ธรรมนูญการแข่ งขันเคมีโอลิมปิ กระดับชาติ
เสนอ เพื่อพิจารณา ในการประชุม วันที่ 30 มิถุนายน 2560
คาชี้แจง : ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ ข้อความที่เสนอปรับแก้
ข้อความที่ขีดเส้นใต้และพิมพ์ตวั เอียง คือ ข้อความย้ายมาจากข้ออื่น
ของเดิม 2557
#1
มูลนิ ธิส่งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึกษา ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาส
ราชนคริ นทร์ (สอวน.) ตระหนักถึงความสาคัญของวิชาเคมีที่มีต่อทุกสาขาของ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และต่อการศึกษาโดยทัว่ ไปของเยาวชนไทย และ
ด้วยวัตถุ ประสงค์ที่จะส่ งเสริ มการพัฒนาการศึกษาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในประเทศไทยให้ทดั เทียมนานาประเทศ จึงได้จดั ให้มีการแข่งขัน
เคมี สาหรับ นักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายขึ้ นเป็ นประจาทุ กปี การแข่งขันนี้
เป็ นการแข่ ง ขัน ประเภทบุ ค คล เรี ย กว่ า การแข่ ง ขัน เคมี โ อลิ ม ปิ กวิ ช าการ
ระดับ ชาติ (Thailand Chemistry Olympiad : TChO) ควรจัด ขึ้ น ประมาณต้น
เดือนพฤษภาคมของแต่ละปี

เสนอเพื่อพิจารณาปรับแก้
#1
มูลนิ ธิส่งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึกษา ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาส
ราชนคริ นทร์ (สอวน.) ตระหนักถึงความสาคัญของวิชาเคมีที่มีต่อทุกสาขาของ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และต่อการศึกษาโดยทัว่ ไปของเยาวชนไทย และ
ด้วยวัตถุ ประสงค์ที่จะส่ งเสริ มการพัฒนาการศึ กษาวิชาเคมีระดับมัธยมศึ กษา
ตอนปลายในประเทศไทยให้ทดั เทียมนานาประเทศ จึงได้จ ัดให้มีการแข่งขัน
เคมี สาหรั บนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายขึ้ นเป็ นประจาทุ กปี การแข่ งขันนี้
เป็ นการแข่ ง ขัน ประเภทบุ ค คล เรี ย กว่ า การแข่ ง ขัน เคมี โ อลิ ม ปิ กวิ ช าการ
ระดับ ชาติ (Thailand Chemistry Olympiad : TChO) ซึ่ งจัด ขึ้ น ประมาณเดื อ น
พฤษภาคม – มิถุนายน ของแต่ละปี

#2
ศู น ย์ สอวน. วิ ช าเคมี (ต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่า ศู น ย์) จะหมุ น เวี ย นกัน เป็ น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ศู นย์เจ้าภาพรับผิดชอบดู แลให้ความเสมอภาคแก่ผูเ้ ข้า
แข่งขันทุกคน และเป็ นผูเ้ ชิญผูแ้ ทนจากทุกศูนย์เข้าร่ วมการแข่งขัน
#3
ศูนย์ที่เข้าร่ วมการแข่งขันส่ งได้หนึ่ งทีมประกอบด้วยนักเรี ยนที่ผ่านการ
คัดเลือกของแต่ละศูนย์ จานวน 6 คน เฉพาะศูนย์ สอวน. โรงเรี ยนบดินทรเดชา
(สิ งห์ สิ งหเสนี)) (ส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันได้ 3 ทีม (18 คน)
แต่ละศู นย์มี อาจารย์ของศู นย์ 2 คน ที่ จะต้องรับผิดชอบด้านวิชาการ
(ยกเว้นศูนย์ สอวน. โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี ) มีได้ไม่เกิน 6 คน)
อาจารย์ท้ งั สองมีสถานภาพเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการเคมีโอลิมปิ ก สอวน.
สมาชิ กแต่ละคนมีสิทธิ เท่าเที ยมกัน และจะถื อว่าเป็ นผูป้ ระสานงานของศูนย์
นั้น ในเรื่ อ งการแข่ ง ขัน เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมการแข่ ง ขัน เคมี โ อลิ ม ปิ ก สอวน.
จนกระทัง่ มีการแข่งขันครั้งต่อไป
นอกจากนี้ ยงั ให้มีผูส้ ังเกตการณ์ อีกหนึ่ งคนจากแต่ละศู นย์ ทาหน้าที่
ดู แลการน านัก เรี ยนเดิ น ทางจากศู น ย์ไ ปยังศู น ย์เจ้าภาพและการน านัก เรี ย น
เดินทางกลับยังภูมิลาเนา

