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ธรรมนูญการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บทนํา
ผูเขารวมงาน
คณะกรรมการ ผูดํารงตําแหนง และหนาที่
ความรับผิดชอบของเจาภาพปจจุบัน
การแขงขัน การตัดสิน และรางวัล
การแกไขระเบียบ
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หมวด
เรื่องทั่วไป
*****************************************
S1.1 การแข งขั น คอมพิ ว เตอร โ อลิ มป ก ระดั บ ชาติ (Thailand Olympiad in Informatics – TOI) เปน การ
แขงขันการเขียนคอมพิวเตอรในศูนยอบรมไทย ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกปใหแกผูเขาแขงขัน ที่ไดรับเชิญมา โดย
ระหวางการแขงขันมี โครงการทางสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆประกอบรวมอยูดวย
S1.2 ธรรมนู ญ (S) คํ า ชี้ แจง (E) และ ภาคผนวก (A) ประกอบกั น ขึ้น เปน “ธรรมนูญ ” วาดว ยการแข งขัน
คอมพิวเตอรโอลิมปกไทย รายละเอียดความรับผิดชอบแสดงอยูในคําชี้แจง สวนรายละเอียดกระบวนการนั้นแสดง
อยูใน ภาคผนวก
E1.2 คําแถลงทั้งหมดที่อยูในธรรมนูญ คําชี้แจง และภาคผนวก ตลอดจนกฎและกระบวนการที่ศูนย
เจาภาพรางขึ้นเพื่อการแขงขัน คอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ n นั้นมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมการ
สื่อสารอยางเปนทางการระหวางผูเขารวมงาน ในกรณีที่ระเบียบมิไดใหแนวทางไวอยางชัดแจง ผูเขารวม
งานควรปฏิบัติตามเจตนารมณทั่วไปของระเบียบ
N1.2.1 ธรรมนูญ คอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ มีจุดประสงคหลักสองประการ คือ เพื่อให
คํ า อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การแข งขั น คอมพิ ว เตอรโ อลิ มป กระดับ ชาติ อยางเปน ทางการ และยั ง มี
จุดประสงครอง ดังนี้
 เพื่ อ ให ศู น ย อ บรมผู เ ข า ร ว มและศู น ย อ บรมผู สั ง เกตการณ ร ายใหม ไ ด เ ห็ น ภาพรวม
โดยสั งเขปวา การแขงขัน คอมพิว เตอรโ อลิมปกระดั บ ชาติ คื ออะไรและดํ าเนิ นการ
อยางไร
 เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ควรปฏิบัติเพื่อการเสนอตัวเปนเจาภาพและการจัดงาน
คอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ในปหนึ่งๆ
 เพื่อใหขอมูลเชิงประวัติศาสตร
N1.2.2 หมายเหตุ (N) มีหนาที่ใหความรูเบื้องตนเพื่อจุดประสงคในการใหขอมูล และไมไดเปน
สวนหนึ่งของระเบียบอยางเปนทางการ
N1.2.3 ธรรมนูญนี้ ไดดัดแปลงมาจาก ธรรมนูญการแขงขัน IOI
S1.3 ในระเบียบมีการใชอักษรยอดังตอไปนี้
GA
สมัชชาใหญ (General Assembly)
NC
คณะกรรมการกลาง (National Committee)
IOI
International Olympiad in InformatNCs
TOI
การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ
TOI’n งาน TOI ที่จัดขึ้นในครั้งที่ n
TOI’n-i งาน TOI ที่จัดขึ้นกอน TOI’n เปนเวลา i ป
TOI’n+i งาน TOI ที่จัดขึ้นหลัง TOI’n เปนเวลา i ป
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SC
คณะกรรมการวิชาการ (Sciencetific Committee)
Sp.q
ธรรมนูญขอ p.q
Ep.q(.r)
คําชี้แจงเกี่ยวกับธรรมนูญขอ p.q
Ap.q(.r)
ภาคผนวกเกี่ยวกับธรรมนูญขอ p.q
Np.q(.r)
หมายเหตุเกี่ยวกับธรรมนูญขอ p.q
S1.4 ตามขอบเขตของ คอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ คําวา คอมพิวเตอร หมายถึง สาขาซึ่งเปนที่รูจักกันใน
ชื่อวิทยาการคอมพิวเตอร (computer science) วิทยาการการคํานวณ (computing science) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (information technology) แต ไ ม ร วมสาขาวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร (computer engineering)
อย างไรก็ ต าม การใช ภ าษาอั งกฤษด ว ยคํ า วา Informatics เพื่อใหส อดคลองกับ ที่มาจากการแขงขัน ในระดั บ
นานาชาติ
S1.5 TOI จัดขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหลักดังตอไปนี้
 เพื่อเสาะหา สนับสนุน รวมกลุม กระตุน และใหการยกยองแกเยาวชนผูมีความสามารถเปนเลิศในสาขา
คอมพิวเตอร
 เพื่อสานความสัมพันธฉันมิตรในหมูน ักวิทยาการคอมพิวเตอรและผูใหการศึกษาดานคอมพิวเตอรจากศูนย
อบรมตางๆ
 เพื่อยกระดับศาสตรคอมพิวเตอรใหเปนที่สนใจในหมูเยาวชน
 เพื่อสงเสริมการจัดการแขงขันคอมพิวเตอรใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 เพื่อสนับสนุนใหศูนยอบรมตางๆ จัดการแขงขัน TOI ขึ้นในศูนยอบรมของตนในอนาคต
S1.6 ทรัพยสินและความรับผิดของ TOI ตกเปนขององคกรและตองไดรับการจดทะเบียนภายใตชื่อขององคกร
S1.7 ขอเรียกรองใดๆ ตอ TOI ครอบคลุมเฉพาะทรัพยสินของ TOI เทานั้น และผูเขารวมงาน TOI ไมมีสวนใน
ความรับผิดใดๆ เปนรายบุคคล
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หมวด
ผูเขารวมงาน
*****************************************
S2.1 ศูนยอบรม คือหนวยงานที่ผานการยอมรับอยางเปนทางการจาก GA หรือเคยเขารวมในงาน TOI ครั้งที่
