของดาวทะเล 
กบ ไก และคน 
9.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญในระยะเอมบริโอ 
9.4 การเจริญหลังระยะเอมบริโอ 

10. พฤติกรรมสัตว (Animal 
behavior) 

10.1 ประเภทของพฤติกรรมและลักษณะสําคัญของ
พฤติกรรมแตละประเภท  
10.2 นิเวศวิทยาพฤติกรรม เชน egocentric 
behavior, social behavior 

 
4) การประเมินผลและเกณฑการผานคาย เพ่ือคัดเลือกเปนนักเรียนคาย 2 ของศูนย 

1. ตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
2. ตองปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขาคายของวิชาชีววิทยา 
3. ตองผานการประเมินผลจากคายอบรมความรูทางวิชาการ โดยการคัดเลือกจะพิจารณาจาก

คะแนนงานท่ีไดรับมอบหมายในชั้นเรียนและการสอบ 
*ท้ังนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามสถานการณการระบาดของโควิด-19  
 

2.3 การจัดคายอบรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 2 (ปดภาคเรียน 2/2565) 
1) กําหนดการจัดคาย : มี.ค. – พ.ค. 66 (กําหนดการจะประกาศใหทราบอีกครั้ง) 
2) รูปแบบการเรียน : เรียนแบบออนไลนหรือออนไซต รวมกันท้ังสองโรงเรียน* 
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3) หัวขอและเนื้อหาท่ีเรียน   
 

หัวขอ เนื้อหา 
1. อณูพันธุศาสตรและดีเอ็นเอ
เทคโนโลยี  

1.1 โครงสรางของกรดนิวคลีอิก 
1.2 การจําลองโมเลกุลของ DNA 
1.3 Transcription และ Translation 
1.4 DNA Technology 

2. พันธุศาสตรประชากรและ
วิวัฒนาการ 

2.1 ความแปรผันทางพันธุกรรม 
2.2 Hardy-Weinberg  
2.3 หลักฐานสนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการ 
2.4 Microevolution 
2.5 การเกิดสปสีชใหม กระบวนการเกิดสปสีชใหม 
และอัตราการเกิดสปสีชใหม 

3. ไวรัส  ลักษณะจําเพาะและการจัดจําแนก โครงสรางและ
รูปรางของไวรัส การเพ่ิมจํานวนและวงจรชีวิตของ
ไวรัส และตัวอยางโรคจากไวรัส 

4. ความหลากหลายของแบคทีเรีย
และอารเคีย 

ลักษณะจําเพาะและและการจัดจําแนกแบคทีเรีย
และอารเคีย 

5. อาณาจักรฟงไจ ลักษณะจําเพาะและการจัดจําแนกฟงไจ 
6. อาณาจักรโปรติสตา ลักษณะจําเพาะและการจัดจําแนกโปรติสต 
7. อาณาจักรสัตว ลักษณะจําเพาะและการจัดจําแนกสัตว 
8. อาณาจักรพืช 8.1 พืชไมมีทอลําเลียง 

8.2 พืชมีทอลําเลียง 
9. โครงสรางและหนาท่ีของพืชมีดอก โครงสรางและหนาท่ีของพืชมีดอก 
10. การแลกเปลี่ยนแกส การคายน้ํา 
และการลําเลียงสาร 

การแลกเปลี่ยนแกสของพืช การควบคุมการเปด
เปดปากใบ การลําเลียงน้ําในพืช บทบาทและ
หนาท่ีของธาตุอาหาร 

11. การสังเคราะหดวยแสง การสังเคราะหดวยแสง 
12. การตอบสนองของพืช การตอบสนองของพืช 
13. การสืบพันธุของพืชมีดอก  วัฏจักรชีวิตของพืช โครงสรางของดอก การสราง

เซลลสืบพันธุของพืชดอก การถายเรณู การปฏิสนธิ 
การเกิดผลและเมล็ด การงอกของเมล็ด และการ
ขยายพันธุพืช 

 
4) การประเมินผลและเกณฑการผานคาย  

1. ตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
2. ตองปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขาคายของวิชาชีววิทยา 
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3. นักเรียนท่ีผานเกณฑขอ 1. และขอ 2. จะไดรับเกียรติบัตรการเปนนักเรียนคาย 2 ของศูนย 
และไดสิทธิ์ในการคัดเลือกเปนนักเรียนผูแทนศูนย 

*ท้ังนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามสถานการณการระบาดของโควิด-19 
 

2.4 การคัดเลือกนักเรียนผูแทนศูนย 
1) นักเรียนท่ีผานการเขาคาย 2 และนักเรียนท่ีไดรับสิทธิพิเศษตามขอกําหนดของวิชาชีววทิยาของ

ศูนยหรือสิทธิ์จากมูลนิธิ สอวน. หรือ สสวท. ทุกคน มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผูแทนศูนย  
2) การสอบคัดเลือกผูแทนศูนย แบงเปน 2 สวน คือ  

- สอบภาคทฤษฎี  รอยละ 60 
- สอบภาคปฏิบัติ  รอยละ 40 

(สัดสวนคะแนนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้ึนกับการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติปนั้น ๆ) 
3) นักเรียนผูแทนศูนยตามประกาศจะตองยืนยันสิทธิ์ในการเขารวมการแขงขันชีววิทยาโอลิมปก

ระดับชาติจึงจะสามารถเขารวมการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติได  
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สรุปเสนทางนักเรียนในโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยา  

ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

ผาน 

ผูสมัครสอบ: ม.4 – ม.5 

สอบคัดเลือกเขาคาย 1 

เขาคาย 2 

คัดเลือกตัวแทนศูนย 

แขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ 

ไมผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ยื่นความจํานงเพ่ือคัดเลือกตัวแทนศูนย 

ไมผาน 

ไดประกาศชื่อ

จาก สอวน. 

ไม
ได

ปร
ะก

าศ
ชื่อ

จา
ก 

สอ
วน

. 

ให
เข

าร
วม

กา
รแ

ขง
ขัน

โอ
ลิม

ปก
ระ

ดับ
ชา

ติ 

นักเรียนจากศูนยอ่ืน 

ไมไดเปนผูแทน 

เขาคาย 1 
ไมผาน 

แจ
งค

วา
มจ

ําน
งเ

ขา
โค

รง
กา

รโ
ดย

ขอ
ใช



สิท
ธิส์

อบ
ทา

ยค
าย

 1
 ห

รือ
 ท

าย
คา

ย 
2 

ผาน 

ยื่นความจํานงเพ่ือคัดเลือกตัวแทนศูนย 

คาย สสวท. 


