
   

 

รูปแบบการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาต ิ
(Thailand Olympiad in Informatics : TOI) 

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Olympiad in Informatics : TOI) จัดครั้งแรก ปี 
พ.ศ. 2548  โดยจัดที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 

รูปแบบการแข่งขัน 
 1. การแข่งขันยึดรูปแบบตามธรรมนูญการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ การแข่งขันต้องมี
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 วัน ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้มีความช านาญ และเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา  โดยการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  

2. การตรวจข้อสอบจะด าเนนิการโดยคณะกรรมการฝ่ายออกและตรวจข้อสอบ  
3. การตัดสินและการรับรองผลการสอบจะด าเนินการโดยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินและรับรองผลการสอบ 

รวมทั้งอาจารย์ผู้แทนจากแต่ละศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย ทุกศูนย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์จากแต่ละศูนย์ฯ 
สามารถชี้แจงเพ่ือขอปรับคะแนนของนกัเรียนในศูนย์ของตนได้หากเห็นว่าไม่เหมาะสม 

4. คณะเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติทั้งนักเรียนและอาจารย์จะได้มีโอกาสทัศนศึกษา 
เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้วย 

5. เจ้าภาพในแต่ละปี จะแจ้งจ านวนครูสังเกตการณ์เพิ่มเติมที่สามารถรับได้ โดยแจ้งมายัง มูลนิธิ สอวน. 
เพื่อประสานงานกับ สพฐ. ในการส่งครูเข้าร่วมสังเกตการณ์  การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ โดย
รับผิดชอบค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ 

6. งบประมาณของการแข่งขันเป็นดังนี้ 
 มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบงบประมาณการแข่งขันผ่านศูนย์เจ้าภาพ โดยให้ศูนย์เจ้าภาพท าประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุมัติอย่างน้อย 6 เดือนก่อนก าหนดการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ศูนย์เจ้าภาพสามารถขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง 
 ศูนย์เจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางไปและกลับจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย ไปยังสถานที่
แข่งขันของคณะผู้เข้าร่วมแข่งขัน (ยกเว้น ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และครูสังเกตการณ์เพิ่มเติมจาก สพฐ.) 
โดยให้แต่ละศูนย์ฯ ส ารองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วน ามาเบิกกับศูนย์เจ้าภาพในระหว่างการแข่งขัน ส่วนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปและกลับจากภูมิล าเนาไปยังศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยต่างๆ ของคณะผู้เข้าแข่งขันอยู่ในดุลยพินิจ
ของแต่ละศูนย์ 
 ศูนย์เจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างอื่นทั้งหมด ตั้งแต่ผู้ เข้าร่วมการแข่งขันเดินทางมาถึง 
จนกระทั่งเริ่มเดินทางกลับออกจากศูนย์เจ้าภาพ โดยเฉพาะค่าที่พักและอาหารส าหรับนักเรียนและผู้ร่วมทีม 
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา รางวัลในการแข่งขัน และอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาการแข่งขัน 

 

การออกข้อสอบ 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการที่แต่งตั้งโดยมูลนิธิ สอวน. 
 

ผลการแข่งขนั 
ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามล าดับคะแนนที่ท า

ได้ โดยผู้เข้าแข่งขันไม่เกินครึ่งหนึ่งจะได้รับเหรียญรางวัลตามหลักดังนี้ 
เหรียญทอง  ผู้เข้าแข่งขันประมาณ 1 ใน 12 ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 
เหรียญเงิน ผู้เข้าแข่งขันประมาณ 1 ใน 6 ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 
เหรียญทองแดง ผู้เข้าแข่งขันประมาณ 1 ใน 4 ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 
ส าหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรมของ ค่าย สสวท. ที่มาร่วมแข่งขัน จะได้เฉพาะเกียรติบัตรเท่านั้น 
 

นักเรียนที่มีคะแนนอันดับที่ 1– 25 (โดยประมาณ) จะได้รับการคัดเลือกส่งเข้าอบรมที่ สสวท. เพื่อ
สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันระหว่างประเทศต่อไป 



   

 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนักเรียนที่จะสอบคัดเลือกเข้าโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ มีดังนี ้
 

3.1 ผู้สมัครเข้าสอบเข้าอบรมต้องมีสัญชาติไทย ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในประเทศไทย ก าลัง เรียนใน
ระดับชั้น    ม.1 - ม.5 หรือเทียบเท่า 

3.2 นักเรียนทีอ่บรมค่าย 1 แต่ไม่ผ่านไปค่าย 2 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
3.2.1 นักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมค่าย 1 ใหม่ จะต้องไปสมัครสอบตามปกติ 
3.2.2 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่สามารถมาสอบคัดเข้า
ค่าย 2 ได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมาสอบเพื่อคัดเข้าค่าย 2 ตามวันและเวลา
ที่ศูนย์ฯ ก าหนด (อาจมากกว่า 1 ครั้ง) และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด (ถือว่าไม่ได้เข้าค่าย) 

3.3 นักเรียนทีอ่บรมค่าย 2 แตไ่ม่ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันระดับชาติ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 3.3.1 นักเรียนทีป่ระสงค์จะเข้ารับการอบรมค่าย 2 ใหม่ จะต้องไปสมัครสอบเข้าค่าย 1 ตามปกต ิ
 3.3.2 นักเรียนผ่านการอบรมค่าย 2 ในปีที่ผ่านมา สามารถสมัครสอบท้ายค่าย 2  เพื่อเป็นตัวแทน
ศูนย์ไปแข่งขันระดับชาติได้ ตามวันและเวลาที่ศูนย์ฯ ก าหนด (อาจมากกว่า 1 ครั้ง) และต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด (ถือว่าไม่ได้เข้าค่าย) โดยต้องได้รับการพิจารณาจากศูนย์ฯ ซึ่งจะ
ประกาศให้นักเรียนมารายงานตัวที่ศูนยเ์ดิม 

3.4  นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันระดับชาติ แต่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมที่ สสวท. สามารถสมัครสอบค่าย 2 
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ ไปแข่งขันระดับชาติพร้อมนักเรียนค่าย 2 ในปปีัจจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของศูนย์  (ให้เข้าแข่งขันระดับชาติได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) โดยให้นักเรียนแจ้งศูนย์เป็นลายลักษณ์
อักษร 

3.5 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมที่ สสวท. แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกไปรอบต่อไปของ สสวท. 
สสวท.จะส่งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมสอบแข่งขันระดับชาติครั้งต่อไป ให้มูลนิธิฯ จ านวน
10-15 คน เรียงตามคะแนน เพื่อประกาศรายชื่อ  และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมสอบต้องแสดง
ความจ านงที่มูลนิธิฯ เพื่อส่งรายชื่อนักเรียนให้ศูนย์เจ้าภาพทราบ (นักเรียนแต่ละคนจะมีสิทธิเข้า
แข่งขันระดับชาติได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)  
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ธรรมนูญการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ 

1. บทนํา 

2. ผูเขารวมงาน 

3. คณะกรรมการ ผูดํารงตําแหนง และหนาท่ี 

4. ความรับผิดชอบของเจาภาพปจจุบัน 

5. การแขงขัน การตัดสิน และรางวัล 

6. การแกไขระเบียบ 
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หมวด 

เร่ืองท่ัวไป 
***************************************** 

S1.1 การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ (Thailand Olympiad in Informatics – TOI) เปนการ

แขงขันการเขียนคอมพิวเตอรในศูนยอบรมไทย ซ่ึงจัดข้ึนเปนประจําทุกปใหแกผูเขาแขงขัน ท่ีไดรับเชิญมา โดย