#2
ศู น ย์ สอวน. วิ ช าเคมี (ต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่า ศู น ย์) จะหมุ น เวีย นกัน เป็ น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ศูนย์เจ้าภาพรับผิดชอบดู แลให้ความเสมอภาคแก่ ผูเ้ ข้า
แข่งขันทุกคน และเป็ นผูเ้ ชิญผูแ้ ทนจากทุกศูนย์เข้าร่ วมการแข่งขัน
#3
ศูนย์ที่เข้าร่ วมการแข่งขันส่ งได้หนึ่งทีมประกอบด้วยนักเรี ยนที่ผา่ นการ
คัดเลือกของแต่ละศูนย์ จานวน 6 คน ยกเว้น ศูนย์ สอวน. กรุ งเทพ ส่ งนักเรี ยน
เข้าแข่งขันได้ 3 ทีม ทีมละ 6 คน รวม 18 คน
แต่ละศูนย์มีอาจารย์ฝ่ายวิชาการ 2 คน ยกเว้นศูนย์ สอวน. กรุ งเทพ มีได้ไม่
เกิน 6 คน ที่จะต้องรับผิดชอบด้านวิชาการ และประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรม
การแข่งขันเคมีโอลิมปิ ก สอวน. จนกระทัง่ มีการแข่งขันครั้งต่อไป

นอกจากนี้ยงั ให้แต่ละศูนย์มีผสู ้ ังเกตการณ์อีก 1 คน ทาหน้าที่ดูแลการ
เดินทางของนักเรี ยนจากศูนย์ไปยังศูนย์เจ้าภาพและการเดินทางกลับยังภูมิลาเนา
เมื่อเสร็ จสิ้ นการแข่งขัน ผู้สังเกตการณ์ สามารถเข้ าฟั งการประชุมของ
คณะกรรมการเคมีโอลิมปิ กระดับชาติได้ แต่ ไม่ สามารถลงคะแนนเสียงหรื อมี
ส่ วนร่ วมในการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ ้น (ย้ ายมาจากตอนท้ าย # 11)
อาจารย์ฝ่ ายวิช าการ ต้อ งคัด เลื อ กมาจากผูเ้ ชี่ ย วชาญเคมี ห รื อ ครู เคมี ที่
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ ต้องคัดเลือกมาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเคมีหรื อครู เคมีที่
สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้ในการแข่งขันได้อย่างดี
สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้ในการแข่งขันได้อย่างดี
แต่ละศูนย์จะต้องส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของคณะผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน (ชื่ อ
แต่ละศูนย์จะต้องส่ งข้อมู ลส่ วนบุ คคลของคณะผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
(ชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ และโรงเรี ยน) ให้กบั ศูนย์เจ้าภาพก่อนการแข่งขัน นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ และโรงเรี ยน) ให้กบั ศูนย์เจ้าภาพก่อนการแข่งขัน

