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# 1 

 ดาราศาสตรเปนศาสตรที่เกาแกที่สุด และไดรับการพัฒนาใหกลายมาเปน 1 ในสาขา

สมัยใหมของวิทยาศาสตรในปจจุบัน ดาราศาสตรเกี่ยวของกับธรรมชาติของทุกคน การที่จะพัฒนา

การศึกษาดาราศาสตรในโรงเรียนใหตอเนื่องไดนั้น จําเปนตองจัดใหมีการแขงขันดาราศาสตร

โอลิมปกระดับชาติขึ้น ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายเปนประจําทุกป การแขงขันนี้

เป นการแข งขันประเภทบุ คคล  เรียกวา “การแข งขันดาราศาสตร โอลิมป กระดั บชาติ                      

(Thai Astronomy Olympiad: TAO)” 

 

# 2 

 ศูนย สอวน. วิชาดาราศาสตร (ตอไปนี้จะเรียกวา ศูนย) จะหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ

จัดการแขงขัน ศูนยเจาภาพมีความรับผิดชอบที่จะตองดูแลใหความเสมอภาคแกผูเขาแขงขัน

ทุกคน และจะตองเชิญตัวแทนจากทุกศูนยเขารวมแขงขัน 

 

# 3 

 ศูนยที่เขารวมการแขงขันสามารถสงนักเรียนไดไมเกินศูนยละ 2 ทีม ประกอบดวยทีม

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1 ทีม และหรือ ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ทีม / นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กําลังศึกษาช้ัน ม.1-ม.3 และตองมีอายุไมเกิน 15 ป ในวันที่ 1 

มกราคมของปที่มีการแขงขัน แตไมนอยกวา 14 ปบริบูรณในวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่มีการ

แขงขัน สําหรับนักเรียนในทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนจะตองกําลังศึกษาไมเกิน
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ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3-5 ในปการศึกษาที่จัดการแขงขัน มีอายุไมนอยกวา 14 ป บริบูรณ           

ในวันที่ 31 ธันวาคม และอายุไมเกนิ 19 ปบรบิูรณ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ในปที่จัดการแขงขัน   

 กรณีเคยเปนผูแทนประเทศไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมมีสิทธิ์เปนผูแทนประเทศ

ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดอีก แตมีสิทธิ์เขาคาย 2 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เพื่อคัดเลอืกไปเปนตัวแทนของศูนยฯ มาแขงขันระดับชาต ิระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ตอไป 

นักเรยีนที่เคยเปนผูแทนประเทศในการแขงขัน IOAA ปที่ผานมาและมีคุณสมบัตขิางตน 

สามารถเขาแขงขันระดับชาติไดอีกไมเกิน 2 ครั้ง นักเรียนผูแทนประเทศไทยหรือผูเปนตัว

สํารองการเปนผูแทนประเทศไทยทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ที่ไดผานการอบรมเขมกอนการไปแขงขัน  เมื่อกลับเขามาแขงขันดาราศาสตรโอลิมปก

ระดับชาติอีกครั้งใหถือเปนนักเรียนของศูนยเดิมที่เคยสังกัด และไมนับรวมกับสมาชิก 6 คนใน

ทมี 

             นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตนที่เขาคาย 2 ผูไดคะแนนลําดับที่ 1-10 จะใหโควตา

พิเศษเขาคายดาราศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไมตองสอบคัดเลือก  และใหเขา

คายที่ศูนยเดิมในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เทานั้น หากนักเรียนยายโรงเรียนไปเขาโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขามพื้นที่ศูนยจัดคาย จะไมไดรับสิทธิ์การไดรับโควตาพิเศษ

ดังกลาว โดยจะใหโควตาพเิศษเพยีง 1 ครัง้ 

 นอกจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 6 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 6 คน  ยังมีอาจารยของทีมที่จะตองรับผิดชอบดานวชิาการ 2 คน ทัง้สองจะมสีถานภาพ

เปนสมาชิกของคณะกรรมการดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติ สมาชิกแตละคนมสีิทธิเทาเทยีม

กัน และเปนผูแทนศูนยในการติดตอเขารวมการแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติครั้ง

ตอไป 

 นอกจากอาจารยที่รับผิดชอบดานวิชาการแลว ใหมีผูสังเกตการณที่มีทีมทั้งระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศกึษาตอนปลายไมเกิน 2 คน  และใหมีผูสังเกตการณที่มี

เฉพาะทีมระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมเกิน 1 คน   ทําหนาที่ดูแลการเดินทางของนักเรียนจาก

ศูนยไปยังศูนยเจาภาพ และนํานักเรยีนเดนิทางกลับภูมลิําเนา 

 อาจารยฝายวิชาการตองคัดเลอืกมาจากผูเช่ียวชาญดาราศาสตรหรือครูดาราศาสตรที่

สามารถแกโจทยปญหาที่ใชในการแขงขันไดอยางด ี

 แตละศูนยตองสงขอมูลสวนบุคคลของคณะผูเขารวมการแขงขัน (ช่ือ นามสกุล วันเกิด 

ที่อยู ระดับช้ันและทีอ่ยูของโรงเรยีน) กับศูนยเจาภาพกอนการแขงขันไมนอยกวา 3 สัปดาห 

 

# 4 

 ภาษาที่ใชในการแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาต ิคอื ภาษาไทย 
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# 5 

 งบประมาณในการแขงขัน มดีังนี้ : 

 มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบดานงบประมาณการแขงขันผานทางศูนยเจาภาพ โดยใหศูนย

เจาภาพทําประมาณการคาใชจายเพื่อขออนุมัติอยางนอย 6 เดือนกอนกําหนดการแขงขัน 

อยางไรก็ตาม ศูนยเจาภาพอาจขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ อกีทางหนึ่งได 

 ศูนยเจาภาพเปนผูดูแลคาใชจายการเดินทางไปยังสถานที่แขงขันและกลับใหกับ

นักเรียนและผูรวมทีม โดยใหแตละศูนยสํารองคาใชจายไปกอน แลวนําไปเบิกศูนยเจาภาพใน

ระหวางการแขงขัน ยกเวนศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ศูนยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

ศูนยโรงเรยีนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ และศูนยโรงเรยีนวัดนวลนรดศิ ศู น ย เจ าภ าพ เป น ผู ดู แ ล

คาใชจายตางๆ อยางอื่นทั้งหมดตั้งแตผูรวมแขงขันเดินทางมาถึงจนกระทั่งเริ่มเดินทางออกจาก

ศูนยเจาภาพ โดยเฉพาะคาที่พักและอาหารสําหรับนักเรียนและผูรวมทีม คาใชจายในการทัศน

ศกึษา รางวัลในการแขงขันและอื่นๆ  

# 6 

 การสอบจะใชเวลาอยางนอย 2 วัน หนึ่งวันสําหรับการสอบภาคทฤษฎ ีซึ่งไมเกิน 4 

ช่ัวโมง สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน และไมเกิน 5 ช่ัวโมงสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย และอกีวันหนึ่งสําหรับการสอบภาคปฏิบัติการ โดยประกอบดวยการวเิคราะหขอมูลและ

การสังเกตการณ ซึ่งอาจสอบในวันเดยีวกันหรอืไมก็ได ขอสอบภาคทฤษฎปีระกอบดวยขอสอบ

สั้น  ไมเกิน 5  ขอ ขอสอบกลางไมเกิน 5 ขอ และขอสอบยาวไมเกิน 3 ขอ  สําหรับขอสอบ

ภาคปฏิบัติการสองสวนคือ การวิเคราะหขอมูล ใชเวลาสอบ 3-4 ช่ัวโมง  และขอสอบ

สังเกตการณทัง้ภาคกลางวันและกลางคนืใชเวลาสอบไมเกิน 1 ช่ัวโมง เวนแตคณะกรรมการจัด

แขงขันดาราศาสตรโอลมิปกระดับชาต ิจะพจิารณาปรับเปลี่ยนตามเหมาะสมของขอสอบ 

 ในการสอบอนุญาตใหผูแขงขันจัดหาอุปกรณสําหรับการวาดภาพมาเอง และอนุญาต

ใหใชเครื่องคิดเลขพกพาแบบวิทยาศาสตร ที่ไมมีโปรแกรมหรือสูตรตางๆ หากการสอบมีการ

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร หรอือุปกรณใดๆ ใหเจาภาพจัดสรรเวลาใหนักเรยีนทุกคนมีโอกาสได

ฝกฝนกอนการสอบโดยเทาเทยีมกัน 

 ถาในกรณีที่ขอสอบขอใดขอหนึ่งถูกปฏิเสธโดยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนศูนย

ที่เขารวมการแขงขัน หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูช้ีขาด ขอสอบที่ถูกปฏิเสธไม