ผานมาหนึ่งครั้งขึ้นไป
S2.2 การจัดงาน TOI ในครั้งที่ n เปนความรับผิดชอบของศูนยเจาภาพ TOI’n ซึ่งจะตองเปนหนวยงานดาน
การศึกษา
E2.2 ศูนยเจาภาพมีสถานะเปลี่ยนไปตามปที่แขง ซึ่งอาจเปน “อดีตเจาภาพ” “เจาภาพปจจุบัน”
“เจาภาพในอนาคต” หรือ “ผูมีสิทธิ์เปนเจาภาพ” ก็ได
N2.2 เปนการสมควรอยางยิ่งที่ศูนยอบรมตางๆ จะหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ TOI ในแตละ
ครั้งตามความเหมาะสม และเพื่อเฉลี่ยภาระคาใชจายในการเดินทาง ศูนยเจาภาพจึงควรกระจาย
ไปตามภูมิภาคตางๆ ดวย
S2.3 ศูนยอบรมผูเขารวมแตละศูนยมีคณะผูแทนศูนยเปนตัวแทนในการเขารวม TOI แตละครั้งไดหนึ่งถึงสาม
คณะ โดยจํานวนคณะตองไดรับการอนุมัติจาก GA ซึ่งคณะผูแทนศูนย ประกอบดวยหัวหนาคณะเปนผูนํา มีผูเขา
แขงขันหนึ่งถึงหกคน และหากมีผูเขาแขงขันมากกวาหนึ่งคน จะตองมีรองหัวหนาดวย
E2.3.1 หากศูนยเจาภาพ TOI’n ตองการเชิญคณะผูแทนที่มีผูเขาแขงขันมากหรือนอยกวาหกคน จะตอง
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม GA ระหวางงาน TOI’ n-1
E2.3.2 หัวหนา และ/หรือ รองหัวหนาคณะผูแทนตองมีพื้นฐานทางวิชาการตามสมควร โดยจะตองมี
คุณสมบัติเหมาะสมแกการเปนตัวแทนของผูเขาแขงขันในประเด็นเชิงเทคนิคและประเด็นเกี่ยวกับโจทยซึ่ง
อาจเกิดขึ้นระหวางการแขงขันและการประชุม GA
S2.4 รองหัวหนาคณะสามารถทําหนาที่แทนหัวหนาคณะผูแทนไดในทุกสถานการณ และสามารถชวยหัวหนา
คณะผูแทนไดในภารกิจทุกประการ
S2.5 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา ในโรงเรียนซึ่งอยูในพื้นที่
รับผิดชอบของศูนยอบรมที่ตนเปนตัวแทน และมีอายุไมเกินยี่สิบปในวันที่ 1 กรกฎาคมของปที่จัดงาน TOI’n
E2.5 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสิ้นสุดลงดวยการสอบไลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อจบการศึกษาออก
จากโรงเรียน
N2.5.1 เปนการสมควรอยางยิ่งที่ผูเขาแขงขันจะไดเขารวมในการแขงขันคอมพิวเตอรในศูนย
อบรมของตนมาแลวเพื่อเปนการคัดเลือกเบื้องตนกอนเขารวมการแขงขัน TOI และผูเขาแขงขัน
ควรเปนผูชนะจากการแขงขันนั้นๆ
N2.5.2 การจํากัดอายุของผูเขาแขงขันจะตองมีอายุในชวงที่สามารถเขารวมการแขง IOI ในป
นั้นๆได

5

S2.6




S2.7



S2.8






S2.9




A2.5 นักเรียนที่ไดรับการพิจารณาใหเปนตัวแทนของคณะผูแทนในการแขงขัน TOI
นอกจากต อ งมี คุณ สมบั ติ ต รงตามเกณฑ ผู มีสิ ทธิ์ ในข อ S2.5 แลว ยังตองเขา ร ว มใน
กระบวนการคัดเลือกซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
 เปนการคัดเลือกตามความสามารถและมีการทดสอบความสามารถของนักเรียน
ในการเขียนโปรแกรมและการแกโจทยปญหา
 เปดโอกาสใหนักเรียนผูมีสิทธิ์ทุกคนในศูนยอบรมของคณะผูแทนเขารวมได แม
อาจมีการจํากัดสถานที่ เวลา และวิธีการที่ใหนักเรียนเขารวมกระบวนการนี้
ผูสังเกตการณที่ไดรับเชิญ เปนตัวแทนของ
ศูนยอบรมที่ยังไมเคยเขารวมการแขงขัน TOI และไมไดนําผูเขาแขงขันมาดวย (1 คน)
ศูนยเจาภาพในอนาคตสําหรับงาน TOI’n+1 (2 คน) และ TOI’n+2 (1 คน)
ศูนยอบรมหนึ่งๆ จะมีสถานะเปนผูสังเกตการณที่ไดรับเชิญในฐานะศูนยอบรมใหมไดเพียงหนึ่งปเทานั้น
โดยอาจพิจารณายกเวนใหแกศูนยอบรมซึ่งไมไดเขารวมงาน TOI’n-1, TOI’n-2 และ TOI’n-3
E2.6.1 ศูนยอบรมใหมมีสิทธิ์ไดรับเชิญเปนผูสังเกตการณไดหนึ่งครั้ง
E2.6.2 NC เปนผูกําหนดจํานวนศูนยอบรมใหมสูงสุดที่สามารถเชิญได โดยไดรับความเห็นชอบจากศูนย
เจาภาพ TOI’n+1 และ TOI’n+2 ในระหวางงาน TOI’n
ผูเขารวมงานที่ไดรับเชิญอื่นๆ ซึ่งศูนยเจาภาพตองเปนผูออกคาใชจายให ไดแก
สมาชิก NC
สมาชิก SC
ผูเขารวมงานอื่นๆ ซึ่งศูนยเจาภาพไมจําเปนตองออกคาใชจายให ไดแก
ผูเขาแขงขันภายนอก: ผูเขาแขงขันซึ่งเปนผูเขารวมที่ไมสามารถระบุประเภทไดในการแขงขัน
ผูติดตามคณะ: ผูมีหนาที่ชวยเหลือคณะ (เชน พยาบาล พี่เลี้ยง หรือลาม)
ผูสังเกตการณ: ผูสังเกตการณซึ่งไมจัดอยูในกลุมผูสังเกตการณที่ไดรับเชิญ และไดรับการแตงตั้งจากศูนย
อบรมนั้นๆ มิใชจากศูนยเจาภาพ
ผูติดตาม NC/SC: ไดรับเชิญจาก NC/SC ตามความจําเปน
ผูชมงาน: ผูเขารวมงานที่ไมมีหนาที่และเขารวมงานดวยเหตุผลดานความสนุกสนาน/การเที่ยวชมงาน
(เชน สมาชิกครอบครัว)
E2.8 ศูนยอบรมหรือคณะกรรมการที่ประสงคจะสงผูเขารวมงานดังกลาวตองตกลงกับศูนยเจ าภาพ
กอนการแขงขัน TOI ภายในระยะเวลาที่เจาภาพกําหนด
ศูนยเจาภาพอาจเชิญผูเขารวมงานเพิ่มเติม เชน
สมาชิกคณะกรรมการภายในศูนยอบรม
สือ่ มวลชน
ผูนําชมงาน
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N2.9 ผูสังเกตการณที่ไดรับเชิญ (สําหรับศูนยอบรมใหม) เปนสถานะที่กําหนดขึ้น เพื่อใหโอกาสศูนย
อบรมตางๆ ไดเห็นการดําเนินการแขงขัน TOI กอนเขารวมการแขงขัน แตเหตุผลเชิงปฏิบัติที่สําคัญกวา
คือการกําหนดสถานะผูสังเกตการณทําใหสามารถควบคุมจํานวนศูนยอบรมผูเขารวมงานได จึงเปนผลดี