#4
ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการแข่ ง ขัน เคมี โ อลิ ม ปิ กระดับ ชาติ คื อ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
#5
งบประมาณของการแข่งขันเป็ นดังนี้
มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบงบประมาณการแข่งขันผ่านศูนย์เจ้าภาพ โดย
ให้ศูนย์เจ้าภาพทาประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุ มตั ิอย่างน้อย 6 เดื อนก่อน
กาหนดการแข่ งขัน อย่างไรก็ตาม ศู นย์เจ้าภาพอาจขอรั บ การสนับสนุ นจาก
หน่วยงานต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง
ศู นย์เจ้าภาพรั บ ผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดิ นทางไปและกลับยังสถานที่
แข่ งขัน ของคณะผูเ้ ข้าร่ วมแข่ งขัน (ยกเว้ น ศูน ย์โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ ส รณ์
และศูนย์โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร) โดยให้แต่ละศูนย์สารองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้ว
นามาเบิกกับศูนย์เจ้าภาพในระหว่างการแข่งขัน
ศู น ย์เจ้า ภาพ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ อย่ า งอื่ น ทั้ ง หมด ตั้ง แต่
ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันเดินทางมาถึ ง จนกระทัง่ เริ่ มเดิ นทางออกจากศูนย์เจ้าภาพ
โดยเฉพาะค่าที่ พกั และอาหารสาหรั บนักเรี ยนและผูร้ ่ วมที ม ค่าใช้จ่ายในการ
ทัศนศึกษา รางวัลในการแข่งขัน และอื่นๆ

#4
ภาษาที่ใช้ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิ กระดับชาติ คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
#5
งบประมาณของการแข่งขันเป็ นดังนี้
มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบงบประมาณการแข่งขันผ่านศูนย์เจ้าภาพ โดย
ให้ศูนย์เจ้าภาพทาประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุ มตั ิอย่างน้อย 6 เดื อนก่อน
กาหนดการแข่ งขัน อย่างไรก็ ตาม ศู นย์เจ้าภาพอาจขอรั บ การสนับ สนุ นจาก
หน่วยงานต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง
ศู นย์เจ้าภาพรั บผิดชอบค่ าใช้จ่ายการเดิ นทางไปและกลับ ยังสถานที่
แข่ งขันของคณะผูเ้ ข้าร่ วมแข่ งขัน (ยกเว้ น ศู นย์โรงเรี ยนมหิ ดลวิท ยานุ ส รณ์
และศูนย์โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร) โดยให้แต่ละศูนย์สารองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้ว
นามาเบิกกับศูนย์เจ้าภาพในระหว่างการแข่งขัน
ศูนย์เจ้าภาพ รับผิดชอบค่าที่พกั และอาหารสาหรับนักเรี ยนและผูร้ ่ วม
ทีม ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา รางวัลในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่าง
อื่นทั้งหมด ตั้งแต่ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขันเดินทางมาถึง จนกระทัง่ เริ่ มเดินทางออก
จากศูนย์เจ้าภาพ

#6
การสอบใช้เวลา 2 วัน หนึ่ งวันส าหรับการสอบภาคทฤษฎี และอี กหนึ่ งวัน
สาหรับการสอบภาคปฏิบตั ิ เวลาที่ใช้สาหรับทาข้อสอบแต่ละภาคกาหนดให้ภาคละ 5
ชัว่ โมง
ข้อสอบภาคทฤษฎี จะมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาต่างๆ ในวิชาเคมี ดังนี้
1.
เคมีอนินทรี ย ์
2.
เคมีอินทรี ย ์
3.
เคมีฟิสิ คลั
4.
เคมีวเิ คราะห์
5.
ชีวเคมี
ข้อสอบภาคปฏิบตั ิ จะเน้นกระบวนการและทักษะเกี่ยวกับการทดลองในวิชา
เคมี
#7
ศูนย์เจ้าภาพเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และจัดท าข้อสอบ
สาหรับการแข่งขัน