ระหวางการแขงขันมี โครงการทางสังคมและวัฒนธรรมอ่ืนๆประกอบรวมอยูดวย 

S1.2 ธรรมนูญ (S) คําชี้แจง (E) และ ภาคผนวก (A) ประกอบกันข้ึนเปน “ธรรมนูญ” วาดวยการแขงขัน

คอมพิวเตอรโอลิมปกไทย รายละเอียดความรับผิดชอบแสดงอยูในคําชี้แจง สวนรายละเอียดกระบวนการนั้นแสดง

อยูใน ภาคผนวก 

E1.2 คําแถลงท้ังหมดท่ีอยูในธรรมนูญ คําชี้แจง และภาคผนวก ตลอดจนกฎและกระบวนการท่ีศูนย

เจาภาพรางข้ึนเพ่ือการแขงขัน คอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งท่ี n นั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุมการ

สื่อสารอยางเปนทางการระหวางผูเขารวมงาน ในกรณีท่ีระเบียบมิไดใหแนวทางไวอยางชัดแจง ผูเขารวม

งานควรปฏิบัติตามเจตนารมณท่ัวไปของระเบียบ 

N1.2.1  ธรรมนูญ คอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ มีจุดประสงคหลักสองประการ คือ เพ่ือให

คําอธิบายเก่ียวกับการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ อยางเปนทางการ และยังมี

จุดประสงครอง ดังนี้ 

 เพ่ือใหศูนยอบรมผู เขารวมและศูนยอบรมผูสังเกตการณรายใหมไดเห็นภาพรวม

โดยสังเขปวาการแขงขัน คอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ  คืออะไรและดําเนินการ

อยางไร 

 เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนท่ีควรปฏิบัติเพ่ือการเสนอตัวเปนเจาภาพและการจัดงาน 

คอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ  ในปหนึ่งๆ 

 เพ่ือใหขอมูลเชิงประวัติศาสตร 

N1.2.2 หมายเหตุ (N) มีหนาท่ีใหความรูเบื้องตนเพ่ือจุดประสงคในการใหขอมูล และไมไดเปน

สวนหนึ่งของระเบียบอยางเปนทางการ 

N1.2.3 ธรรมนูญนี้ ไดดัดแปลงมาจาก ธรรมนูญการแขงขัน IOI 

S1.3 ในระเบียบมีการใชอักษรยอดังตอไปนี้ 

GA  สมัชชาใหญ (General Assembly) 

NC  คณะกรรมการกลาง (National Committee) 

IOI  International Olympiad in Informatics 

TOI  การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ 

TOI’n  งาน TOI ท่ีจัดข้ึนในครั้งท่ี n 

TOI’n-i  งาน TOI ท่ีจัดข้ึนกอน TOI’n เปนเวลา i ป 
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TOI’n+i งาน TOI ท่ีจัดข้ึนหลัง TOI’n เปนเวลา i ป 

SC  คณะกรรมการวิชาการ  (Scientific Committee) 

Sp.q   ธรรมนูญขอ p.q 

Ep.q(.r)  คําชี้แจงเก่ียวกับธรรมนูญขอ p.q 

Ap.q(.r)  ภาคผนวกเก่ียวกับธรรมนูญขอ p.q 

Np.q(.r)  หมายเหตุเก่ียวกับธรรมนูญขอ p.q  

S1.4 ตามขอบเขตของ คอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ คําวา คอมพิวเตอร หมายถึง สาขาซ่ึงเปนท่ีรูจักกันใน

ชื่อวิทยาการคอมพิวเตอร (computer science) วิทยาการการคํานวณ (computing science) และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (information technology) แตไมรวมสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (computer engineering) 

อยางไรก็ตาม การใชภาษาอังกฤษดวยคําวา Informatics เพ่ือใหสอดคลองกับท่ีมาจากการแขงขันในระดับ

นานาชาติ  

S1.5 TOI จัดข้ึนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคหลักดังตอไปนี้ 

 เพ่ือเสาะหา สนับสนุน รวมกลุม กระตุน และใหการยกยองแกเยาวชนผูมีความสามารถเปนเลิศในสาขา

คอมพิวเตอร 

 เพ่ือสานความสัมพันธฉันมิตรในหมูนักวิทยาการคอมพิวเตอรและผูใหการศึกษาดานคอมพิวเตอรจากศูนย

อบรมตางๆ 

 เพ่ือยกระดับศาสตรคอมพิวเตอรใหเปนท่ีสนใจในหมูเยาวชน 

 เพ่ือสงเสริมการจัดการแขงขันคอมพิวเตอรใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 เพ่ือสนับสนุนใหศูนยอบรมตางๆ จัดการแขงขัน TOI ข้ึนในศูนยอบรมของตนในอนาคต 

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 คือหนวยงานท่ีผานการยอมรับอยางเปนทางการจาก GA หรือเคยเขารวมในงาน TOI ครั้งท่ี

ผานมาหนึ่งครั้งข้ึนไป 

S2.2 การจัดงาน TOI ในครั้งท่ี n เปนความรับผิดชอบของศูนยเจาภาพ TOI’n ซ่ึงจะตองเปนหนวยงานดาน

การศึกษา 

E2.2 ศูนยเจาภาพมีสถานะเปลี่ยนไปตามปท่ีแขง ซ่ึงอาจเปน “อดีตเจาภาพ” “เจาภาพปจจุบัน” 

“เจาภาพในอนาคต” หรือ “ผูมีสิทธิ์เปนเจาภาพ” ก็ได 

N2.2 เปนการสมควรอยางยิ่งท่ีศูนยอบรมตางๆ จะหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ TOI ในแตละ

ครั้งตามความเหมาะสม และเพ่ือเฉลี่ยภาระคาใชจายในการเดินทาง ศูนยเจาภาพจึงควรกระจาย

ไปตามภูมิภาคตางๆ ดวย 

S2.3 ผูเขารวมแตละศูนยมีคณะผูแทนศูนยเปนตัวแทนในการเขารวม TOI แตละครั้งไดหนึ่งถึงสามคณะ โดย

จํานวนคณะตองไดรับการอนุมัติจาก GA ซ่ึงคณะผูแทนศูนย ประกอบดวยหัวหนาคณะเปนผูนํา มีผูเขาแขงขันหนึ่ง

ถึงหกคน และหากมีผูเขาแขงขันมากกวาหนึ่งคน จะตองมีรองหัวหนาดวย ท้ังนี้ คณะผูแทนศูนยอาจนําผูรวมคณะ

เพ่ิมเติมไดตามจํานวนท่ีศูนยเจาภาพกําหนด 

E2.3.1 หากศูนยเจาภาพ TOI’n ตองการเชิญคณะผูแทนท่ีมีผูเขาแขงขันมากหรือนอยกวาหกคน จะตอง

ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุม GA ระหวางงาน TOI’ n-1 

E2.3.2 หัวหนา รองหัวหนาคณะผูแทน และ/หรือ ผูรวมคณะเพ่ิมเติม ตองมีพ้ืนฐานทางวิชาการตาม

สมควร หรือเปนผูมีสวนรวมดานวิชาการในการฝกอบรมของศูนยนั้นๆ โดยจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสม

แกการเปนตัวแทนของผูเขาแขงขันในประเด็นเชิงเทคนิคและประเด็นเก่ียวกับโจทยซ่ึงอาจเกิดข้ึนระหวาง

การแขงขันและการประชุม GA 

S2.4   ศูนย สอวน. มีหนาท่ีในการสงโจทยตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ (SC) 

S2.5 รองหัวหนาคณะสามารถทําหนาท่ีแทนหัวหนาคณะผูแทนไดในทุกสถานการณ และสามารถชวยหัวหนา

คณะผูแทนไดในภารกิจทุกประการ 

S2.6 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนท่ีศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา ในโรงเรียนซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของศูนยอบรมท่ีตนเปนตัวแทน และมีอายุไมเกินยี่สิบปในวันท่ี 1 กรกฎาคมของปท่ีจัดงาน TOI’n  