ตอ TOI และเจาภาพในอนาคตในแงทไี่ มตองรับมือกับคณะผูแทนแบบครบสมบูรณในจํานวนที่ไมอาจคาด
เดาไดในปตอๆ ไป
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หมวด
คณะกรรมการ ผูดํารงตําแหนง และหนาที่
*****************************************
S3.1 สมั ช ชาใหญ (General Assembly) เป น คณะกรรมการชั่ ว คราวระยะสั้ น ระหว า งการแข ง ขั น TOI’n
ประกอบดวยหัวหนาและรองหัวหนาคณะผูแทนจากศูนยอบรมผูเขารวมทั้งหมดซึ่ง GA เปนเจาของงาน TOI’n
E3.1 GA ปฏิบัติตามเจตนารมณโดยทั่วไปของระเบียบ GA มีภารกิจดังตอไปนี้
 ตัดสินใจในประเด็นที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบ
 ใหคําแนะนําแก NC
 ตัดสินขอเสนอจาก NC
 อนุมัติการเสนอชื่อและการคัดเลือกเจาภาพ
 ควบคุมดูแลและรวมคัดเลือกโจทยการแขงขัน รวมทั้งตัดสินมอบเหรียญรางวัล
 สรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงใน NC แทนสมาชิกจากการสรรหาที่หมดวาระ
 สรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงใน SC แทนสมาชิกจากการสรรหาที่หมดวาระ
S3.2 GA ตองจัดการประชุมอยางนอยสี่ครั้งในการแขงขัน TOI’n ไดแก
 กอนการแขงขันชวงแรกและกอนที่หัวหนาคณะผูแทนจะถูกแยกออกจากผูเขาแขงขัน เพื่ออภิปรายเรื่อง
กฎการแขงขันและกระบวนการตัดสิน
 ก อนการแข ง ขั น ช ว งแรกและหลั ง จากหั ว หน า คณะผู แ ทนถู กแยกออกจากผู เ ข า แข ง ขั น แล ว เพื่ อการ
นําเสนอโจทยการแขงขันในวันที่หนึ่ง
 กอนการแขง ขันชว งที่ส องและหลั งจากหัวหนา คณะผูแ ทนถู กแยกออกจากผู เข าแข งขั นแลว เพื่อการ
นําเสนอโจทยการแขงขันในวันที่สอง
 กอนพิธมี อบรางวัลและหลังจากการประเมินผลทั้งหมดเสร็จสิ้นลง เพื่อยืนยันการมอบรางวัล
E3.2 การประชุม GA ควรมีองคประชุมดังตอไปนี้
 ประธาน GA
 สมาชิกคณะกรรมการจัดงาน
 สมาชิก NC, SC และ GA
 ผูสังเกตการณ
 แขกผูไดรับเชิญอาจเขารวมการประชุม GA โดยผานการอนุญาตจากประธาน TOI’n
 การประชุม GA จะตองไมมีผูเขาแขงขันมารวมประชุมดวย
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A3.2 กระบวนการของการประชุม GA
 การประชุมของ GA มีประธาน GA เปนประธานการประชุม (ประธาน GA จะ
ถูกเลือกมาจาก NC, SC โดยศูนยเจาภาพเปนผูแตงตั้ง)
 ประธานหรือศูนยเจาภาพตองประกาศแจงการประชุมทุกครั้ง ไมอนุญาตใหมี
การประชุมเฉพาะกิจ
 อาจมีหัวขอการประชุมและการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุใน S3.2
 ในการประชุม GA กระบวนการลงคะแนนเสียงเปนไปตามหลัก “หนึ่งเสียงตอ
หนึ่งศูนยอบรม”
 การลงคะแนนตัดสินโดยใชเสียงขางมากแบบปกติ เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น
 องคประชุมตองมีสมาชิกผูลงคะแนนเสียงหนึ่งในสาม หากไมครบองคประชุม
ประธานสามารถเรียกประชุมใหมได
 ในกระบวนการลงคะแนน ประธานจะไมออกเสียง แตอาจเปนผูออกเสียงตัดสิน
ได
 สมาชิก GA, NC, SC และคณะกรรมการจัดงาน มีสิทธิ์ที่จะแถลงตอที่ประชุม
GA โดยไดรับอนุญาตจากประธาน
 ศูนยเจาภาพตองจัดทํารายงานการประชุม GA ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานใน
อนาคต และ/หรื อ สถานะของ TOI และแจกจ า ยรายงานนี้ ใ ห แ ก ผู มี ส ว น
เกี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยภายใน 30 วั น จากนั้ น เมื่ อ ได รั บ การอนุ มั ติ จ าก NC แล ว
รายงานนี้ตองไดรับการเผยแพรแกชุมชน TOI ในโอกาสอันเหมาะสมโดยเร็ว
ที่สุด
S3.3 คณะกรรมการกลาง (NC) ประกอบดวยสมาชิกผูลงคะแนนเสียง 9 คนซึ่งมาจากศูนยอบรมตางๆ ที่เขา
รวม รวมกับกรรมการบริหารซึ่งไมลงคะแนนเสียง
 ตัวแทนเจาภาพครั้งที่เพิ่งผานมาจาก TOI’n-1 จํานวน 1 คน
 ตัวแทนเจาภาพปจจุบันจาก TOI’n จํานวน 1 คน
 ตัวแทนเจาภาพครั้งที่จะถึงหรือผูมีสิทธิ์จัดงานจาก TOI’n+1 จํานวน 1 คน
 ตัวแทนที่มาจากการสรรหาอื่นๆ จํานวน 6 คน
E3.3 NC ดําเนินการตามเจตนารมณทั่วไปของระเบียบ และรับผิดชอบบริหารจัดการธุระตางๆ ของ
TOI ใหเปนไปตามทิศทางที่กําหนดไวในระเบียบ และมีความรับผิดชอบโดยรวม ตลอดจนอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
 จัดทําขอเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบตอ GA
 ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคําแนะนําตอ GA
 จัดทําขอเสนอตอ GA เกี่ยวกับการเสนอชื่อและการคัดเลือกผูมีสิทธิ์จัดงาน
 เชิญผูเขารวมงาน TOI’n
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 ดําเนินการแทน GA ในระหวาง TOI ครั้งตางๆ และแจงแก GA เกี่ยวกับกิจกรรมของ NC ระหวาง

ชวงเวลาดังกลาว
 ตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามความจําเปนเพื่อบรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของ
TOI และมอบอํานาจหนาที่ใหแกคณะกรรมการดังกลาวตามที่เห็นวาเปนประโยชนและเหมาะสม
 รับการสนับสนุนทางการเงิน มรดก และสิ่งที่มีผูมอบให ไมวาอยูในรูปเงินสดหรือสิ่งของ โดยมี