#8
สาหรับคะแนนของข้อสอบภาคทฤษฎี : คะแนนภาคปฏิบตั ิ = 60 : 40
ผูช้ นะจะได้รับรางวัลเหรี ยญทอง เหรี ยญเงิน เหรี ยญทองแดง ตามลาดับคะแนนที่ทา
ได้ ผูแ้ ข่ งขันที่ ได้คะแนนรวมสู งสุ ด จะได้รับ รางวัล พิ เศษ นอกจากนี้ ศู นย์เจ้าภาพ
สามารถให้รางวัลพิเศษอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

#6
การสอบใช้เวลา 2 วัน หนึ่งวันสาหรับการสอบภาคทฤษฎี และอีกหนึ่ง
วัน ส าหรั บ การสอบภาคปฏิ บ ั ติ เวลาที่ ใ ช้ ส าหรั บ ท าข้ อ สอบแต่ ล ะภาค
กาหนดให้ภาคละ 5 ชัว่ โมง
ข้อสอบภาคทฤษฎี มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาต่างๆ ในวิชาเคมี ดังนี้
1.
เคมีอนินทรี ย ์
2.
เคมีอินทรี ย ์
3.
เคมีเชิงฟิ สิ กส์
4.
เคมีวเิ คราะห์
5.
ชีวเคมี
ข้อสอบภาคปฏิบตั ิ เน้นกระบวนการและทักษะเกี่ยวกับการทดลองในวิชา
เคมี
#7
ศูนย์เจ้าภาพเป็ นผูด้ ูแล รับผิดชอบการดาเนิ นการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ
ตรวจข้อสอบ และจัดทาข้อสอบสาหรับการแข่งขัน โดยมีคณะกรรมการกลาง
สอวน. วิชาเคมี เป็ นผู้ออกข้ อสอบและตรวจข้ อสอบ ทั้งนีข้ ้ อสอบที่ใช้ ควรเป็ น
ข้ อสอบที่ผ้ แู ข่ งขันต้ องใช้ ความสามารถอย่ างสร้ างสรรค์ ถึงขัน้ หนึ่งและความรู้
ในระดับดีมาก ทั้งนีท้ ุกคนที่เกี่ยวกับข้ อสอบสาหรั บการแข่ งขันจะต้ องรั กษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อสอบเป็ นความลับอย่ างที่สุด (ย้ ายมาจาก # 9 ง)
#8
ย้ ายไปอยู่ใน # 11

#9

#9

ภาระหน้าที่ของศูนย์เจ้าภาพ :
ก) ต้องดูแลให้การแข่งขันดาเนินไปตามข้อบังคับของธรรมนูญนี้
ข) ออก “กฎระเบี ย บการจัด งาน” บนพื้ น ฐานของธรรมนู ญ นี้ และแจ้ง
กฎระเบียบการจัดงานให้กบั ศูนย์ที่จะเข้าร่ วมการแข่งขันที่ไม่ครอบคลุมโดยธรรมนู ญ
และให้ชื่อและที่อยู่ของหน่ วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบจัดการแข่งขันเคมีโอลิ มปิ ก
ระดับชาติน้ ี
ค) ออกกาหนดการแข่งขันที่แน่ นอน (ตารางเวลาสาหรับผูแ้ ข่งขันและผูร้ ่ วม
ทีม กาหนดการทัศนศึกษาและอื่นๆ) และส่ งไปยังศูนย์ที่จะเข้าร่ วมการแข่งขันล่วงหน้า
ง) เป็ นผู ้ จ ัด ท าข้ อ สอบ และควรคั ด เลื อ กข้ อ สอบที่ ผู ้ แ ข่ ง ขั น ต้ อ งใช้
ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ถึงขั้นหนึ่งและความรู ้ในระดับดีมาก ทุกคนที่มีส่วนร่ วม
ในการเตรี ย มข้อ สอบส าหรั บ การแข่ ง ขัน จะต้อ งรั ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ข้อ สอบเป็ น
ความลับอย่างที่สุด
จ) ต้องเตรี ยมพี่เลี้ยงคอยดูแลนักเรี ยนที่เข้าร่ วมแข่งขัน
ฉ) ต้องสาเนากระดาษคาตอบและคะแนนของผูแ้ ข่งขันให้ก ับอาจารย์ของ
ศูนย์ผแู ้ ข่งขันก่อนการพิจารณาให้คะแนนขั้นสุ ดท้าย