E2.6 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสิ้นสุดลงดวยการสอบไลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพ่ือจบการศึกษาออก

จากโรงเรียน  

N2.6.1 เปนการสมควรอยางยิ่งท่ีผูเขาแขงขันจะไดเขารวมในการแขงขันคอมพิวเตอรในศูนย

อบรมของตนมาแลวเพ่ือเปนการคัดเลือกเบื้องตนกอนเขารวมการแขงขัน TOI และผูเขาแขงขัน

ควรเปนผูชนะจากการแขงขันนั้นๆ 
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N2.6.2 การจํากัดอายุของผูเขาแขงขันจะตองมีอายุในชวงท่ีสามารถเขารวมการแขง IOI ในป

นั้นๆได 

A2.6 นักเรียนท่ีไดรับการพิจารณาใหเปนตัวแทนของคณะผูแทนในการแขงขัน TOI 

นอกจากตองมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑผูมีสิทธิ์ในขอ S2.6 แลว ยังตองเขารวมใน

กระบวนการคัดเลือกซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 เปนการคัดเลือกตามความสามารถและมีการทดสอบความสามารถของนักเรียน

ในการเขียนโปรแกรมและการแกโจทยปญหา 

 เปดโอกาสใหนักเรียนผูมีสิทธิ์ทุกคนในศูนยอบรมของคณะผูแทนเขารวมได แม

อาจมีการจํากัดสถานท่ี เวลา และวิธีการท่ีใหนักเรียนเขารวมกระบวนการนี้  

S2.7 ผูสังเกตการณท่ีไดรับเชิญ เปนตัวแทนของ 

 ศูนยอบรมท่ียังไมเคยเขารวมการแขงขัน TOI และไมไดนําผูเขาแขงขันมาดวย (1 คน) 

 ศูนยเจาภาพในอนาคตสําหรับงาน TOI’n+1 (2 คน) และ TOI’n+2 (1 คน) 

 ศูนยอบรมหนึ่งๆ จะมีสถานะเปนผูสังเกตการณท่ีไดรับเชิญในฐานะศูนยอบรมใหมไดเพียงหนึ่งปเทานั้น 

โดยอาจพิจารณายกเวนใหแกศูนยอบรมซ่ึงไมไดเขารวมงาน TOI’n-1, TOI’n-2 และ TOI’n-3 

E2.7.1 ศูนยอบรมใหมมีสิทธิ์ไดรับเชิญเปนผูสังเกตการณไดหนึ่งครั้ง 

E2.7.2 NC เปนผูกําหนดจํานวนศูนยอบรมใหมสูงสุดท่ีสามารถเชิญได โดยไดรับความเห็นชอบจากศูนย

เจาภาพ TOI’n+1 และ TOI’n+2 ในระหวางงาน TOI’n 

S2.8 ผูเขารวมงานท่ีไดรับเชิญอ่ืนๆ ซ่ึงศูนยเจาภาพตองเปนผูออกคาใชจายให ไดแก 

 สมาชิก NC 

 สมาชิก SC 

S2.9 ผูเขารวมงานอ่ืนๆ ซ่ึงศูนยเจาภาพไมจําเปนตองออกคาใชจายให ไดแก 

 ผูเขาแขงขันภายนอก: ผูเขาแขงขันซ่ึงเปนผูเขารวมท่ีไมสามารถระบุประเภทไดในการแขงขัน 

 ผูติดตามคณะ: ผูมีหนาท่ีชวยเหลือคณะ (เชน พยาบาล พ่ีเลี้ยง หรือลาม) 

 ผูสังเกตการณ: ผูสังเกตการณซ่ึงไมจัดอยูในกลุมผูสังเกตการณท่ีไดรับเชิญ และไดรับการแตงตั้งจากศูนย

อบรมนั้นๆ มิใชจากศูนยเจาภาพ 

 ผูติดตาม NC/SC: ไดรับเชิญจาก NC/SC ตามความจําเปน 

 ผูชมงาน: ผูเขารวมงานท่ีไมมีหนาท่ีและเขารวมงานดวยเหตุผลดานความสนุกสนาน/การเท่ียวชมงาน 

(เชน สมาชิกครอบครัว) 

E2.9 ศูนยอบรมหรือคณะกรรมการท่ีประสงคจะสงผูเขารวมงานดังกลาวตองตกลงกับศูนยเจาภาพ

กอนการแขงขัน TOI ภายในระยะเวลาท่ีเจาภาพกําหนด 

S2.10 ศูนยเจาภาพอาจเชิญผูเขารวมงานเพ่ิมเติม เชน 

 สมาชิกคณะกรรมการภายในศูนยอบรม 

 สือ่มวลชน 

 ผูนําชมงาน 
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N2.10 ผูสังเกตการณท่ีไดรับเชิญ (สําหรับศูนยอบรมใหม) เปนสถานะท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือใหโอกาสศูนย

อบรมตางๆ ไดเห็นการดําเนินการแขงขัน TOI กอนเขารวมการแขงขัน แตเหตุผลเชิงปฏิบัติท่ีสําคัญกวา

คือการกําหนดสถานะผูสังเกตการณทําใหสามารถควบคุมจํานวนศูนยอบรมผูเขารวมงานได จึงเปนผลดี

ตอ TOI และเจาภาพในอนาคตในแงท่ีไมตองรับมือกับคณะผูแทนแบบครบสมบูรณในจํานวนท่ีไมอาจ

คาดเดาไดในปตอๆไป



7 
 

 

หมวด 

คณะกรรมการ ผูดํารงตําแหนง และหนาท่ี 
***************************************** 

S3.1 สมัชชาใหญ (General Assembly) เปนคณะกรรมการชั่วคราวระยะสั้นระหวางการแขงขัน TOI’n 

ประกอบดวยหัวหนาและรองหัวหนาคณะผูแทนจากศูนยอบรมผูเขารวมท้ังหมดซ่ึง GA เปนเจาของงาน TOI’n 

E3.1 GA ปฏิบัติตามเจตนารมณโดยท่ัวไปของระเบียบ GA มีภารกิจดังตอไปนี้ 

 ตัดสินใจในประเด็นท่ีไมไดกําหนดไวในระเบียบ 

 ใหคําแนะนําแก NC 

 ตัดสินขอเสนอจาก NC 

 อนุมัติการเสนอชื่อและการคัดเลือกเจาภาพ 

 ควบคุมดูแลและรวมคัดเลือกโจทยการแขงขัน รวมท้ังตัดสินมอบเหรียญรางวัล 

 สรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงใน NC แทนสมาชิกจากการสรรหาท่ีหมดวาระ 

 สรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงใน SC แทนสมาชิกจากการสรรหาท่ีหมดวาระ 

S3.2 GA ตองจัดการประชุมอยางนอยสี่ครั้งในการแขงขัน TOI’n ไดแก 

 กอนการแขงขันชวงแรกและกอนท่ีหัวหนาคณะผูแทนจะถูกแยกออกจากผูเขาแขงขัน เพ่ืออภิปรายเรื่อง

กฎการแขงขันและกระบวนการตัดสิน 

 กอนการแขงขันชวงแรกและหลังจากหัวหนาคณะผูแทนถูกแยกออกจากผูเขาแขงขันแลว เพ่ือการ

นําเสนอโจทยการแขงขันในวันท่ีหนึ่ง 

 กอนการแขงขันชวงท่ีสองและหลังจากหัวหนาคณะผูแทนถูกแยกออกจากผูเขาแขงขันแลว เพ่ือการ

นําเสนอโจทยการแขงขันในวันท่ีสอง 

 กอนพิธมีอบรางวัลและหลังจากการประเมินผลท้ังหมดเสร็จสิ้นลง เพ่ือยืนยันการมอบรางวัล 

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 

 อาจมีหัวขอการประชุมและการประชุมอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุใน S3.2 

