ธรรมนูญการแข่ งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิ กระดับชาติ
รับรองจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการดาราศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุ งเทพมหานคร

#1
ดาราศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุด และได้รับการพัฒนาให้กลายมาเป็ น 1 ในสาขาสมัยใหม่
ของวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบ นั ดาราศาสตร์ เกี่ ยวข้องกับธรรมชาติ ของทุ กคน การที่ จะพัฒนาการศึกษา
ดาราศาสตร์ ในโรงเรี ยนให้ต่อเนื่ องได้น้ นั จาเป็ นต้องจัดให้มีการแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิ กระดับชาติ
ขึ้น ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็ นประจาทุกปี การแข่งขันนี้ เป็ นการแข่งขันประเภท
บุคคล เรี ยกว่า “การแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิ กระดับชาติ (Thai Astronomy Olympiad: TAO)”
#2
ศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ (ต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า ศูนย์) จะหมุนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพจัดการ
แข่ ง ขัน ศู น ย์เจ้าภาพมี ค วามรั บ ผิ ดชอบที่ จ ะต้อ งดู แลให้ ค วามเสมอภาคแก่ ผู เ้ ข้า แข่ งขัน ทุ ก คน
และจะต้องเชิญตัวแทนจากทุกศูนย์เข้าร่ วมแข่งขัน
#3
ศู นย์ที่ เข้าร่ วมการแข่งขัน สามารถส่ งนัก เรี ยนได้ไ ม่เกิ นศู นย์ล ะ 2 ที ม ประกอบด้วยที ม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ทีม และหรื อ ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ทีม / นัก เรี ยนระดับ
มัธยมศึก ษาตอนต้น จะต้องมีอายุไม่เกิ น 15 ปี ในวันที่ 1 มกราคมของปี ที่มีการแข่งขันแต่ไม่น้อย
กว่ า 14 ปี บริ บู ร ณ์ ใ นวัน ที่ 31 ธั น วาคม ของปี ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน ส าหรั บ นั ก เรี ย นในที ม ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายนักเรี ยนจะต้องกาลังศึ กษาไม่เกิ นระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในปี การศึ กษาที่
จัดการแข่งขัน มีอายุไม่เกิน 19 ปี บริ บูรณ์ในปี ที่จดั การแข่งขัน
กรณี เคยเป็ นผูแ้ ทนประเทศไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่มีสิทธิ์ เป็ นผูแ้ ทนประเทศไทย
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้อีก แต่มีสิทธิ์ เข้าค่าย 2 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือก
ไปเป็ นตัวแทนของศูนย์ฯ มาแข่งขันระดับชาติต่อไป
ธรรมนูญการแข่ งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิ กระดับชาติ

1

นักเรี ยนที่เคยเป็ นผูแ้ ทนประเทศในการแข่งขัน IOAA ปี ที่ ผ่านมาและมีคุณสมบัติขา้ งต้น
สามารถเข้าแข่งขันระดับชาติได้อีกไม่เกิ น 2 ครั้ง นักเรี ยนผูแ้ ทนประเทศไทยหรื อผูเ้ ป็ นตัวสารอง