ภาระหน้าที่ของศูนย์เจ้าภาพ :
ก) ดูแลให้การแข่งขันดาเนินไปตามข้อบังคับของธรรมนูญนี้
ข) ออก “กฎระเบียบการจัดงาน” บนพื้นฐานของธรรมนูญนี้
และแจ้งกฎระเบียบการจัดงานให้กบั ศูนย์ที่จะเข้าร่ วมการแข่งขันทราบ รวมทั้ง
ให้ชื่อและที่อยูข่ องหน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิ กระดับชาติน้ ี
ค) ออกก าหนดการแข่ งขันที่ แน่ นอน (ตารางเวลาส าหรั บ ผูแ้ ข่ งขัน
และผูร้ ่ วมทีม กาหนดการทัศนศึกษาและอื่นๆ) และแจ้งให้ศูนย์ที่จะเข้าร่ วมการ
แข่งขันรับทราบล่วงหน้า
ง) ตัดออก เพราะอยู่ใน # 7

ช) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจคาตอบและให้คะแนน
ซ) ต้องจัดให้มีการพิจารณาคะแนนร่ วมกันเพื่อให้ได้คะแนนขั้นสุ ดท้าย

จ) จัดพี่เลี้ยงคอยดูแลนักเรี ยนที่เข้าร่ วมแข่งขัน
ฉ) จัดทาสาเนากระดาษคาตอบของผูแ้ ข่งขันให้กบั อาจารย์ของศูนย์ผู ้
แข่ ง ขัน พิ จ ารณาและให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดก่ อ นการพิ จ ารณาให้
คะแนนขั้นสุ ดท้ายกับกรรมการผูอ้ อกและตรวจข้อสอบนั้น
ช) อยู่ # 11 ข้ อ ค
ซ) จัดให้กรรมการกลางวิชาการเคมี มูลนิ ธิสอวน. และอาจารย์ฝ่าย
วิชาการของทุกศูนย์ที่เข้าแข่งขันพิจารณาคะแนนร่ วมกันเพื่อให้ได้คะแนนขั้น
สุ ดท้าย

ฌ) ต้องทารายชื่อผูไ้ ด้รับรางวัลให้ผแู ้ ทนศูนย์
ญ) ต้องเตรี ยมใบประกาศรางวัลในประกาศผูร้ ่ วมแข่งขัน และรางวัลต่างๆ
สาหรับผูช้ นะการแข่งขัน
ฎ) ต้องจัดพิมพ์รายงานการแข่งขันส่ งให้มูลนิธิ สอวน. และศูนย์ที่เข้าร่ วม
การแข่งขัน ศูนย์ละ 1 เล่มภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปี หลังการแข่งขัน
# 10
ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเคมี
โอลิมปิ กระดับชาติ ซึ่ งประกอบไปด้วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการของทุกศูนย์ที่เข้าแข่งขัน
และคณะกรรมการกลางวิชาเคมีจากมูลนิธิ สอวน.
ผูแ้ ทนหนึ่งคนจากศูนย์เจ้าภาพทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการเคมีโอลิมปิ ก
ระดับชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการเตรี ยมการแข่งขันและเป็ นกรรมการคนหนึ่งใน
คณะกรรมการเคมีโอลิมปิ กระดับชาติ
การตัดสิ นของที่ประชุมให้ใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ ในกรณี ที่มีคะแนนเห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วยเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการมีสิทธิ ลงคะแนนชี้ขาด
การตัดสิ นของที่ประชุมในกรณี การปฏิเสธข้อสอบต้องใช้เสี ยงสองในสาม
เป็ นการตัดสิ น
# 11
คณะกรรมการเคมีโอลิมปิ กระดับชาติ ประกอบด้วย กรรมการวิชาเคมีมูลนิ ธิ
สอวน. อาจารย์ฝ่ายวิชาการของทุกศูนย์ โดยมีผแู ้ ทนของศูนย์เจ้าภาพเป็ นประธาน
คณะกรรมการเคมีโอลิมปิ กระดับชาติ มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ :
ก) กากับและดูแลให้การแข่งขันเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ

ฌ) จัดทารายชื่อผูไ้ ด้รับรางวัลให้ผแู ้ ทนศูนย์
ญ) จัดทาใบประกาศรางวัลในประกาศผูร้ ่ วมแข่งขัน และรางวัลต่างๆ
สาหรับผูช้ นะการแข่งขัน
ฎ) จัดพิมพ์รายงานการแข่งขันส่ งให้มูลนิธิ สอวน. และศูนย์ที่เข้าร่ วม
การแข่งขัน ศูนย์ละ 1 เล่มภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปี หลังการแข่งขัน
# 10
ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เคมีโอลิมปิ กระดับชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการของทุกศูนย์ที่
เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการกลางวิชาเคมีจากมูลนิธิ สอวน.
ผูแ้ ทนหนึ่งคนจากศูนย์เจ้าภาพทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการ
เคมีโอลิมปิ กระดับชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการเตรี ยมการแข่งขันและเป็ น
กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการกลางวิชาเคมี ในปี ที่เป็ นศูนย์เจ้าภาพ
การตัดสิ นของที่ประชุมให้ใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ ในกรณี ที่มีคะแนนเห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการมีสิทธิ ลงคะแนนชี้ขาด
การตัดสิ นของที่ประชุมในกรณี การปฏิเสธข้อสอบต้องใช้เสี ยงสองใน
สามเป็ นการตัดสิ น
# 11
คณะกรรมการเคมีโอลิ มปิ กระดับชาติ ประกอบด้ วย กรรมการกลาง
วิชาเคมีมูลนิ ธิ สอวน. อาจารย์ฝ่ายวิชาการของทุกศูนย์ โดยมีผูแ้ ทนของศูนย์
เจ้าภาพเป็ นประธาน
คณะกรรมการเคมีโอลิมปิ กระดับชาติ มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ :
ก) กากับและดูแลให้การแข่งขันเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ

ข) พิจารณาข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบ และแนวทางการให้คะแนนที่ผจู ้ ดั การแข่งขัน
เสนอมาก่อนการแข่งขันแต่ละภาค คณะกรรมการมีอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อ
ปฏิเสธข้อสอบที่ถูกเสนอขึ้นมา แต่ไม่สามารถเสนอข้อสอบใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ต้องไม่มีผลต่ออุปกรณ์การทดลองที่ใช้ในการสอบภาคปฏิบตั ิ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการตัดสิ นขั้นสุ ดท้ายในการกาหนดตัวข้อสอบและแนวทางในการให้
คะแนน ผูเ้ ข้าร่ วมในการประชุมของคณะกรรมการเคมีโอลิมปิ กระดับชาติ ต้องเก็บ
รักษาความลับเกี่ยวกับข้อสอบและต้องไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่ผแู ้ ข่งขัน

ข) พิจารณาข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบ และแนวทางการให้คะแนนที่
ผูส้ ร้างข้อสอบเสนอมาก่อนการแข่งขันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
คณะกรรมการมีอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อปฏิเสธข้อสอบที่ถูกเสนอขึ้นมา
แต่ไม่สามารถเสนอข้อสอบใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต้องไม่มีผลต่อ
อุปกรณ์การทดลองที่ใช้ในการสอบภาคปฏิบตั ิ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ตัดสิ นขั้นสุ ดท้ายในการกาหนดตัวข้อสอบและแนวทางในการให้คะแนน
ผูเ้ ข้าร่ วมในการประชุมของคณะกรรมการเคมีโอลิมปิ กระดับชาติ ต้องเก็บ
รักษาความลับเกี่ยวกับข้อสอบและต้องไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่ผแู ้ ข่งขัน