 ในการประชุม GA กระบวนการลงคะแนนเสียงเปนไปตามหลัก “หนึ่งเสียงตอ

หนึ่งศูนยอบรม” 

 การลงคะแนนตัดสินโดยใชเสียงขางมากแบบปกติ เวนแตจะระบุไวเปนอยาง

อ่ืน 

 องคประชุมตองมีสมาชิกผูลงคะแนนเสียงหนึ่งในสาม หากไมครบองคประชุม 

ประธานสามารถเรียกประชุมใหมได 

 ในกระบวนการลงคะแนน ประธานจะไมออกเสียง แตอาจเปนผูออกเสียง

ตัดสินได 

 สมาชิก GA, NC, SC และคณะกรรมการจัดงาน มีสิทธิ์ท่ีจะแถลงตอท่ีประชุม 

GA โดยไดรับอนุญาตจากประธาน 

 ศูนยเจาภาพตองจัดทํารายงานการประชุม GA ซ่ึงสงผลตอการดําเนินงานใน

อนาคต และ/หรือสถานะของ TOI และแจกจายรายงานนี้ใหแกผู มีสวน

เก่ียวของทุกฝายภายใน 30 วัน จากนั้นเม่ือไดรับการอนุมัติจาก NC แลว 

รายงานนี้ตองไดรับการเผยแพรแกชุมชน TOI ในโอกาสอันเหมาะสมโดยเร็ว

ท่ีสุด 

S3.3 คณะกรรมการกลาง (NC) ประกอบดวยสมาชิกผูลงคะแนนเสียง 9 คนซ่ึงมาจากศูนยอบรมตางๆ ท่ีเขา

รวม รวมกับกรรมการบรหิารซ่ึงไมลงคะแนนเสียง 

 ตัวแทนเจาภาพครั้งท่ีเพ่ิงผานมาจาก TOI’n-1 จํานวน 1 คน 

 ตัวแทนเจาภาพปจจุบันจาก TOI’n จํานวน 1 คน 

 ตัวแทนเจาภาพครั้งท่ีจะถึงหรือผูมีสิทธิ์จัดงานจาก TOI’n+1 จํานวน 1 คน 

 ตัวแทนท่ีมาจากการสรรหาอ่ืนๆ จํานวน 6 คน 

E3.3 NC ดําเนินการตามเจตนารมณท่ัวไปของระเบียบ และรับผิดชอบบริหารจัดการธุระตางๆ ของ 

TOI ใหเปนไปตามทิศทางท่ีกําหนดไวในระเบียบ และมีความรับผิดชอบโดยรวม ตลอดจนอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 

 จัดทําขอเสนอเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบตอ GA 

 ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับคําแนะนําตอ GA 

 จัดทําขอเสนอตอ GA เก่ียวกับการเสนอชื่อและการคัดเลือกผูมีสิทธิ์จัดงาน 
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 เชิญผูเขารวมงาน TOI’n 

 ดําเนินการแทน GA ในระหวาง TOI ครั้งตางๆ และแจงแก GA เก่ียวกับกิจกรรมของ NC 

ระหวางชวงเวลาดังกลาว 

 ตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามความจําเปนเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของ 

TOI และมอบอํานาจหนาท่ีใหแกคณะกรรมการดังกลาวตามท่ีเห็นวาเปนประโยชนและเหมาะสม 

 รับการสนับสนุนทางการเงิน มรดก และสิ่งท่ีมีผูมอบให ไมวาอยูในรูปเงินสดหรือสิ่งของ โดยมี

หรือไมมีเง่ือนไขจากผูให ตราบใดท่ีเง่ือนไขดังกลาวไมขัดตอระเบียบ 

 เขารวมในการเจรจาหรือกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ท่ีจําเปน และแตงตั้งสมาชิก NC ตั้งแต

หนึ่งคนข้ึนไปเพ่ือเปนตัวแทนของ TOI ในการเจรจาหรือกระบวนการดังกลาว โดยมอบอํานาจ

ใดๆ ใหตามความจําเปน 

 พบคณะกรรมการจัดงาน TOI’n ท่ีศูนยอบรมของคณะกรรมการจัดงานชวงประมาณหกเดือน

กอนถึงงาน TOI’n เพ่ือดําเนินการดังนี้ 

 ประเมิน TOI’n-1 

 ตรวจการจัดงาน TOI’n 

 รับรองกระบวนการแขงขันและกระบวนการตัดสินของ TOI’n 

 อนุมัติแนวทางเชิงเทคนิค 

 ดําเนินงาน โครงการยกยองและมอบรางวัลของ TOI 

 ทําหนาท่ีเปนผูชี้ขาดและคลี่คลายความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนกอนและระหวางการแขงขัน TOI 

 ดําเนินการดังกลาวมานี้ตามท่ีจําเปนหรือเห็นสมควรตามความเห็นของ NC เพ่ือผลักดันและ

สงเสริมวัตถุประสงคของ TOI 

 ดําเนินการตัดสินใจตามความจําเปนในกรณีพิเศษ รวมถึงในกรณีท่ีงาน TOI’n ไมเกิดข้ึน 

 สมาชิก NC ทุกคนควรมีสวนรวมใน NC อยางตอเนื่อง และไมควรมีตําแหนงวางใน NC 

N3.3.1 NC ควรประกอบดวยศูนยอบรมท่ีครอบคลุมภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ 

N3.3.2 คณะผูแทนตามความหมายท่ีระบุใน S2.3 จะตองมีผูเขาแขงขัน ดังนั้นจึงไมนับรวมผู

สังเกตการณ 

N3.3.3 การเปดรับการเสนอชื่อควรมีประกาศในจดหมายขาวของ TOI และเว็บไซตของ TOI 

S3.4 สมาชิกท่ีมาจากการสรรหาของ NC ไดรับการสรรหาจาก GA โดยมีกําหนดวาระสามป สมาชิก NC ท่ีมา

จากการสรรหาเปนบุคคลซ่ึงไมไดเปนตัวแทนของศูนยอบรมใดๆ 

S3.5 ประธาน TOI  เปนประธานการประชุมของ NC ประธาน TOI  เปนบุคคลอิสระท่ีไดรับเลือกมาเพ่ือสราง

ความตอเนื่องและเปนผูนําใหแก TOI โดยสามารถสงเสริมการพัฒนาของ TOI และเปนผูแทนท่ีไดรับการยอมรับ

ขององคกร 
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E3.5 ประธาน TOI  ควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 มีภูมิหลังในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร/การศึกษาคอมพิวเตอร 

 มีประสบการณในการจัดการแขงขันระดับชาติหรือนานาชาติ 

 อุทิศตนและมุงม่ันดําเนินการตามวัตถุประสงคของ TOI 

 ดําเนินบทบาทใน TOI มาโดยตลอด 

 มีประวัติการเปนผูนํา 

ประธาน TOI มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

 เปนประธานการประชุม NC 

 ทําหนาท่ีเปนผูรับเรื่องใหแก TOI 

 ผลักดันวัตถุประสงคของ TOI อยางตอเนื่อง 

 รับฟงและสนองตอบมุมมองและความเห็นในชุมชน TOI อยางตอเนื่อง 

 ดูแลการสื่อสารและการรวมมือกันภายในชุมชน TOI 

 ปกปองและสงเสริมระเบยีบของ TOI 

 จัดทําขอเสนอเพ่ือการเติบโตและการพัฒนาของ TOI ตลอดจนหนวยงานในสังกัดอยางเปนระบบ  

 รายงานตอ NC และ GA เก่ียวกับการทํางานของประธาน TOI  

 สรางเครือขายความเชื่อมโยงกับโอลิมปกวิชาการสาขาอ่ืนๆ รวมถึงองคกรในสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศซ่ึงจะไดรับประโยชนจากการรวมงานกับ TOI 