หรือไมมีเงื่อนไขจากผูให ตราบใดที่เงื่อนไขดังกลาวไมขัดตอระเบียบ
 เขารวมในการเจรจาหรือกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่จําเปน และแตงตั้งสมาชิก NC ตั้งแต
หนึ่งคนขึ้นไปเพื่อเปนตัวแทนของ TOI ในการเจรจาหรือกระบวนการดังกลาว โดยมอบอํานาจ
ใดๆ ใหตามความจําเปน
 พบคณะกรรมการจัดงาน TOI’n ที่ศูนยอบรมของคณะกรรมการจัดงานชวงประมาณหกเดือน
กอนถึงงาน TOI’n เพื่อดําเนินการดังนี้
 ประเมิน TOI’n-1
 ตรวจการจัดงาน TOI’n
 รับรองกระบวนการแขงขันและกระบวนการตัดสินของ TOI’n
 อนุมัติแนวทางเชิงเทคนิค
 ดําเนินงาน โครงการยกยองและมอบรางวัลของ TOI
 ทําหนาที่เปนผูชี้ขาดและคลี่คลายความขัดแยงที่เกิดขึ้นกอนและระหวางการแขงขัน TOI
 ดําเนินการดังกลาวมานี้ตามที่จําเปนหรือเห็นสมควรตามความเห็นของ NC เพื่อผลักดันและ
สงเสริมวัตถุประสงคของ TOI
 ดําเนินการตัดสินใจตามความจําเปนในกรณีพิเศษ รวมถึงในกรณีทงี่ าน TOI’n ไมเกิดขึ้น
 สมาชิก NC ทุกคนควรมีสวนรวมใน NC อยางตอเนื่อง และไมควรมีตําแหนงวางใน NC
N3.3.1 NC ควรประกอบดวยศูนยอบรมที่ครอบคลุมภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ
N3.3.2 คณะผูแทนตามความหมายที่ระบุใน S2.3 จะตองมีผูเขาแขงขัน ดังนั้นจึงไมนับรวมผู
สังเกตการณ
N3.3.3 การเปดรับการเสนอชื่อควรมีประกาศในจดหมายขาวของ TOI และเว็บไซตของ TOI
S3.4 สมาชิกที่มาจากการสรรหาของ NC ไดรับการสรรหาจาก GA โดยมีกําหนดวาระสามป สมาชิก NC ที่มา
จากการสรรหาเปนบุคคลซึ่งไมไดเปนตัวแทนของศูนยอบรมใดๆ
S3.5 ประธาน TOI เปนประธานการประชุมของ NC ประธาน TOI เปนบุคคลอิสระที่ไดรับเลือกมาเพื่อสราง
ความตอเนื่องและเปนผูนําใหแก TOI โดยสามารถสงเสริมการพัฒนาของ TOI และเปนผูแทนที่ไดรับการยอมรับ
ขององคกร

E3.5 ประธาน TOI ควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
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มีภูมิหลังในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร/การศึกษาคอมพิวเตอร
มีประสบการณในการจัดการแขงขันระดับชาติหรือนานาชาติ
อุทิศตนและมุงมั่นดําเนินการตามวัตถุประสงคของ TOI
ดําเนินบทบาทใน TOI มาโดยตลอด
มีประวัติการเปนผูนํา
ประธาน TOI มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้
 เปนประธานการประชุม NC
 ทําหนาที่เปนผูรับเรื่องใหแก TOI
 ผลักดันวัตถุประสงคของ TOI อยางตอเนื่อง
 รับฟงและสนองตอบมุมมองและความเห็นในชุมชน TOI อยางตอเนื่อง
 ดูแลการสื่อสารและการรวมมือกันภายในชุมชน TOI
 ปกปองและสงเสริมระเบียบของ TOI
 จัดทําขอเสนอเพื่อการเติบโตและการพัฒนาของ TOI ตลอดจนหนวยงานในสังกัดอยางเปนระบบ
 รายงานตอ NC และ GA เกี่ยวกับการทํางานของประธาน TOI
 สรางเครือขายความเชื่อมโยงกับโอลิมปกวิชาการสาขาอื่นๆ รวมถึงองคกรในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งจะไดรับประโยชนจากการรวมงานกับ TOI
 ตัดสินใจในระดับบริหารเมื่อเกิดเหตุวิกฤติที่ไมอาจคาดเดาได
A3.5.1 ประธาน TOI อาจออกจากตําแหนงไดดวยคะแนนเสียงขางมาก 2 ใน 3 ของ
GA ในที่ประชุม GA อยางเปนทางการ (ดู A3.2)
A3.5.2 ในกรณี ที่ป ระธาน TOI ไมส ามารถปฏิบัติห นาที่ได บทบาทนี้จ ะตกเปน ของ
ประธาน TOI คนลาสุด
S3.6 NC ตองจัดการประชุมระหวางการแข งขั น TOI แตละครั้ง และประมาณหกเดือนกอนถึงการแข งขัน
TOI’n แตละครั้ง
A3.6 กระบวนการของการประชุม NC
 ในการประชุ ม NC กระบวนการลงคะแนนยึ ด หลั ก “หนึ่ ง เสี ย งต อสมาชิ ก ผู
ลงคะแนนหนึ่งราย” และตัดสินโดยใชเสียงขางมาก 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เขา
รวมการประชุม
 การประชุมอยางเปนทางการของ NC ทุกครั้งตองมีสมาชิกผูลงคะแนนครึ่งหนึ่ง
เขารวมจึงจะถือวาครบองคประชุม
 สมาชิก NC มีหนาที่ตองแสดงขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของตน
 การประชุม NC เปนการประชุมปด แต NC สามารถเชิญบุคคลอื่นเขารวมการ
ประชุมที่กําหนดได การเชิญบุคคลเขารวมการประชุม NC ภายนอก TOI และ
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ระหว า งงาน TOI เป น กรณี พิ เ ศษทั้ ง หมดนั้ น จะต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการจัดงาน ผูไดรับเชิญเหลานี้ไมมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง
 เมื่อรายงานผานการอนุมัติจาก NC แลว จะตองไดรับการเผยแพรแกชุม ชน
TOI
S3.7 คณะกรรมการวิชาการ (SC) ทํางานรวมกับของศูนยเจาภาพแตละศูนยอบรมเพื่อดูแลความตอเนื่องและ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพของการแข ง ขั น TOI สมาชิ ก ของ SC ต อ งไม เ ป น สมาชิ ก ของคณะผู แ ทนศู น ย อ บรม SC
ประกอบดวยสมาชิกผูลงคะแนนเสียงอยางนอย 6 คน ทั้งหมดเปนผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรซึ่งมีประวัติในการ