การเป็ นผูแ้ ทนประเทศไทยทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้ผา่ น
การอบรมเข้มก่ อนการไปแข่งขัน เมื่ อกลับ เข้ามาแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิ มปิ กระดับชาติ อีกครั้ ง
ให้ถือเป็ นนักเรี ยนของศูนย์เดิมที่เคยสังกัด และไม่นบั รวมกับสมาชิก 6 คนในทีม
นอกจากนักเรี ยนแล้ว ยังมีอาจารย์ของทีมที่จะต้องรับผิดชอบด้านวิชาการ 2 คน ทั้งสองจะ
มีสถานภาพเป็ นสมาชิ กของคณะกรรมการดาราศาสตร์โอลิมปิ กระดับชาติ สมาชิ กแต่ละคนมีสิทธิ
เท่าเที ยมกัน และเป็ นผูแ้ ทนศู นย์ในการติ ดต่อเข้าร่ วมการแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิ มปิ กระดับชาติ
ครั้งต่อไป
นอกจากอาจารย์ที่รับผิดชอบด้านวิชาการแล้ว ให้มีผูส้ ังเกตการณ์ ไม่เกิ น 2 คนจากแต่ละ
ศูนย์ ทาหน้าที่ดูแลการเดินทางของนักเรี ยนจากศูนย์ไปยังศูนย์เจ้าภาพ และนานักเรี ยนเดินทางกลับ
ภูมิลาเนา
อาจารย์ฝ่ ายวิช าการต้อ งคัด เลื อ กมาจากผูเ้ ชี่ ย วชาญดาราศาสตร์ ห รื อ ครู ด าราศาสตร์ ที่
สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้ในการแข่งขันได้อย่างดี
แต่ละศูนย์ตอ้ งส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของคณะผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน (ชื่ อ นามสกุล วันเกิด ที่
อยู่ ระดับชั้นและที่อยูข่ องโรงเรี ยน) กับศูนย์เจ้าภาพก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 3 สัปดาห์
#4
ภาษาที่ใช้ในการแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิ กระดับชาติ คือ ภาษาไทย
#5
งบประมาณในการแข่งขัน มีดงั นี้ :
มูลนิ ธิ สอวน. รั บผิดชอบด้านงบประมาณการแข่งขันผ่านทางศู นย์เจ้าภาพ โดยให้ศูนย์
เจ้าภาพทาประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุ มตั ิอย่างน้อย 6 เดื อนก่อนกาหนดการแข่งขัน อย่างไรก็
ตาม ศูนย์เจ้าภาพอาจขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อีกทางหนึ่งได้
ศูนย์เจ้าภาพเป็ นผูด้ ูแลค่าใช้จ่ายการเดิ นทางไปยังสถานที่แข่งขันและกลับให้กบั นักเรี ยน
และผูร้ ่ วมทีม โดยให้แต่ละศูนย์สารองค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วนาไปเบิกศูนย์เจ้าภาพในระหว่างการ
แข่งขัน ยกเว้นศูนย์โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์และศูนย์โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร
ศู นย์เจ้าภาพเป็ นผู ้ดู แลค่ าใช้จ่ ายต่ างๆ อย่างอื่ นทั้งหมดตั้งแต่ ผู ร้ ่ วมแข่ งขันเดิ นทางมาถึ ง
จนกระทัง่ เริ่ มเดิ นทางออกจากศูนย์เจ้าภาพ โดยเฉพาะค่าที่พกั และอาหารสาหรับนักเรี ยนและผูร้ ่ วมทีม
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา รางวัลในการแข่งขันและอื่นๆ
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#6
การสอบจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน หนึ่งวันสาหรับการสอบภาคทฤษฎี ซึ่ งไม่ควรเกิน 4