 ตัดสินใจในระดับบริหารเม่ือเกิดเหตุวิกฤติท่ีไมอาจคาดเดาได 

A3.5.1 ประธาน TOI อาจออกจากตําแหนงไดดวยคะแนนเสียงขางมาก 2 ใน 3 ของ 

GA ในท่ีประชุม GA อยางเปนทางการ (ดู A3.2) 

A3.5.2 ในกรณีท่ีประธาน TOI ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได บทบาทนี้จะตกเปนของ

ประธาน TOI คนลาสุด 

S3.6 NC ตองจัดการประชุมระหวางการแขงขัน TOI แตละครั้ง และประมาณหกเดือนกอนถึงการแขงขัน 

TOI’n แตละครั้ง 

A3.6 กระบวนการของการประชุม NC 

 ในการประชุม NC กระบวนการลงคะแนนยึดหลัก “หนึ่งเสียงตอสมาชิกผู

ลงคะแนนหนึ่งราย” และตัดสินโดยใชเสียงขางมาก 2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีเขา

รวมการประชมุ 

 การประชุมอยางเปนทางการของ NC ทุกครั้งตองมีสมาชิกผูลงคะแนนครึ่งหนึ่ง

เขารวมจึงจะถือวาครบองคประชุม 

 สมาชิก NC มีหนาท่ีตองแสดงขอมูลเก่ียวกับภารกิจของตน 

 การประชุม NC เปนการประชุมปด แต NC สามารถเชิญบุคคลอ่ืนเขารวมการ

ประชุมท่ีกําหนดได การเชิญบุคคลเขารวมการประชุม NC ภายนอก TOI และ
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ระหวางงาน TOI เปนกรณีพิเศษท้ังหมดนั้นจะตองไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการจัดงาน ผูไดรับเชิญเหลานี้ไมมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง 

 เม่ือรายงานผานการอนุมัติจาก NC แลว จะตองไดรับการเผยแพรแกชุมชน 

TOI 

S3.7 คณะกรรมการวิชาการ (SC) ทํางานรวมกับของศูนยเจาภาพแตละศูนยอบรมเพ่ือดูแลความตอเนื่องและ

ควบคุมคุณภาพของการแขงขัน TOI สมาชิกของ SC ตองไมเปนสมาชิกของคณะผูแทนศูนยอบรม SC 

ประกอบดวยสมาชิกผูลงคะแนนเสียงอยางนอย 6 คน  ท้ังหมดเปนผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรซ่ึงมีประวัติในการ

ตั้งโจทยเพ่ือการแขงขันโอลิมปก 

 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 

 ตัดสินชี้ขาดเม่ือมีขอขัดแยงในการประเมินผลระหวางหัวหนาคณะผูแทนกับ SC 

 ประชุมในระหวาง TOI’n-1 เพ่ือแกไขแนวทางในการตั้งโจทยสําหรับ TOI’n 

ศูนยเจาภาพแตละศูนยอบรมควรใหประธาน SC เปนตัวแทน 

N3.7 โครงสรางนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือใหคณะกรรมการมีสมาชิกระยะยาวท่ีมีประสบการณ 

รวมกับตัวแทนจากเจาภาพปจจุบัน ในอดีต และในอนาคต 

S3.8 คณะกรรมการวิชาการศูนยเจาภาพ TOI’n เปนคณะกรรมการชั่วคราวซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยเจาภาพ

ปจจุบัน และประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในสาขาคอมพิวเตอรและ/หรือการศึกษาคอมพิวเตอรจากศูนยเจาภาพ ท้ังนี้ 

ตองไมเปนสมาชิกของคณะผูแทนศูนยอบรม 

E3.8 ภาระหนาท่ี ไดแก 

 จัดทําโจทยการแขงขันใหเหมาะสม 

 นําโจทยและกฎการแขงขัน/กระบวนการตัดสินท่ีเก่ียวของเสนอตอ GA เพ่ือรับการอนุมัติ 

 บังคับใชกฎการแขงขัน/กระบวนการตัดสิน 

 ชวยเหลือ GA ในเรื่องขอมูลท่ีจําเปนตอการมอบเหรียญรางวัลแกผูเขาแขงขัน  

 รายงานการดําเนินงานตอคณะกรรมการจัดงานอยางสมํ่าเสมอ 

 ทํางานรวมกับ SC เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและควบคุมคุณภาพ 

 ยึดแนวทางเชิงเทคนิคตามท่ี SC กําหนดไว 
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S3.9 คณะกรรมการวิชาการศูนยเจาภาพ TOI’n ควบคุมดูแล คณะทํางานดานเทคนิค ซ่ึงรับผิดชอบการเสนอ 

การพัฒนา และการสนับสนุนท่ีเก่ียวของกับประเด็นเชิงเทคนิค โดยหัวขอท่ีอยูในการพิจารณาไดแก 

 การประเมินผลและซอฟตแวรในการบริหารจัดการ 

 ระบบปฏิบัติการ 

 เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม อันไดแก เครื่องมือแปลโปรแกรม (compilers) เครื่องมือแกไข 

(editors) และเครื่องมือตรวจแกจุดบกพรอง (debuggers) 

 ฮารดแวรคอมพิวเตอร 

 เครือขายและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจใชสมาชิกเสริมซ่ึงควรมาจากคณะผูแทน เพ่ือใหสามารถทํางานครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังกลาว 

S3.10 ตัวแทนท่ีมาจากการสรรหาของ SC ไดรับการสรรหาโดย GA โดยมีกําหนดวาระสามป สมาชิก SC ท่ีมา

จากการสรรหาเปนบุคคลซ่ึงไมไดเปนตัวแทนของศูนยอบรมใดศูนยอบรมหนึ่ง 

E3.10 ระเบียบมุงหมายใหไมวาในเวลาใดก็ตาม ตัวแทนท่ีมาจากการสรรหาควรมีวาระเหลืออยู 3, 2 

และ 1 ปตามลําดับ ในกรณีท่ีสมาชิก SC ท่ีมาจากการสรรหาออกจากตําแหนงหลายคนพรอมกัน สมาชิก

ท่ีเขามาแทนจะไดรับการสรรหาตามความจําเปนใหดํารงตําแหนงตามวาระท่ีเหลือ ตัวแทนท่ีไมไดมาจาก

การสรรหา (ของเจาภาพ) จะแทนท่ีดวยสมาชิกจากศูนยอบรมเดียวกัน 

S3.11 ประธาน SC (สมาชิกท่ีไดรับคัดเลือกจากศูนยเจาภาพ TOI’n-1) มีหนาท่ีข้ึนตรงตอ NC 

S3.12 SC มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 จัดทํา แนวทางเชิงเทคนิค หนึ่งชุด ซ่ึงประกอบดวยโจทย การประเมินผล ขอมูลทดสอบ ประมวลเนื้อหา 

รวมถึงขอมูลอ่ืนๆ 

E3.12 แนวทางเชิงเทคนิคของ TOI’n ซ่ึงตองไดรับการอนุมัติจาก NC ควรไดรับการจัดสงให SC ในงาน 

TOI’n-1 รายละเอียดในประมวลเนื้อหาสําหรับงาน TOI’n จะตองแจกจายใหแก GA ในงาน TOI’n-1 

A3.12.1  การเสนอชื่อและการสรรหาของ SC 

 กระบวนการสรรหาสําหรับ SC ใหเปนไปตามกระบวนการท่ีกําหนดไวสําหรับ

การสรรหาใน A3.5 

A3.12.2  กระบวนการ SC 

 ในการประชุม SC กระบวนการลงคะแนนเปนไปตามหลัก “หนึ่งคะแนนเสียง

ตอสมาชิกผูลงคะแนนหนึ่งคน” สมาชิก SC มีหนาท่ีตองแสดงขอมูลเก่ียวกับ

ภารกิจของตน 

 SC สามารถเลือกสมาชิกเสริมซ่ึงอาจรวมถึงตัวแทนจากศูนยเจาภาพและบุคคล

ท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ สมาชิกเสริมจะไม มีสิทธิ์ออกเสียงในคณะกรรมการ