ตั้งโจทยเพื่อการแขงขันโอลิมปก
 สมาชิก 1 คนไดรับการคัดเลือกจากศูนยเจาภาพ TOI’n-1
 สมาชิก 1 คนไดรับการคัดเลือกจากศูนยเจาภาพ TOI’n
 สมาชิก 1 คนไดรับการคัดเลือกจากศูนยเจาภาพ TOI’n+1
 สมาชิกอยางนอย 3 คนไดรับการสรรหาจาก GA
E3.7 SC มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้
 ดูแลใหมีการจัดทําโจทยการแขงขันอยางเหมาะสม
 ควบคุมกระบวนการประเมินผล
 กํากับดูแลการพัฒนา TOI ตามแนวโนมของสาขาวิทยาการการคํานวณและการศึกษาในสาขานี้
 กํากับดูแลการสรางและการใชระบบการใหคะแนน
 ตัดสินชี้ขาดเมื่อมีขอขัดแยงในการประเมินผลระหวางหัวหนาคณะผูแทนกับ SC
 ประชุมในระหวาง TOI’n-1 เพื่อแกไขแนวทางในการตั้งโจทยสําหรับ TOI’n
ศูนยเจาภาพแตละศูนยอบรมควรใหประธาน SC เปนตัวแทน
N3.7 โครงสร า งนี้ มีจุ ดมุงหมายเพื่อใหคณะกรรมการมีส มาชิกระยะยาวที่มีป ระสบการณ
รวมกับตัวแทนจากเจาภาพปจจุบัน ในอดีต และในอนาคต
S3.8 คณะกรรมการวิชาการศูนยเจาภาพ TOI’n เปนคณะกรรมการชั่วคราวซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยเจาภาพ
ปจจุบัน และประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในสาขาคอมพิวเตอรและ/หรือการศึกษาคอมพิวเตอรจากศูนยเจาภาพ ทั้งนี้
ตองไมเปนสมาชิกของคณะผูแทนศูนยอบรม
E3.8 ภาระหนาที่ ไดแก
 จัดทําโจทยการแขงขันใหเหมาะสม
 นําโจทยและกฎการแขงขัน/กระบวนการตัดสินที่เกี่ยวของเสนอตอ GA เพื่อรับการอนุมัติ
 บังคับใชกฎการแขงขัน/กระบวนการตัดสิน
 ชวยเหลือ GA ในเรื่องขอมูลที่จําเปนตอการมอบเหรียญรางวัลแกผูเขาแขงขัน
 รายงานการดําเนินงานตอคณะกรรมการจัดงานอยางสม่ําเสมอ
 ทํางานรวมกับ SC เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและควบคุมคุณภาพ
 ยึดแนวทางเชิงเทคนิคตามที่ SC กําหนดไว
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S3.9 คณะกรรมการวิชาการศูนยเจาภาพ TOI’n ควบคุมดูแล คณะทํางานดานเทคนิค ซึ่งรับผิดชอบการเสนอ
การพัฒนา และการสนับสนุนที่เกี่ยวของกับประเด็นเชิงเทคนิค โดยหัวขอที่อยูในการพิจารณาไดแก
 การประเมินผลและซอฟตแวรในการบริหารจัดการ
 ระบบปฏิบัติการ
 เครื่ อ งมื อ พั ฒ นาโปรแกรม อั น ได แ ก เครื่ อ งมื อ แปลโปรแกรม (compilers) เครื่ อ งมื อ แก ไข
(editors) และเครื่องมือตรวจแกจุดบกพรอง (debuggers)
 ฮารดแวรคอมพิวเตอร
 เครือขายและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจใชสมาชิกเสริมซึ่งควรมาจากคณะผูแทน เพื่อใหสามารถทํางานครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังกลาว
S3.10 ตัวแทนที่มาจากการสรรหาของ SC ไดรับการสรรหาโดย GA โดยมีกําหนดวาระสามป สมาชิก SC ที่มา
จากการสรรหาเปนบุคคลซึ่งไมไดเปนตัวแทนของศูนยอบรมใดศูนยอบรมหนึ่ง
E3.10 ระเบียบมุงหมายใหไมวาในเวลาใดก็ตาม ตัวแทนที่มาจากการสรรหาควรมีวาระเหลืออยู 3, 2
และ 1 ปตามลําดับ ในกรณีที่สมาชิก SC ที่มาจากการสรรหาออกจากตําแหนงหลายคนพรอมกัน สมาชิก
ที่เขามาแทนจะไดรับการสรรหาตามความจําเปนใหดํารงตําแหนงตามวาระที่เหลือ ตัวแทนที่ไมไดมาจาก
การสรรหา (ของเจาภาพ) จะแทนที่ดวยสมาชิกจากศูนยอบรมเดียวกัน
S3.11 ประธาน SC (สมาชิกที่ไดรับคัดเลือกจากศูนยเจาภาพ TOI’n-1) มีหนาที่ขึ้นตรงตอ NC
S3.12 SC มีหนาที่ดังตอไปนี้
 จัดทํา แนวทางเชิงเทคนิค หนึ่งชุด ซึ่งประกอบดวยโจทย การประเมินผล ขอมูลทดสอบ ประมวลเนื้อหา
รวมถึงขอมูลอื่นๆ
E3.12 แนวทางเชิงเทคนิคของ TOI’n ซึ่งตองไดรับการอนุมัติจาก NC ควรไดรับการจัดสงให SC ในงาน
TOI’n-1 รายละเอียดในประมวลเนื้อหาสําหรับงาน TOI’n จะตองแจกจายใหแก GA ในงาน TOI’n-1
A3.12.1
การเสนอชื่อและการสรรหาของ SC
 กระบวนการสรรหาสําหรับ SC ใหเปนไปตามกระบวนการที่กําหนดไวสําหรับ
การสรรหาใน A3.5
A3.12.2
กระบวนการ SC
 ในการประชุม SC กระบวนการลงคะแนนเปนไปตามหลัก “หนึ่งคะแนนเสียง
ตอสมาชิกผูลงคะแนนหนึ่งคน” สมาชิก SC มีหนาที่ตองแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ภารกิจของตน
 SC สามารถเลือกสมาชิกเสริมซึ่งอาจรวมถึงตัวแทนจากศูนยเจาภาพและบุคคล
ที่ เ หมาะสมอื่ น ๆ สมาชิ ก เสริ ม จะไม มี สิ ท ธิ์ อ อกเสี ย งในคณะกรรมการ
เชนเดียวกับผูไดรับเชิญรายอื่นๆ
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 สมาชิก SC รวมถึงสมาชิกเสริมจะตองไมติดตอกับผูเขาแขงขันหลังจากไดเห็น

โจทย แ ล ว สมาชิ ก ต อ งเก็ บ รั ก ษาคํ า อธิ บ ายโจทย ข อง TOI และเอกสารที่
เกี่ยวของทั้งหมดไวเปนความลับจนกวาจะมีการเผยแพรในงาน TOI
 SC จะตองติดตอสื่อสารกับ SC ของศูนยเจาภาพอยางสม่ําเสมอ
S3.13 คณะกรรมการจัดงาน (Organizing Committee) ของ TOI’n เปนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดย
เจาภาพปจจุบัน (ศูนยเจาภาพ TOI’n) และทําหนาที่ในนามของเจาภาพ สมาชิกคณะกรรมการจัดงานจะตองไม