สามารถนํามาพจิารณาไดอกี โดยใหนําขอสอบสํารองขึ้นมาพจิารณาแทน   

 ใหมูลนิธิ สอวน.ติดตอผูเช่ียวชาญเปนผูออกขอสอบวิเคราะหขอมูล สําหรับขอสอบ

ภาคสังเกตการณใหมูลนิธิ สอวน. ขอความรวมมือจาก สถาบันวจัิยดาราศาสตรแหงชาต ิหรือ

ผูเช่ียวชาญเปนผูออกขอสอบ ทั้งนี้ ขอใหสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ หรือผูเช่ียวชาญ

จัดเตรียมขอสอบสํารองไวดวย 
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# 7 

เลขานุการสาขาวิชาดาราศาสตรรวบรวมขอสอบภาคทฤษฎีจากศูนยที่เขาแขงขัน สง

ใหกรรมการกลางของมูลนธิสิอวน. ทําการคัดเลอืกเปนขอสอบและเสนอเขาที่ประชุมกรรมการ

ดาราศาสตรโอลิมปก ทั้งนี้ในกรณีที่ขอสอบที่สงมาไมเพียงพอหรือไมอาจใชได ใหกรรมการ

กลางเชิญผูเช่ียวชาญมาออกขอสอบเพิ่มเตมิจนเพยีงพอ  

 

# 8 

 คณะกรรมการดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติประกอบดวยกรรมการกลางจากมูลนิธ ิ           

สอวน. อาจารยฝายวิชาการของทุกศูนย โดยมีประธานกรรมการวิชาการสาขาดาราศาสตร

เปนประธาน 

 หนาที่ของคณะกรรมการดาราศาสตรโอลมิปกระดับชาติ 

ก  กํากับและดูแลใหการแขงขันเปนไปตามระเบยีบขอบังคับ 

ข  พิจารณาขอสอบพรอมเฉลยขอสอบ และแนวทางการใหคะแนนที่ผูจัดการ

แขงขันเสนอมากอนการแขงขัน คณะกรรมการมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธขอสอบที่

ถูกเสนอได แตไมสามารถเสนอขอสอบใหมได การเปลี่ยนแปลงตางๆ ตองไมมีผลตออุปกรณการ

ทดลองที่ใชในการสอบภาคปฏิบัติ คณะกรรมการตองจัดใหมีการตัดสินขั้นสุดทายในการกําหนด

ตัวขอสอบและแนวทางในการใหคะแนน ผูเขารวมในการประชุมของคณะกรรมการดาราศาสตร

โอลิมปกระดับชาติตองเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับขอสอบ และตองไมใหความชวยเหลือใดๆ               

ผูแขงขัน 

ค  พิจารณาและตรวจสอบความถูกตองของขอสอบและใหความยุติธรรมใน

การแบง กลุมผูไดรับรางวัล 

ง  พิจารณาผลการแขงขันและตัดสินเรื่องการมอบรางวัลและเกียรติคุณ

ประกาศ การตัดสนิของคณะกรรมการดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาตถิอืเปนเด็ดขาด 

 ผูสังเกตการณสามารถเขาฟงการประชุมของคณะกรรมการดาราศาสตรโอลิมปก

ระดับชาตไิด แตไมสามารถลงคะแนนเสยีงหรอืรวมอภิปรายได 

 

 

 

# 9 

 คณะกรรมการดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ซึ่งประกอบไปดวยอาจารยฝาย

วชิาการของทุกศูนยที่เขาแขงขัน เปนผูกําหนดคะแนนของขอสอบ คะแนนเต็มของภาคทฤษฎี : 

การวเิคราะหขอมูล: ภาคสังเกตการณ คอื 60:20:20 
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 เกณฑการตัดสนิผูชนะจะไดรับเกยีรตบิัตรและเกยีรตคิุณประกาศ โดยใหผูไดรับรางวัล

รวมทั้งหมดประมาณ 60% ของจํานวนผูเขารวมแขงขันในแตละระดับ โดยมีสัดสวนของรางวัล

ดังนี้ 

 รางวัลเหรยีญทอง มสีัดสวน 12% ของจํานวนผูเขาแขงขันทัง้หมด 

 รางวลัเหรยีญเงิน มสีัดสวน 15% ของจํานวนผูเขาแขงขันทัง้หมด 

 รางวัลเหรยีญทองแดง มสีัดสวน 20% ของจํานวนผูเขาแขงขันทัง้หมด 

 รางวัลเกยีรตคิุณประกาศ มสีัดสวน 13% ของจํานวนผูเขาแขงขันทัง้หมด 

ทัง้นี้ ในการคํานวณหากมเีศษทศนยิม ใหปดจํานวนขึ้น 

 ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุดจะไดรับรางวัลพิเศษ ไดแก รางวัลคะแนนรวมภาคทฤษฎี