เชนเดียวกับผูไดรับเชิญรายอ่ืนๆ 
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 สมาชิก SC รวมถึงสมาชิกเสริมจะตองไมติดตอกับผูเขาแขงขันหลังจากไดเห็น

โจทยแลว สมาชิกตองเก็บรักษาคําอธิบายโจทยของ TOI และเอกสารท่ี

เก่ียวของท้ังหมดไวเปนความลับจนกวาจะมีการเผยแพรในงาน TOI 

 SC จะตองติดตอสื่อสารกับ SC ของศูนยเจาภาพอยางสมํ่าเสมอ 

S3.13 คณะกรรมการจัดงาน (Organizing Committee) ของ TOI’n เปนคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งโดย

เจาภาพปจจุบัน (ศูนยเจาภาพ TOI’n) และทําหนาท่ีในนามของเจาภาพ สมาชิกคณะกรรมการจัดงานจะตองไม

เปนสมาชิกของคณะผูแทนศูนยอบรม คณะกรรมการจัดงานมีสมาชิกดังตอไปนี้ 

 ผูดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการจัดงาน ซ่ึงเปนประธาน TOI’n ดวย 

 ผูดํารงตําแหนงประธาน SC ระหวางงาน TOI’n 

 สมาชิก NC ซ่ึงยังคงอยูใน NC หลังพิธีปดการแขงขัน TOI’n 

รายละเอียดภารกิจของเจาภาพปจจุบันและคณะกรรมการจัดงานแสดงอยูในสวนท่ี 5 

E3.13.1 ในปกอนหนางาน TOI’n คณะกรรมการจัดงาน TOI’n ทําหนาท่ีภายใตการควบคุมของ NC ซ่ึง

ไดรับการจัดตั้งข้ึนระหวาง TOI’n-1 

A3.13 ระเบียบ TOI ไมสามารถกําหนดและไมไดกําหนดวาคณะกรรมการจัดงาน 

TOI’n จะไดรับการจัดตั้งดวยวิธีใด (นอกเหนือจากบทบาทท่ีกําหนดไวใน S3.13) หรือ

สมาชิกจะดําเนินการภารกิจตางๆ อยางไร ไมมีขอแนะนําวาศูนยเจาภาพ TOI’n ควร

รวบตําแหนงประธาน TOI’n สมาชิก NC และประธาน SC ใหอยูในคนคนเดียวกัน

หรือไม หากมีการรวบตําแหนงหลายตําแหนงใหคนคนเดียว การดํารงตําแหนงใหเปนไป

ตามท่ีระบุไวในธรรมนูญ เจาภาพไมควรลดตําแหนงคณะกรรมการจัดงานจนเหลือ

บุคคลเพียงคนเดียว 

N3.13 เหตุผลหลักท่ีใชแยกแยะความแตกตางระหวางตําแหนงหลักท้ังสามคือ 

 ประธาน TOI’n ควรมีอํานาจหนาท่ีในระดับศูนยอบรมเพ่ือบรรลุภารกิจของศูนย

เจาภาพ 

 สมาชิก NC ควรมีอํานาจหนาท่ีในระดับนานาชาติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของ NC 

 ประธาน SC ควรมีทักษะในการพัฒนาโจทยการแขงขันตามความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรของสาขาคอมพิวเตอรในปจจุบัน 
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หมวด 

ความรับผิดชอบของเจาภาพปจจุบัน 
***************************************** 

S4.1 เจาภาพปจจุบันของ TOI’n มีหนาท่ีจัดการและดําเนินงาน TOI’n ใหเปนไปตามระเบียบ 

S4.2 เจาภาพปจจุบันมีหนาท่ีเสนอแตงตั้งคณะกรรมการดังตอไปนี้ 

 คณะกรรมการจัดงานซ่ึงทําหนาท่ีในนามของเจาภาพ 

 คณะกรรมการวิชาการ 

S4.3 เจาภาพปจจุบันมีหนาท่ีจัดทําเอกสารดังตอไปนี้ 

A4.3 เจาภาพปจจุบันตองเตรียมแนวทางการจัดงาน ซ่ึงเปนแผนงานท่ีเหมาะสมกับ

เง่ือนไขการจัดงาน TOI’n ในศูนยอบรมของตน เพ่ือการสราง การจัดการ การจัด

ตารางเวลา และการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ 

 เจาภาพปจจุบัน: สถาบันเจาภาพ คณะกรรมการจัดงาน สํานักเลขาธิการ 

TOI’n (พรอมดวยชื่อและท่ีอยูโดยละเอียด) 

 กําหนดการ: วันจัดงาน TOI’n วันและเวลาในการจัดพิธีเปด การแขงขัน GA 

พิธีมอบรางวัลและพิธีปด กําหนดการงานทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานท่ี: ท่ีอยูโดยละเอียดของสถานท่ีจัดงาน TOI’n ท้ังหมด อาคาร หอง แผน

ท่ี 

 สิ่งอํานวยความสะดวก: คอมพิวเตอรสําหรับหัวหนาคณะผูแทนและผูเขา

แขงขัน อินเตอรเน็ต เครื่องถายเอกสาร การสนับสนุนดานการจัดการและการ

สนับสนุนเชิงเทคนิค การสนับสนนุแก NC และจาก NC 

 การประชาสัมพันธ ท่ีพักและอาหาร/สันทนาการ: หองพัก อาหาร เวลา

รับประทานอาหาร การอํานวยความสะดวกในแงอาหารวาง กิจกรรม

นันทนาการ การรักษาพยาบาล และการประกันภัย 

 การลงทะเบียน: จดหมายเชิญเขารวมงาน จดหมายขาว ลงทะเบียนออนไลน 

แบบฟอรมและข้ันตอนการลงทะเบียนสําหรับผูเขารวมงาน ผูสังเกตการณ และ

แขกรับเชิญ กําหนดเสนตายสําหรับการลงทะเบียน คาธรรมเนียมสําหรับผู

สังเกตการณและแขก ขอมูลรายชื่อ ท่ีอยู  และท่ีพักของผู เขารวมงาน ผู

สังเกตการณ และแขก 

 ขอมูลศูนยอบรม: การเดินทางระหวางสถานท่ีตางๆ ท่ีใชจัดงาน TOI’n การ

ขนสงสาธารณะ หนวยเงิน ตราไปรษณียกร โทรศัพทสาธารณะ ภูมิอากาศ ท่ี

อยูโดยละเอียดขององคกรการทองเท่ียว 
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 การแขงขัน: การตั้งคณะกรรมการดานวิชาการ คําอธิบายโจทยการแขงขัน

โดยรวม และการจัดทําโจทยการแขงขัน ตลอดจนรูปแบบการตัดสินท่ีสัมพันธ

กัน อุปกรณและซอฟตแวร การดําเนินการแขงขัน การสนับสนุนเชิงเทคนิค 

กระบวนการแขงขัน 

 รางวัล: กระบวนการตัดสิน เหรียญรางวัล 

 บันทึกการประชุม: การจัดทําและเผยแพร 

 การเงิน (ไมจําเปนตองเปดเผยแกสาธารณะ) : คาธรรมเนียม ผูสนับสนุน การ

บัญชี 

 กระบวนการแขงขันประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับการถามคําถาม การรายงาน