ค) ตรวจสอบความถูกต้องและความยุติธรรมในการแบ่งกลุ่มผูท้ ี่ได้รับรางวัล จะ
ค) ตรวจสอบความถูกต้องและความยุติธรรมในการแบ่งกลุ่มผูท้ ี่ได้รับ
ไม่มีการเปิ ดเผยคะแนนของผูแ้ ข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัล
รางวัล จะไม่มีการเปิ ดเผยคะแนนของผูแ้ ข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัล
ง) พิจารณาผลการแข่งขันและตัดสิ นใจเรื่ องการมอบรางวัลต่าง ๆ ผลการ
ง) พิจารณาผลการแข่งขันและตัดสิ นใจเรื่ องการมอบรางวัลต่าง ๆ ผล
ตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นเด็ดขาด
การตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นเด็ดขาด
(ย้ ายข้ อความจาก # 8 มาดังตัวเอียงข้ างล่ าง)
ผลการแข่ งขันพิจารณาจากคะแนนสอบ โดยใช้ สัดส่ วนดังนี ้
คะแนนของข้ อสอบภาคทฤษฎี : คะแนนภาคปฏิ บัติ = 60 : 40
ผู้ชนะจะได้ รับรางวัลเหรี ยญทอง เหรี ยญเงิน เหรี ยญทองแดง ตามลาดับ
คะแนนที่ทาได้
ผู้แข่ งขันที่ได้ คะแนนรวมสูงสุด จะได้ รับรางวัลพิเศษ
นอกจากนี ้ ศูนย์ เจ้ าภาพสามารถให้ รางวัลพิเศษอื่ นๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร
ผูส้ ังเกตการณ์ สามารถเข้ าฟั งการประชุมของคณะกรรมการเคมีโอลิมปิ กระดับชาติได้
ย้ าย ข้ อความ “ผู้สังเกตการณ์ ......” ไปอยู่ # 3
แต่ ไม่ สามารถลงคะแนนเสียงหรื อมีส่วนร่ วมในการอภิปรายได้

# 12
ศูนย์เจ้าภาพที่ดูแลการแข่งขันจะทาหน้าที่ประกาศผลและจัดพิธีมอบ
รางวัลแก่ผชู ้ นะในพิธีอนั มีเกียรติอย่างเป็ นทางการ
# 13
มู ล นิ ธิ สอวน. เป็ นผู ป้ ระสานงานระยะยาวที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การ
แข่งขันเคมีโอลิมปิ กระดับชาติ
# 14
การเปลี่ ยนแปลงเนื้ อหาในธรรมนู ญ การเพิ่มเติมหรื อการลดบทบัญญัติ
สามารถกระทาได้โดยคณะกรรมการเคมีโอลิมปิ กระดับชาติเท่านั้น และต้องอาศัย
เสี ยงข้างมาก (สองในสามของคะแนนเสี ยง)

# 12
ศูนย์เจ้าภาพที่ดูแลการแข่งขันจะทาหน้าที่ประกาศผลและจัดพิธีมอบ
รางวัลแก่ผชู ้ นะในพิธีอนั มีเกียรติอย่างเป็ นทางการ
# 13
มูลนิธิ สอวน. เป็ นผูป้ ระสานงานระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
แข่งขันเคมีโอลิมปิ กระดับชาติ
# 14
การเปลี่ ย นแปลงเนื้ อหาในธรรมนู ญ การเพิ่ ม เติ ม หรื อการลด
บทบัญญัติสามารถกระทาได้โดยคณะกรรมการเคมีโอลิมปิ กระดับชาติ เท่านั้น
โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ฯ และได้รับการเห็นชอบจากเสี ยง
ข้างมาก (อย่างน้อยสองในสามของจานวนคณะกรรมการ ฯ )