ชัว่ โมง สาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และไม่เกิน 5 ชัว่ โมงสาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอี ก วัน หนึ่ งส าหรั บ การสอบภาคปฏิ บ ัติ ก าร โดยประกอบด้วยการวิเคราะห์ ข้อ มู ล และการ
สังเกตการณ์ ซึ่ งอาจสอบในวันเดี ยวกันหรื อไม่ก็ได้ ข้อสอบภาคทฤษฎี ประกอบด้วยข้อสอบสั้น
10-15 ข้อ และข้อสอบยาว 2-4 ข้อ สาหรับข้อสอบภาคปฏิ บตั ิการสองส่ วนคือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้เวลาสอบ 3-4 ชัว่ โมง และข้อสอบสังเกตการณ์ ท้ งั ภาคกลางวันและกลางคืนใช้เวลาสอบไม่เกิ น
1 ชัว่ โมง เว้นแต่คณะกรรมการจัดแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิ มปิ กระดับชาติ จะพิจารณาปรับเปลี่ยน
ตามเหมาะสมของข้อสอบ
ในการสอบอนุ ญาตให้ผแู ้ ข่งขันจัดหาอุปกรณ์สาหรับการวาดภาพมาเอง และอนุญาตให้ใช้
เครื่ อ งคิ ด เลขพกพาแบบวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ม่ มี โปรแกรมหรื อ สู ต รต่ า งๆ หากการสอบมี ก ารใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ใดๆ ให้เจ้าภาพจัดสรรเวลาให้นกั เรี ยนทุกคนมีโอกาสได้ฝึกฝน
ก่อนการสอบโดยเท่าเทียมกัน
ถ้าในกรณี ที่ขอ้ สอบข้อใดข้อหนึ่งถูกปฏิเสธโดยคะแนนเสี ยงเกินกึ่งหนึ่ งของจานวนศูนย์ที่
เข้าร่ วมการแข่งขัน หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานเป็ นผูช้ ้ ีขาด ข้อสอบที่ถูกปฏิเสธไม่สามารถ
นามาพิจารณาได้อีก โดยให้นาข้อสอบสารองขึ้นมาพิจารณาแทน
ให้มูลนิ ธิ สอวน.ติดต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นผูอ้ อกข้อสอบวิเคราะห์ขอ้ มูล สาหรับข้อสอบภาค
สั ง เกตการณ์ ใ ห้ มู ล นิ ธิ สอวน. ขอความร่ ว มมื อ จาก สถาบัน วิ จ ัย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ หรื อ
ผู เ้ ชี่ ย วชาญเป็ นผู ้อ อกข้อ สอบ ทั้ง นี้ ขอให้ ส ถาบัน วิ จ ัย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ หรื อ ผู เ้ ชี่ ย วชาญ
จัดเตรี ยมข้อสอบสารองไว้ดว้ ย
#7
เลขานุ การสาขาวิชาดาราศาสตร์ รวบรวมข้อสอบภาคทฤษฎี จากศู นย์ที่เข้าแข่งขัน ส่ งให้
กรรมการกลางของมูลนิ ธิสอวน. ทาการคัดเลือกเป็ นข้อสอบและเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการดารา
ศาสตร์ โอลิมปิ ก ทั้งนี้ ในกรณี ที่ขอ้ สอบที่ส่งมาไม่เพียงพอหรื อไม่อาจใช้ได้ ให้กรรมการกลางเชิ ญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาออกข้อสอบเพิม่ เติมจนเพียงพอ
#8
คณะกรรมการดาราศาสตร์ โอลิ มปิ กระดับ ชาติ ประกอบด้วยกรรมการกลางจากมู ล นิ ธิ
สอวน. อาจารย์ฝ่ายวิช าการของทุ ก ศูนย์ โดยมี ป ระธานกรรมการวิชาการสาขาดาราศาสตร์ เป็ น
ประธาน
หน้าที่ของคณะกรรมการดาราศาสตร์โอลิมปิ กระดับชาติ
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ก) กากับและดูแลให้การแข่งขันเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ข) พิ จารณาข้อสอบพร้ อมเฉลยข้อสอบ และแนวทางการให้คะแนนที่ ผูจ้ ดั การ