ขอผิดพลาด การทดสอบไฟลขอมูล การพิมพ คําตัดสินเก่ียวกับการใชดิสเก็ตต

สวนบุคคล (ซ่ึงมีหรือไมมีซอฟตแวรหรือไฟลขอมูล) คําตัดสินเก่ียวกับการใชสื่อ

สวนบุคคลท่ีพิมพหรือเขียนข้ึน การใชหองพักผอน การสงคําตอบ และอ่ืนๆ 

ระหวางการแขงขัน 

 แนวทางในการจัดเตรียมอาหารของเจาภาพปจจุบันตองคํานึงถึงเง่ือนไขในการ

รับประทานอาหารท่ีแตกตางกันตามวัฒนธรรมและขอกําหนดทางศาสนา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารมังสวิรัตินั้นตองมีใหทุกม้ือ สวนประกอบของอาหาร

ควรไดรับการระบุไวอยางชัดเจน และควรใชจานชามและอุปกรณแยกตางหาก

สําหรับอาหารซ่ึงผูเขารวมบางรายไมสามารถรับประทานได (เชน เนื้อหมู) 

N4.3 แนวทางการจัดงาน TOI’n เปนแผนซ่ึงจําเปนตอการจัดเตรียม การสราง การจัดการ 

การกําหนดเวลา และการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ TOI’n แผนดังกลาวควรเหมาะกับสภาพ

เง่ือนไขภายในศูนยอบรมท่ีจัดงาน TOI’n 

S4.4 เจาภาพปจจุบันมีหนาท่ีจัดการประชุม NC ในระยะเวลาประมาณหกเดือนกอนงาน TOI’n 

E4.4 การประชุม NC ดังกลาวมีหนาท่ีดังตอไปนี ้

 ประเมิน TOI’n-1 ตามรายงานท่ีไดรับจากเจาภาพ TOI’n-1 

 ตรวจสอบการจัดงาน TOI’n 

 อภิปรายเก่ียวกับแนวทางท่ีนําเสนอ 

 ตัดสินอนุมัติกระบวนการแขงขันและกระบวนการตัดสิน 

การอภิปรายเก่ียวกับแนวทางท่ีนําเสนอหมายความความวามีการตกลงกันระหวาง NC และ

คณะกรรมการจัดงานเก่ียวกับเนื้อหาของแนวทางและวิธีการเตรียมงาน TOI’n ของคณะกรรมการจัดงาน 

S4.5 เจาภาพปจจุบันมีหนาท่ีจัดการประชุม SC ในระยะเวลาระหวาง 2 ถึง 6 เดือนกอนงาน TOI’n 

E4.5 การประชุม SC ดังกลาวนี้มีภารกิจดังตอไปนี้ 

 ตรวจเอกสารในการแขงขันท้ังหมด รวมถึงสภาพแวดลอมและโจทย 

 ตรวจสอบระบบการใหคะแนน 
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S4.6 เจาภาพปจจุบันมีหนาท่ีสงขอมูลไปยังผูไดรับเชิญท้ังหมดอยางนอยหนึ่งเดือนกอนการจัดงาน TOI’n ใน

หัวขอดังตอไปนี้ 

 ตารางเวลาและกําหนดการ 

 กระบวนการแขงขัน 

 กระบวนการตัดสิน 

 การลงทะเบียน 

 รายละเอียดเจาภาพ 

S4.7 เจาภาพปจจุบันอาจสงคณะผูแทนคณะท่ีสองซ่ึงไมไดรับการจัดอันดับเขารวมงาน TOI’n 

E4.7 ถาเจาภาพปจจุบันตองการใหมีคณะผูแทนคณะท่ีสองใน TOI’n 

 การคัดเลือกสมาชิกคณะท่ีสองและหัวหนาคณะเปนหนาท่ีของเจาภาพปจจุบัน 

 คณะท่ีสองจะเขารวมภายใตชื่อ เจาภาพ-2 (Host-2) หรือเจาภาพ-B (Host-B)  

 คณะท่ีสองจะเขารวมการแขงขันภายใตเง่ือนไขเดียวกันกับคณะอ่ืนๆ ท่ีเหลือ แตจะไมไดรับการ

จัดอันดับในสรุปผลการตัดสินซ่ึงใชในการมอบเหรียญรางวัล 

S4.8 กอนจบการแขงขัน TOI’n เจาภาพปจจุบันมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ออกประกาศนียบัติการเขารวมงานใหแกผูเขารวมงานทุกคน 

 ออกประกาศนียบัติรางวัลใหแกผูเขาแขงขันท่ีไดรับเหรียญรางวัล 

 เผยแพรสรุปผลการแขงขันอยางเปนทางการอันประกอบดวย สรุปคะแนนของผูเขาแขงขันท่ีไดรับเหรียญ

รางวัล รายชื่อผูเขารวมท้ังหมด และรายงานคะแนนท้ังหมดโดยไมระบุชื่อ/ศูนยอบรม 

 จัดพิธีมอบรางวัล เพ่ือประกาศรางวัลใหแกผูชนะ 

E4.8.1 หามมิใหมีการจัดทําตารางผลการแขงขันอ่ืน ซ่ึงแสดงรายชื่อนักเรียนท่ีไมไดรับรางวัลพรอมผล

คะแนน รวมถึงลําดับคะแนนเรียงตามศูนยอบรมอยางเด็ดขาด 

E4.8.2 ผลคะแนนชั่วคราว (ซ่ึงแสดงชื่อผูเขาแขงขันและศูนยอบรม) อาจจัดทําข้ึนไดระหวางการแขงขัน 

หากขอเสนอสรุปในการจัดสรรเหรียญรางวัลผานการอนุมัติแลว 

S4.9 เจาภาพปจจุบันมีหนาท่ีจัด พิธีปดการแขงขัน ในชวงทายของงาน TOI’n ซ่ึงควรรวมอยูกับพิธีมอบรางวัล 

E4.9 มีการจัดงานยกยองบุคคลท่ีทําประโยชนใหแกกิจกรรมของ TOI งานนี้จัดโดย NC ผูมีสิทธิ์เสนอ

ชื่อควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

 เขารวมงาน TOI อยางนอย 5 ป ในฐานะสมาชิกของหนวยงานใน TOI หรือคณะผูแทนอยางเปน

ทางการ 

 ทําประโยชนใหแกกิจกรรมและการพัฒนาของ TOI อยางเดนชัด 

 มิไดเปนสมาชิกปจจุบันของ NC หรือ SC 

 บุคคลท่ีถึงแกกรรมแลวสามารถรับการเสนอชื่อได 



17 
 

A4.9 NC จะเปดรับการเสนอชื่อจากสมาชิกในชุมชน TOI เพ่ือหาผูทาชิงท่ีเหมาะสม

แกการไดรับรางวัล NC จะเปนผูตัดสินผูไดรับรางวัลและแจงแกคณะกรรมการจัดงาน 

TOI’n 

S4.10 ศูนยเจาภาพ TOI’n มีหนาท่ีจัดทํารายงานของ TOI’n 

 ควรสงรางรายงานใหแกสมาชิก NC ภายใน 3 เดือนหลังงาน TOI’n 

 ควรสงรายงานฉบับสมบูรณใหแกหัวหนาคณะผูแทนของศูนยอบรมผูสังเกตการณและศูนยอบรมผูเขารวม 

รวมถึงสมาชิก NC, SC  ภายใน 6 เดือน  

S4.11 เจาภาพปจจุบันมีสถานะกลายเปน เจาภาพในอดีต เม่ืองาน TOI’n สิ้นสุดลง 
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หมวด 

การแขงขัน การตัดสิน และรางวัล 
***************************************** 

S5.1 การแขงขันตองมีระยะเวลาอยางนอย 2 วัน  

S5.2 เจาภาพปจจุบันควรใหผูเขาแขงขันไดมีโอกาสฝกซอมกับอุปกรณท่ีใชในการแขงขันและสภาพแวดลอมเชิง