สูงสุด คะแนนรวมภาคปฏิบัติการสูงสุด คะแนนรวมภาคสังเกตการณสูงสุด และรางวัลนัก

ดาราศาสตรหญิง (Women in Astronomy Award) รางวัลผูไดคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 1 รางวัล และระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 1 รางวัล 

 โดยเมื่อคิดคะแนนกลุมนักเรียนที่เขาแขงขันปกติ ตามเกณฑการใหรางวัลเรียบรอย

แลว ใหนําคะแนนของนักเรียนกลุมผูแทนประเทศไทยหรือผูเปนตัวสํารองการเปนผูแทน

ประเทศไทย มาแทรกในแตละชวงรางวัลของกลุมนักเรียนที่เขาแขงขันปกติ  และใหมีสิทธิ์ใน

การรับเหรยีญรางวัล แตไมรวมถงึรางวัลพิเศษ 
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 ภาระหนาที่ของศูนยเจาภาพ : 

ก  ตองดูแลใหการแขงขันดําเนินไปตามขอบังคับของธรรมนูญนี้ 

ข  ควรออก “กฎระเบียบการจัดงาน” บนพื้นฐานของธรรมนูญนี้ และแจง

กฎระเบียบการจัดงานใหศูนยที่จะเขารวมการแขงขันทราบลวงหนาในชวงเวลาอันควร กฎการจัด

งานจะใหรายละเอียดของการแขงขันที่ไมครอบคลุมโดยธรรมนูญ    

ค  ทําหนังสือเชิญและออกกําหนดการแขงขันที่แนนอน (ตารางเวลาสําหรับผูเขา

แขงขันและผูรวมทีม กําหนดการเขาทัศนศึกษาและอื่นๆ) สงไปยังศูนยที่จะเขาแขงขันลวงหนา 

ง  จัดการทําประกันชีวิตใหกับผูเขารวมการแขงขันทุกคน ทั้งนักเรียน อาจารย 

และผูสังเกตการณ 

จ  เปนผูจัดพมิพขอสอบสําหรับการแขงขันและตองรักษาความลับของขอสอบ 

ฉ  ตองเตรยีมพี่เลี้ยงคอยดูแลนักเรียนที่เขาแขงขัน 

ช  ตองสําเนากระดาษคําตอบและคะแนนของผูเขาแขงขันใหอาจารยของศูนยผู 

แขงขันกอนการใหคะแนนขั้นสุดทาย 

ซ  รับผิดชอบในการจัดการเรื่องตรวจคําตอบและใหคะแนน 
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ฌ  ตองจัดใหมกีารพจิารณาคะแนนรวมกัน เพื่อใหไดคะแนนขัน้สุดทาย 

ญ  จัดทํารายช่ือผูชนะเกยีรตบิัตรรางวัลตางๆ และเกยีรตคิุณประกาศ ฯลฯ 

ฎ  เตรียมเกียรติบัตรรางวัล เกียรติคุณประกาศ รวมทั้งรางวัลอื่นๆ สําหรับผูชนะ

การแขงขัน 

ฏ  ตองจัดพมิพรายงานการแขงขันสงใหศูนยที่เขาแขงขันศูนยละ 1 เลม ภายใน 

เวลาไมเกนิ 1 ปหลังการแขงขัน 
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 ศูนยเจาภาพที่ดูแลการแขงขันจะทําหนาที่ประกาศผลและจัดพธิีมอบรางวัลและเกียรติ

คุณประกาศแกผูชนะการแขงขันในพธิอีันมเีกยีรตอิยางเปนทางการ 
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 มูลนิธิ สอวน. เปนผูประสานงานระยะยาวที่เกี่ยวของกับการจัดการแขงขันดารา

ศาสตรโอลมิปกระดับชาต ิ
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 การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาธรรมนูญ การเพิ่มเติมหรือลดบทบัญญัติ สามารถกระทําได

โดยคณะกรรมการวชิาการสาขาดาราศาสตร และตองอาศัยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง หากคะแนนเสียง

เทากันใหประธานเปนผูช้ีขาด 

 

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