แข่งขันเสนอมาก่อนการแข่งขัน คณะกรรมการมีอานาจในการเปลี่ยนแปลงหรื อปฏิเสธข้อสอบที่ถูก
เสนอได้ แต่ไม่สามารถเสนอข้อสอบใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต้องไม่มีผลต่ออุปกรณ์การทดลอง
ที่ใช้ในการสอบภาคปฏิบตั ิ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการตัดสิ นขั้นสุ ดท้ายในการกาหนดตัวข้อสอบ
และแนวทางในการให้ คะแนน ผู เ้ ข้าร่ วมในการประชุ มของคณะกรรมการดาราศาสตร์ โอลิ มปิ ก
ระดับชาติตอ้ งเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับข้อสอบ และต้องไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ผูแ้ ข่งขัน
ค) พิจารณาและตรวจสอบความถู กต้องของข้อสอบและให้ความยุติธรรมในการ
แบ่ง กลุ่มผูไ้ ด้รับรางวัล
ง) พิจารณาผลการแข่งขันและตัดสิ นเรื่ องการมอบรางวัลและเกี ยรติ คุณประกาศ
การตัดสิ นของคณะกรรมการดาราศาสตร์ โอลิมปิ กระดับชาติถือเป็ นเด็ดขาด
ผูส้ ังเกตการณ์สามารถเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการดาราศาสตร์โอลิมปิ กระดับชาติได้
แต่ไม่สามารถลงคะแนนเสี ยงหรื อร่ วมอภิปรายได้
#9
คณะกรรมการดาราศาสตร์โอลิมปิ กระดับชาติ ซึ่ งประกอบไปด้วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการของ
ทุกศูนย์ที่เข้าแข่งขัน เป็ นผูก้ าหนดคะแนนของข้อสอบ คะแนนเต็มของภาคทฤษฎี : การวิเคราะห์
ข้อมูล: ภาคสังเกตการณ์ คือ 60:20:20
เกณฑ์ การตัดสิ น ผูช้ นะจะได้รับ เกี ยรติ บ ตั รและเกี ย รติ คุ ณ ประกาศ โดยจะพิ จารณาจาก
ระดับคะแนนที่ผแู ้ ข่งขันทาได้ โดยถือค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของผูแ้ ข่งขันทาได้คะแนนเป็ นลาดับ
สู งสุ ด 3 คนแรก ไม่รวมคะแนนของสมาชิกเสริ มในทีม เทียบเป็ น 100% และมีเกณฑ์พิจารณา คือ
ผูแ้ ข่งขันที่ทาคะแนนสอบได้ต้ งั แต่ 90% หรื อมากกว่าได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
ผูแ้ ข่งขันที่ทาคะแนนสอบได้ต้ งั แต่ 78% ขึ้นไปแต่นอ้ ยกว่า 90% ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน
ผูแ้ ข่งขันที่ทาคะแนนสอบได้ต้ งั แต่ 65% ขึ้นไปแต่นอ้ ยกว่า 78% ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง
ผูแ้ ข่งขันที่ทาคะแนนสอบได้ต้ งั แต่ 50% ขึ้นไปแต่นอ้ ยกว่า 65% ได้รับเกียรติคุณประกาศ
ผูแ้ ข่งขันที่ทาคะแนนสอบได้ต่ากว่า 50% ได้รับเกียรติบตั รเข้าร่ วมการแข่งขัน
คะแนนตามที่กล่าวข้างต้นที่เป็ น 90%, 78%, 65% และ 50% ให้คานวณโดยการปั ดเศษทิ้ง
เพื่อให้ได้จานวนเต็มค่าน้อยกว่าที่ใกล้เคียงค่าเดิมที่สุด ผูแ้ ข่งขันที่ได้คะแนนสู งสุ ดจะได้รับรางวัล
พิเศษ ได้แก่ รางวัลคะแนนรวมภาคทฤษฎีสูงสุ ด คะแนนรวมภาคปฏิบตั ิการสู งสุ ด คะแนนรวมภาค
สัง เกตการณ์ สู งสุ ด และรางวัล นัก ดาราศาสตร์ ห ญิ ง (Women in Astronomy Award) รางวัล ผูไ้ ด้