เปนสมาชิกของคณะผูแทนศูนยอบรม คณะกรรมการจัดงานมีสมาชิกดังตอไปนี้
 ผูดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งเปนประธาน TOI’n ดวย
 ผูดํารงตําแหนงประธาน SC ระหวางงาน TOI’n
 สมาชิก NC ซึ่งยังคงอยูใน NC หลังพิธีปดการแขงขัน TOI’n
รายละเอียดภารกิจของเจาภาพปจจุบันและคณะกรรมการจัดงานแสดงอยูใ นสวนที่ 5
E3.13.1 ในปกอนหนางาน TOI’n คณะกรรมการจัดงาน TOI’n ทําหนาที่ภายใตการควบคุมของ NC ซึ่ง
ไดรับการจัดตั้งขึ้นระหวาง TOI’n-1
A3.13 ระเบี ย บ TOI ไมส ามารถกําหนดและไมไดกําหนดวาคณะกรรมการจั ด งาน
TOI’n จะไดรับการจัดตั้งดวยวิธีใด (นอกเหนือจากบทบาทที่กําหนดไวใน S3.13) หรือ
สมาชิกจะดําเนินการภารกิจตางๆ อยางไร ไมมีขอแนะนําวาศูนยเจาภาพ TOI’n ควร
รวบตํ าแหน งประธาน TOI’n สมาชิก NC และประธาน SC ให อยู ในคนคนเดีย วกัน
หรือไม หากมีการรวบตําแหนงหลายตําแหนงใหคนคนเดียว การดํารงตําแหนงใหเปนไป
ตามที่ ร ะบุ ไว ในธรรมนูญ เจาภาพไมควรลดตําแหนงคณะกรรมการจัดงานจนเหลือ
บุคคลเพียงคนเดียว
N3.13 เหตุผลหลักที่ใชแยกแยะความแตกตางระหวางตําแหนงหลักทั้งสามคือ
 ประธาน TOI’n ควรมี อํ า นาจหน า ที่ ใ นระดั บ ศู น ย อ บรมเพื่ อ บรรลุ ภ ารกิ จ ของศู น ย
เจาภาพ
 สมาชิก NC ควรมีอํานาจหนาที่ในระดับนานาชาติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ NC
 ประธาน SC ควรมี ทั ก ษะในการพั ฒ นาโจทย ก ารแข ง ขั น ตามความก า วหน า ทาง
วิทยาศาสตรของสาขาคอมพิวเตอรในปจจุบัน
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หมวด
ความรับผิดชอบของเจาภาพปจจุบัน
*****************************************
S4.1 เจาภาพปจจุบันของ TOI’n มีหนาที่จัดการและดําเนินงาน TOI’n ใหเปนไปตามระเบียบ
S4.2 เจาภาพปจจุบันมีหนาที่เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดังตอไปนี้
 คณะกรรมการจัดงานซึ่งทําหนาที่ในนามของเจาภาพ
 คณะกรรมการวิชาการ
S4.3 เจาภาพปจจุบันมีหนาที่จัดทําเอกสารดังตอไปนี้
A4.3 เจาภาพปจจุบันตองเตรียมแนวทางการจัดงาน ซึ่งเปนแผนงานที่เหมาะสมกับ
เงื่ อนไขการจั ด งาน TOI’n ในศูน ย อบรมของตน เพื่อการสราง การจัดการ การจัด
ตารางเวลา และการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
 เจ า ภาพป จ จุ บั น : สถาบั น เจ า ภาพ คณะกรรมการจั ด งาน สํ า นั กเลขาธิ ก าร
TOI’n (พรอมดวยชื่อและที่อยูโดยละเอียด)
 กําหนดการ: วันจัดงาน TOI’n วันและเวลาในการจัดพิธีเปด การแขงขัน GA
พิธีมอบรางวัลและพิธีปด กําหนดการงานทางสังคมและวัฒนธรรม
 สถานที่: ที่อยูโดยละเอียดของสถานที่จัดงาน TOI’n ทั้งหมด อาคาร หอง แผน
ที่
 สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก: คอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ หั ว หน า คณะผู แ ทนและผู เ ข า
แขงขัน อินเตอรเน็ต เครื่องถายเอกสาร การสนับสนุนดานการจัดการและการ
สนับสนุนเชิงเทคนิค การสนับสนุนแก NC และจาก NC
 การประชาสั ม พั น ธ ที่ พั ก และอาหาร/สั น ทนาการ: ห อ งพั ก อาหาร เวลา
รั บ ประทานอาหาร การอํ า นวยความสะดวกในแง อ าหารว า ง กิ จ กรรม
นันทนาการ การรักษาพยาบาล และการประกันภัย
 การลงทะเบียน: จดหมายเชิญเขารวมงาน จดหมายขาว ลงทะเบียนออนไลน
แบบฟอรมและขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับผูเขารวมงาน ผูสังเกตการณ และ
แขกรับเชิญ กําหนดเสนตายสําหรับการลงทะเบี ยน คาธรรมเนียมสําหรั บ ผู
สั ง เกตการณ แ ละแขก ข อ มู ล รายชื่ อ ที่ อ ยู และที่ พั ก ของผู เ ข า ร ว มงาน ผู
สังเกตการณ และแขก
 ขอมูลศูนยอบรม: การเดินทางระหวางสถานที่ตางๆ ที่ใชจัดงาน TOI’n การ
ขนสงสาธารณะ หนวยเงิน ตราไปรษณียกร โทรศัพทสาธารณะ ภูมิอากาศ ที่
อยูโดยละเอียดขององคกรการทองเที่ยว
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 การแขงขัน: การตั้งคณะกรรมการดานวิช าการ คําอธิบายโจทยการแข ง ขั น

โดยรวม และการจัดทําโจทยการแขงขัน ตลอดจนรูปแบบการตัดสินที่สัมพันธ
กัน อุปกรณและซอฟตแวร การดําเนินการแขงขัน การสนับสนุนเชิงเทคนิค
กระบวนการแขงขัน
 รางวัล: กระบวนการตัดสิน เหรียญรางวัล
 บันทึกการประชุม: การจัดทําและเผยแพร
 การเงิน (ไมจําเปนตองเปดเผยแกสาธารณะ) : คาธรรมเนียม ผูสนับสนุน การ
บัญชี
 กระบวนการแขงขันประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการถามคําถาม การรายงาน
ขอผิดพลาด การทดสอบไฟลขอมูล การพิมพ คําตัดสินเกี่ยวกับการใชดิสเก็ตต
สวนบุคคล (ซึ่งมีหรือไมมีซอฟตแวรหรือไฟลขอมูล) คําตัดสินเกี่ยวกับการใชสื่อ
สวนบุคคลที่พิมพหรือเขียนขึ้น การใชหองพักผอน การสงคําตอบ และอื่นๆ
ระหวางการแขงขัน
 แนวทางในการจัดเตรียมอาหารของเจาภาพปจจุบันตองคํานึงถึงเงื่อนไขในการ
รั บ ประทานอาหารที่แ ตกตา งกัน ตามวัฒ นธรรมและข อ กําหนดทางศาสนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารมังสวิรัตินั้นตองมีใหทุกมื้อ สวนประกอบของอาหาร