เทคนิค หรืออุปกรณท่ีเทียบเทา กอนหนาวันจัดการแขงขัน 

S5.3 SC ตองเสนอกระบวนการแขงขัน กระบวนการตัดสิน และโจทยการแขงขันท่ีพิมพออกมาแลวตอท่ี

ประชุม GA ตามความเหมาะสมเพ่ือรับการอนุมัติ  

S5.4 เจาภาพปจจุบันตองตรวจสอบคณะผูแทนไมไดพบปะ และ/หรือทําการติดตอในรูปแบบใดๆ กับผูเขา

แขงขัน นับจากเวลาท่ีมีการแจงโจทยการแขงขันจนกระท่ังหลังจากการแขงขันนั้นๆ เสร็จสิ้นลง  

S5.5 เจาภาพปจจุบันตองตรวจสอบวาสมาชิก NC ไมไดพบปะและ/หรือทําการติดตอในรูปแบบใดๆ กับผูเขา

แขงขัน นอกเหนือไปจากเพ่ือดําเนินการแขงขันเทานั้น 

S5.6 ผูเขาแขงขันตองแกโจทยการแขงขันท่ีกําหนดให โดยใชเอกสารท่ีไดรับอนุญาตตามกระบวนการแขงขัน 

ไมควรมีการสื่อสารหรือขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดรับอนุญาตตามกระบวนการแขงขัน 

S5.7 ระหวางการแขงขัน ผูเขาแขงขันแตละคนตองทํางานแยกกันท่ีโตะซ่ึงมีคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสม มีขอมูล

เก่ียวกับกระบวนการแขงขัน อุปกรณการเขียน และกระดาษ 

S5.8 ระหวางการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองปฏิบัติตาม กระบวนการแขงขัน 

S5.9 การประเมินผลคะแนนจากระบบการใหคะแนนจะดําเนินการทันทีหลังการแขงขันโดยเปนไปตาม 

กระบวนการตัดสิน 

A5.9 การประเมินผล: 

 คณะกรรมการจัดงานดําเนินการตรวจสอบและประมวลผลการแขงขันตาม

กระบวนการตัดสิน 

 ผลการประมวลคะแนนแตละสวนจะไดรับการบันทึกลงในรายงานผลคะแนน

ของผูเขาแขงขันจะไดรับการแจกจายไปยังหัวหนาคณะผูแทนของผูเขาแขงขัน 

 ขอมูลการประมวลผลและโปรแกรมคําตอบของผูเขาแขงขันจะเปดใหหัวหนา

คณะผูแทนของผูเขาแขงขันสามารถดูและตรวจสอบคะแนนได 

S5.10 หากหัวหนาคณะผูแทนไมเห็นดวยกับการประมวลผลในสวนใดสวนหนึ่ง จะตองยื่นขออุทธรณดังกลาว

ตามกระบวนการตัดสิน 

A5.10 ขออุทธรณ 

 เม่ือหัวหนาคณะผูแทนไดลงบันทึกขออุทธรณแลว หัวหนาคณะผูแทนควร

ปรึกษากับสมาชิก SC ในเวลาท่ีไดตกลงกันเม่ือทําการลงบันทึก 
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 การปรึกษาอาจนําไปสูการจัดสรรคะแนนใหม หากหัวหนาคณะผูแทนยังคงไม

เห็นดวยกับการประมวลผล ขอขัดแยงจะถูกนําข้ึนอภิปรายในท่ีประชุม SC โดย

หัวหนาคณะผูแทนอาจใหเหตุผลโตแยงเพ่ิมเติม และ SC จะเสนอคะแนนข้ัน

สุดทาย 

 หากหัวหนาคณะผูแทนยังไมยอมรับคะแนนข้ันสุดทายดังกลาว หัวหนาคณะ

ผูแทนสามารถนําขออุทธรณนี้ยื่นตอ SC ได 

 SC จะทําการตัดสินข้ันสุดทายหลังรับฟงการนําเสนอจากประธาน SC และ

หัวหนาคณะผูแทน 

 SC จะแจงการตัดสินใจท้ังหมดแกสาธารณชน และหากผูเขาแขงขันตั้งแตสาม

คนข้ึนไปยื่นอุทธรณในประเด็นเดียวกัน การตัดสินใจของ SC ตองผานการ

อนุมัติจาก GA 

S5.11 คะแนนของผูเขาแขงขันสามารถประกาศแกสาธารณชนไดแมวายังไมไดผลอยางเปนทางการ 

N5.11 ผูเขาแขงขันและหัวหนาคณะผูแทนของผูเขาแขงขันนั้นๆ ควรไดทราบคะแนนเพ่ือจะได

ยื่นอุทธรณตามความเหมาะสม 

S5.12 กอนพิธีมอบรางวัล TOI นั้น SC ตองยื่นเรื่องตอ GA เก่ียวกับการมอบเหรียญรางวัลใหผูเขาแขงขันตาม

คะแนนท่ีผูเขาแขงขันไดรับ GA ตองรับรองผลคะแนนและรางวัลของผูเขาแขงขัน โดยผูเขาแขงขันไมเกินครึ่งหนึ่ง

จะไดรับเหรียญรางวัลตามหลักดังนี้ 

 ผูเขาแขงขันประมาณ 1 ใน 12 ของผูเขาแขงขันท้ังหมดไดรับเหรียญทอง 

 ผูเขาแขงขันประมาณ 1 ใน 6 ของผูเขาแขงขันท้ังหมดไดรับเหรียญเงิน 

 ผูเขาแขงขันประมาณ 1 ใน 4 ของผูเขาแขงขันท้ังหมดไดรับเหรียญทองแดง 

GA ตองยืนยันขอเสนอในการจัดสรรเหรียญรางวัลกอนใหคณะผูแทนท้ังหมดรับทราบผลคะแนน 

S5.11 ในกรณีท่ีเกิดพฤติกรรมอันผิดจริยธรรม ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรมนอกการแขงขัน NC มีอํานาจตัดสิทธิ์

ผูเขารวม TOI’n ได พฤติกรรมอันผิดจริยธรรมหมายรวมถึงการกระทําใดๆ ท่ีทําใหบุคคล ศูนยอบรม หรือ TOI 

เสื่อมเสียชื่อเสียง 
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หมวด 

การแกไขระเบียบ 
***************************************** 

S6.1 การแกไขระเบียบไดรับการจัดทําและยื่นเสนอโดยสมาชิก GA ผาน NC และผานการรับรองเม่ือไดรับการ

อนุมัติจาก GA 

E6.1 สมาชิก GA สามารถยื่นขอเสนอเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงระเบียบเพ่ือรับการพิจารณาจาก NC ได โดย

ควรสงผาน ประธาน TOI  ขอเสนอท้ังหมดท้ังท่ีผานการรับรองและถูกปฏิเสธ จะตองแจงให GA รับทราบ 

A6.1 ขอเสนอเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงระเบียบท่ียื่นระหวางการประชุม NC กอนงาน 

TOI’n และการประชุมกอนงาน TOI’n+1 จะไดรับการพิจารณาอยางชาท่ีสุดในการ

ประชุม NC กอนงาน TOI’n+1 

S6.2 การแกไขธรรมนูญตองใชเสียงขางมาก 2 ใน 3 จาก GA การแกไขคําชี้แจงหรือภาคผนวกตองใชเสียงขาง

มากแบบปกตจิาก GA 

S6.3 การแกไขระเบียบท่ีผานการรับรองระหวางงาน TOI’n จะมีผลบังคับใชเม่ือสิ้นสุดงาน TOI’n 

S6.4 อาจมีการใชระเบียบทดลอง (หรือขอแกไขทดลอง) ได หาก NC อนุมัติ โดย GA ตองไดรับการแจง

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. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

13. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

14. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

 

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลยัพ่ีเลี้ยง 

 

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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