คะแนนสู งสุ ดระดับภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 รางวัล และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1
รางวัล
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โดยเมื่อคิดคะแนนกลุ่มนักเรี ยนที่เข้าแข่งขันปกติ ตามเกณฑ์การให้รางวัลเรี ยบร้อยแล้ว ให้
นาคะแนนของนักเรี ยนกลุ่มผูแ้ ทนประเทศไทยหรื อผูเ้ ป็ นตัวสารองการเป็ นผูแ้ ทนประเทศไทย มา
แทรกในแต่ละช่วงรางวัลของกลุ่มนักเรี ยนที่เข้าแข่งขันปกติ และให้มีสิทธิ์ ในการรับเหรี ยญรางวัล
แต่ไม่รวมถึงรางวัลพิเศษ
# 10
ภาระหน้าที่ของศูนย์เจ้าภาพ :
ก) ต้องดูแลให้การแข่งขันดาเนิ นไปตามข้อบังคับของธรรมนู ญนี้
ข) ควรออก “กฎระเบียบการจัดงาน” บนพื้นฐานของธรรมนู ญนี้ และแจ้งกฎระเบียบ
การจัดงานให้ ศู นย์ที่ จะเข้าร่ วมการแข่ งขันทราบล่ วงหน้ าในช่ วงเวลาอันควร กฎการจัดงานจะให้
รายละเอียดของการแข่งขันที่ไม่ครอบคลุมโดยธรรมนู ญ
ค) ทาหนังสื อเชิ ญและออกกาหนดการแข่งขันที่ แน่ นอน (ตารางเวลาส าหรับผูเ้ ข้า
แข่งขันและผูร้ ่ วมทีม กาหนดการเข้าทัศนศึกษาและอื่นๆ) ส่ งไปยังศูนย์ที่จะเข้าแข่งขันล่วงหน้า
ง) จัดการทาประกันชีวิตให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันทุกคน ทั้งนักเรี ยน อาจารย์ และ
ผูส้ ังเกตการณ์
จ) เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์ขอ้ สอบสาหรับการแข่งขันและต้องรักษาความลับของข้อสอบ
ฉ) ต้องเตรี ยมพี่เลี้ยงคอยดูแลนักเรี ยนที่เข้าแข่งขัน
ช) ต้องสาเนากระดาษคาตอบและคะแนนของผูเ้ ข้าแข่งขันให้อาจารย์ของศูนย์ผู ้
แข่งขันก่อนการให้คะแนนขั้นสุ ดท้าย
ซ) รับผิดชอบในการจัดการเรื่ องตรวจคาตอบและให้คะแนน
ฌ) ต้องจัดให้มีการพิจารณาคะแนนร่ วมกัน เพื่อให้ได้คะแนนขั้นสุ ดท้าย
ญ) จัดทารายชื่อผูช้ นะเกียรติบตั รรางวัลต่างๆ และเกียรติคุณประกาศ ฯลฯ
ฎ) เตรี ยมเกียรติบตั รรางวัล เกียรติคุณประกาศ รวมทั้งรางวัลอื่นๆ สาหรับผูช้ นะการ
แข่งขัน
ฏ) ต้องจัดพิมพ์รายงานการแข่งขันส่ งให้ศูนย์ที่เข้าแข่งขันศูนย์ละ 1 เล่ม ภายใน
เวลาไม่เกิน 1 ปี หลังการแข่งขัน
# 11
ศูนย์เจ้าภาพที่ดูแลการแข่งขันจะทาหน้าที่ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติคุณ
ประกาศแก่ผชู ้ นะการแข่งขันในพิธีอนั มีเกียรติอย่างเป็ นทางการ
# 12
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มูลนิ ธิ สอวน. เป็ นผูป้ ระสานงานระยะยาวที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิ กระดับชาติ
# 13
การเปลี่ ยนแปลงเนื้ อหาธรรมนู ญ การเพิ่มเติ มหรื อลดบทบัญญัติ สามารถกระทาได้โดย
คณะกรรมการวิชาการสาขาดาราศาสตร์ และต้องอาศัยเสี ยงเกินกึ่งหนึ่ ง หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานเป็ นผูช้ ้ ีขาด
*************************

ธรรมนูญการแข่ งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิ กระดับชาติ

6