ควรไดรับการระบุไวอยางชัดเจน และควรใชจานชามและอุปกรณแยกตางหาก
สําหรับอาหารซึ่งผูเขารวมบางรายไมสามารถรับประทานได (เชน เนื้อหมู)
N4.3 แนวทางการจัดงาน TOI’n เปนแผนซึ่งจําเปนตอการจัดเตรียม การสราง การจัดการ
การกําหนดเวลา และการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ TOI’n แผนดังกลาวควรเหมาะกับสภาพเงื่อนไข
ภายในศูนยอบรมที่จัดงาน TOI’n
S4.4 เจาภาพปจจุบันมีหนาที่จัดการประชุม NC ในระยะเวลาประมาณหกเดือนกอนงาน TOI’n
E4.4 การประชุม NC ดังกลาวมีหนาที่ดังตอไปนี้
 ประเมิน TOI’n-1 ตามรายงานที่ไดรับจากเจาภาพ TOI’n-1
 ตรวจสอบการจัดงาน TOI’n
 อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางที่นําเสนอ
 ตัดสินอนุมัติกระบวนการแขงขันและกระบวนการตัดสิน
การอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ แนวทางที่ นํ า เสนอหมายความความว า มี ก ารตกลงกั น ระหว า ง NC และ
คณะกรรมการจัดงานเกี่ยวกับเนื้อหาของแนวทางและวิธีการเตรียมงาน TOI’n ของคณะกรรมการจัดงาน
S4.5 เจาภาพปจจุบันมีหนาที่จัดการประชุม SC ในระยะเวลาระหวาง 2 ถึง 6 เดือนกอนงาน TOI’n
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E4.5 การประชุม SC ดังกลาวนี้มีภารกิจดังตอไปนี้
 ตรวจเอกสารในการแขงขันทั้งหมด รวมถึงสภาพแวดลอมและโจทย
 ตรวจสอบระบบการใหคะแนน
S4.6 เจาภาพปจจุบันมีหนาที่สงขอมูลไปยังผูไดรับเชิญทั้งหมดอยางนอยหนึ่งเดือนกอนการจัดงาน TOI’n ใน
หัวขอดังตอไปนี้
 ตารางเวลาและกําหนดการ
 กระบวนการแขงขัน
 กระบวนการตัดสิน
 การลงทะเบียน
 รายละเอียดเจาภาพ
S4.7 เจาภาพปจจุบันอาจสงคณะผูแทนคณะที่สองซึ่งไมไดรับการจัดอันดับเขารวมงาน TOI’n
E4.7 ถาเจาภาพปจจุบันตองการใหมีคณะผูแทนคณะที่สองใน TOI’n
 การคัดเลือกสมาชิกคณะที่สองและหัวหนาคณะเปนหนาที่ของเจาภาพปจจุบัน
 คณะที่สองจะเขารวมภายใตชื่อ เจาภาพ-2 (Host-2) หรือเจาภาพ-B (Host-B)
 คณะที่สองจะเขารวมการแขงขันภายใตเงื่อนไขเดียวกันกับคณะอื่นๆ ที่เหลือ แตจะไมไดรับการ
จัดอันดับในสรุปผลการตัดสินซึ่งใชในการมอบเหรียญรางวัล
S4.8 กอนจบการแขงขัน TOI’n เจาภาพปจจุบันมีหนาที่ดังตอไปนี้
 ออกประกาศนียบัติการเขารวมงานใหแกผูเขารวมงานทุกคน
 ออกประกาศนียบัติรางวัลใหแกผูเขาแขงขันที่ไดรับเหรียญรางวัล
 เผยแพรสรุปผลการแขงขันอยางเปนทางการอันประกอบดวย สรุปคะแนนของผูเขาแขงขันที่ไดรับเหรียญ
รางวัล รายชื่อผูเขารวมทั้งหมด และรายงานคะแนนทั้งหมดโดยไมระบุชื่อ/ศูนยอบรม
 จัดพิธีมอบรางวัล เพื่อประกาศรางวัลใหแกผูชนะ
E4.8.1 หามมิใหมีการจัดทําตารางผลการแขงขันอื่น ซึ่งแสดงรายชื่อนักเรียนที่ไมไดรับรางวัลพรอมผล
คะแนน รวมถึงลําดับคะแนนเรียงตามศูนยอบรมอยางเด็ดขาด
E4.8.2 ผลคะแนนชั่วคราว (ซึ่งแสดงชื่อผูเขาแขงขันและศูนยอบรม) อาจจัดทําขึ้นไดระหวางการแขงขัน
หากขอเสนอสรุปในการจัดสรรเหรียญรางวัลผานการอนุมัติแลว
S4.9 เจาภาพปจจุบันมีหนาที่จัด พิธีปดการแขงขัน ในชวงทายของงาน TOI’n ซึ่งควรรวมอยูกับพิธีมอบรางวัล
E4.9 มีการจัดงานยกยองบุคคลที่ทําประโยชนใหแกกิจกรรมของ TOI งานนี้จัดโดย NC ผูมีสิทธิ์เสนอ
ชื่อควรมีคุณสมบัติดังนี้
 เขารวมงาน TOI อยางนอย 5 ป ในฐานะสมาชิกของหนวยงานใน TOI หรือคณะผูแทนอยางเปน
ทางการ
 ทําประโยชนใหแกกิจกรรมและการพัฒนาของ TOI อยางเดนชัด
 มิไดเปนสมาชิกปจจุบันของ NC หรือ SC
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 บุคคลที่ถึงแกกรรมแลวสามารถรับการเสนอชื่อได

S4.10



S4.11

A4.9 NC จะเปดรับการเสนอชื่อจากสมาชิกในชุมชน TOI เพื่อหาผูทาชิงที่เหมาะสม
แกการไดรับรางวัล NC จะเปนผูตัดสินผูไดรับรางวัลและแจงแกคณะกรรมการจัดงาน
TOI’n
ศูนยเจาภาพ TOI’n มีหนาที่จัดทํารายงานของ TOI’n
ควรสงรางรายงานใหแกสมาชิก NC ภายใน 3 เดือนหลังงาน TOI’n
ควรสงรายงานฉบับสมบูรณใหแกหัวหนาคณะผูแทนของศูนยอบรมผูสังเกตการณและศูนยอบรมผูเขารวม
รวมถึงสมาชิก NC, SC ภายใน 6 เดือน
เจาภาพปจจุบันมีสถานะกลายเปน เจาภาพในอดีต เมื่องาน TOI’n สิ้นสุดลง
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หมวด
การแขงขัน การตัดสิน และรางวัล
*****************************************
S5.1 การแขงขันตองมีระยะเวลาอยางนอย 2 วัน
S5.2 เจาภาพปจจุบันควรใหผูเขาแขงขันไดมีโอกาสฝกซอมกับอุปกรณที่ใชในการแขงขันและสภาพแวดลอมเชิง
เทคนิค หรืออุปกรณที่เทียบเทา กอนหนาวันจัดการแขงขัน
S5.3 SC ต องเสนอกระบวนการแข งขั น กระบวนการตั ด สิ น และโจทย การแขงขัน ที่พิมพออกมาแลว ตอที่
ประชุม GA ตามความเหมาะสมเพื่อรับการอนุมัติ
S5.4 เจาภาพปจจุบันตองตรวจสอบคณะผูแทนไมไดพบปะ และ/หรือทําการติดตอในรูปแบบใดๆ กับผูเขา
แขงขัน นับจากเวลาที่มีการแจงโจทยการแขงขันจนกระทั่งหลังจากการแขงขันนั้นๆ เสร็จสิ้นลง
S5.5 เจาภาพปจจุบันตองตรวจสอบวาสมาชิก NC ไมไดพบปะและ/หรือทําการติดตอในรูปแบบใดๆ กับผูเขา
แขงขัน นอกเหนือไปจากเพื่อดําเนินการแขงขันเทานั้น
S5.6 ผูเขาแขงขันตองแกโจทยการแขงขันที่กําหนดให โดยใชเอกสารที่ไดรับอนุญาตตามกระบวนการแขงขัน
ไมควรมีการสื่อสารหรือขอมูลอื่นนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาตตามกระบวนการแขงขัน
S5.7 ระหวางการแขงขัน ผูเขาแขงขันแตละคนตองทํางานแยกกันที่โตะซึ่งมีคอมพิวเตอรที่เหมาะสม มีขอมูล
เกี่ยวกับกระบวนการแขงขัน อุปกรณการเขียน และกระดาษ
S5.8 ระหวางการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองปฏิบัติตาม กระบวนการแขงขัน
S5.9 การประเมิ น ผลคะแนนจากระบบการให ค ะแนนจะดํ า เนิ น การทั น ที ห ลั ง การแข ง ขั น โดยเป น ไปตาม
กระบวนการตัดสิน
A5.9 การประเมินผล:
 คณะกรรมการจัด งานดําเนิน การตรวจสอบและประมวลผลการแข งขั น ตาม
กระบวนการตัดสิน
 ผลการประมวลคะแนนแตละสวนจะไดรับการบันทึกลงในรายงานผลคะแนน
ของผูเขาแขงขันจะไดรับการแจกจายไปยังหัวหนาคณะผูแทนของผูเขาแขงขัน
 ขอมูลการประมวลผลและโปรแกรมคําตอบของผูเขาแขงขันจะเปดใหหัวหนา
คณะผูแทนของผูเขาแขงขันสามารถดูและตรวจสอบคะแนนได
S5.10 หากหัวหนาคณะผูแทนไมเห็นดวยกับการประมวลผลในสวนใดสวนหนึ่ง จะตองยื่นขออุทธรณดังกลาว
ตามกระบวนการตัดสิน
A5.10 ขออุทธรณ
 เมื่ อหั ว หน า คณะผู แ ทนได ล งบั น ทึ ก ข อ อุ ท ธรณ แ ล ว หั ว หน า คณะผู แ ทนควร
ปรึกษากับสมาชิก SC ในเวลาที่ไดตกลงกันเมื่อทําการลงบันทึก
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 การปรึกษาอาจนําไปสูการจัดสรรคะแนนใหม หากหัวหนาคณะผูแทนยังคงไม

เห็นดวยกับการประมวลผล ขอขัดแยงจะถูกนําขึ้นอภิปรายในที่ประชุม SC โดย
หัวหนาคณะผูแทนอาจใหเหตุผลโตแยงเพิ่มเติม และ SC จะเสนอคะแนนขั้น
สุดทาย
 หากหัวหนาคณะผูแทนยังไมยอมรับคะแนนขั้นสุดทายดังกลาว หัวหนาคณะ
ผูแทนสามารถนําขออุทธรณนี้ยื่นตอ SC ได
 SC จะทําการตัดสิน ขั้นสุ ด ทายหลังรั บ ฟง การนํา เสนอจากประธาน SC และ
หัวหนาคณะผูแทน
 SC จะแจงการตัดสินใจทั้งหมดแกสาธารณชน และหากผูเขาแขงขันตั้งแตสาม
คนขึ้ น ไปยื่ น อุทธรณ ในประเด็น เดีย วกัน การตัดสิน ใจของ SC ตองผานการ
อนุมัติจาก GA
S5.11 คะแนนของผูเขาแขงขันสามารถประกาศแกสาธารณชนไดแมวายังไมไดผลอยางเปนทางการ
N5.11 ผูเขาแขงขันและหัวหนาคณะผูแทนของผูเขาแขงขันนั้นๆ ควรไดทราบคะแนนเพื่อจะได
ยื่นอุทธรณตามความเหมาะสม
S5.12 กอนพิธีมอบรางวัล TOI นั้น SC ตองยื่นเรื่องตอ GA เกี่ยวกับการมอบเหรียญรางวัลใหผูเขาแขงขันตาม
คะแนนที่ผูเขาแขงขันไดรับ GA ตองรับรองผลคะแนนและรางวัลของผูเ ขาแขงขัน โดยผูเขาแขงขันไมเกินครึ่งหนึ่ง
จะไดรับเหรียญรางวัลตามหลักดังนี้
 ผูเขาแขงขันประมาณ 1 ใน 12 ของผูเขาแขงขันทั้งหมดไดรับเหรียญทอง
 ผูเขาแขงขันประมาณ 1 ใน 6 ของผูเขาแขงขันทั้งหมดไดรับเหรียญเงิน
 ผูเขาแขงขันประมาณ 1 ใน 4 ของผูเขาแขงขันทั้งหมดไดรับเหรียญทองแดง
GA ตองยืนยันขอเสนอในการจัดสรรเหรียญรางวัลกอนใหคณะผูแทนทั้งหมดรับทราบผลคะแนน
S5.11 ในกรณี ที่ เ กิ ด พฤติ ก รรมอั น ผิ ดจริ ย ธรรม ซึ่ ง รวมถึ ง พฤติ ก รรมนอกการแข ง ขั น NC มี อํ า นาจตั ด สิ ทธิ์
ผูเขารวม TOI’n ได พฤติกรรมอันผิดจริยธรรมหมายรวมถึงการกระทําใดๆ ที่ทําใหบุคคล ศูนยอบรม หรือ TOI
เสื่อมเสียชื่อเสียง
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หมวด
การแกไขระเบียบ
*****************************************
S6.1 การแกไขระเบียบไดรับการจัดทําและยื่นเสนอโดยสมาชิก GA ผาน NC และผานการรับรองเมื่อไดรับการ
อนุมัติจาก GA
E6.1 สมาชิก GA สามารถยื่นขอเสนอเพื่อขอเปลี่ยนแปลงระเบียบเพื่อรับการพิจารณาจาก NC ได โดย
ควรสงผาน ประธาน TOI ขอเสนอทั้งหมดทั้งที่ผานการรับรองและถูกปฎิเสธ จะตองแจงให GA รับทราบ
A6.1 ขอเสนอเพื่อขอเปลี่ยนแปลงระเบียบที่ยื่นระหวางการประชุม NC กอนงาน
TOI’n และการประชุมกอนงาน TOI’n+1 จะไดรับการพิจารณาอยางชาที่สุดในการ
ประชุม NC กอนงาน TOI’n+1
S6.2 การแกไขธรรมนูญตองใชเสียงขางมาก 2 ใน 3 จาก GA การแกไขคําชี้แจงหรือภาคผนวกตองใชเสียงขาง
มากแบบปกติจาก GA
S6.3 การแกไขระเบียบที่ผานการรับรองระหวางงาน TOI’n จะมีผลบังคับใชเมื่อสิ้นสุดงาน TOI’n
S6.4 อาจมี การใช ร ะเบี ย บทดลอง (หรื อขอแกไขทดลอง) ได หาก NC อนุมัติ โดย GA ตองไดรับ การแจ ง
ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
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ศูนย สอวน. สาขาคอมพิวเตอร
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. มหาวิทยาลัยบูรพา
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
13. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
14. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

