
 
 

ข้ันตอนการดำเนินงานการจัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ  

(Thai-Physics Olympiad : TPhO) 

มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา 

ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

 

 

1. การรับเปนเจาภาพ 

สรุปจากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปของมูลนิธิ  (ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกป  

ทำหนังสือเปนทางการถึงมูลนิธิ ประมาณเดือนกรกฎาคมเปนตนไป 

2. การจัดทำงบประมาณ 

ศูนยเจาภาพจัดทำงบประมาณในการดำเนินงานท้ังหมดสงไปยังมูลนิธิประมาณเดือนกันยายน   

มูลนิธิมีรายละเอียดของหลักเกณฑการจายเงินหมวดตางๆ ให   

หลังจากท่ีมูลนิธิพิจารณาอนุมัติแลวจะมีการโอนเงินใหกับศูนยเจาภาพเพ่ือดำเนินการ 

งบประมาณท่ีจัดทำควรครอบคลุมรายจายในรายการตอไปนี ้

-   พิธีเปด และพิธีปด 

-   ท่ีพักและอาหาร 

-   ยานพาหนะ 

-   ของท่ีระลึก  รางวัล  ประกาศนียบัตร 

-   คาใชจายในการจัดทำขอสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

-   คาตอบแทนการทำขอสอบ  การตรวจขอสอบ  การปฏิบัติงาน  การเดินทาง 

3. การเตรียมการของฝายตางๆ กอนการแขงขัน ไดแก  

-  การจัดกำหนดการการแขงขัน 

-  การติดตอกับศูนยตางๆ ท่ีจะมาแขงขันเพ่ือแจงกำหนดการการแขงขัน แจงใหศูนยจัดสงรายชื่อคณะ

นักเรียนกับอาจารย และนำธงประจำศูนยมาเพ่ือใชในพิธีเปดและพิธีปด 

-  การจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝายตางๆ  

-  การทำเรื่องขออนุมัติตนสังกัดผูมาปฏิบัติงานดานวิชาการจากภายนอก 

-  การแจงกำหนดการการแขงขันใหกับกรรมการวิชาการจากภายนอกทราบ 

-  การจัดเตรียมท่ีพักของนักเรียน แยกกับอาจารยและกรรมการกลาง  



-  การเตรียมการดานอาหารตลอดการแขงขัน 

-  การจัดนักศึกษาพ่ีเลี้ยงเพ่ือดูแลและอำนวยความสะดวกใหกับนักเรียนและอาจารยจากศูนยตางๆ  

-  การจัดรถรับ-สงคณะนักเรียนและอาจารยจากศูนยตางๆ 

-  การจัดโปรแกรมทัศนศึกษา 

-  การจัดเตรียมสถานท่ีสำหรับ  พิธีเปด  พิธีปด  การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การประชุมขอสอบ 

-  การจัดเตรียมอุปกรณสำหรับการสอบ  การประชุม  การจัดทำขอสอบ  การทำสำเนาขอสอบ 

-  การจัดเตรียมของท่ีระลึก ไดแก เสื้อ กระเปา ปายชื่อ และอ่ืนๆ (ใหเพียงพอกับผูปฏิบัติงานทุกคน  

-  การจัดทำเหรียญรางวัล  ประกาศนียบัตร  (ประมาณการจำนวนจากการแขงขันครั้งกอนๆ และเผื่อไว

เล็กนอย  

4. การดำเนินงานระหวางการแขงขัน  ไดแก 

- การประสานงานรับ-สงคณะนักเรียนและอาจารยจากศูนยตางๆ เขาท่ีพัก 

- การประชุมขอสอบ ตองเตรียมหองประชุมท่ีมีอุปกรณตอไปนี้:  ไมโครโฟนสำหรับผูเขารวมประชุม  

คอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับเครื่องฉายพรอมจอ เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร กระดาษถายเอกสาร 

- การจัดทำขอสอบกอนการสอบ ตองมีเครื่องทำสำเนาเอกสาร กระดาษ ซองบรรจขุอสอบ (ซองละ 1 ขอ  

- การทำสำเนาขอสอบหลังการสอบ ตองมีเครื่องถายเอกสารอยางนอย 2 เครื่อง 

- การจัดสงสำเนาขอสอบใหกับศูนยและกรรมการกลางเพ่ือตรวจขอสอบ 

- การตรวจขอสอบของกรรมการกลาง  ตองจัดโปรแกรมใหสอดคลองกับการพิจารณาคะแนน  เตรียมหอง

สำหรับการตรวจและปากกาแดง 

- การบันทึกผลการตรวจขอสอบ ตองเตรียมโปรแกรมท่ีสามารถทำใหแยกรายละเอียดแตละขอ แตละศูนย 

การนำผลมารวมกันและการตัดสินผลการสอบได 

- การจัดสงผลการตรวจของกรรมการกลางใหกับอาจารยของศูนย  

- การขอรับผลการตรวจของศูนยเพ่ือใหกรรมการกลางเตรียมตัวสำหรับการพิจารณาผลการตรวจให

คะแนน 

- การพิจารณาผลการตรวจใหคะแนน  จัดโปรแกรมใหสามารถดำเนินการไดสะดวก 

- การสรุปผลคะแนนและการประชุมสรุปผลการแขงขัน  ใชหองประชุมและอุปกรณชุดเดียวกับหองประชุม

ขอสอบ 

- การดำเนินการของฝายการเงิน  ควรจัดการใหมีการเบิก-จายใหแลวเสร็จกอนวันพิจารณาผลการตรวจให

คะแนน  โดยเฉพาะการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการภายนอก 

5. การดำเนินการหลังการแขงขัน ไดแกการทำเอกสารสรุปการดำเนินงาน (proceedings) ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

และมอบใหกับทุกคนท่ีเขารวมการแขงขันดวย (เพ่ือความสะดวกสามารถมอบผานตัวแทนศูนยในการประชุม

สรุปผลการดำเนินงานประจำปของมูลนิธิ ประมาณเดือนมิถุนายนได  

 



การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ 

(Thailand Physics Olympiad : TPhO) 

 

 การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ครั้งแรก ในป พ.ศ. 2545 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาลายา เม่ือวันท่ี 17 -21 เมษายน 2545 เดิมเรียกวา การจำลองการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระหวางประเทศ โดยมี

จุดประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับเอเชีย ครั้งท่ี 4 เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร องคประธานมูลนิธิ 

สอวน. และองคอุปถัมภโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา 

 

 ซ่ึงตอมาไดเรียนวาการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ  Thai Physics Olympiad (TPhO) และ     มีการ

แขงขันเปนประจำทุกป โดยมีการเวียนการเปนเจาภาพไปตามศูนย สอวน. ตางๆ 

 

 คณะกรรมการฝายวิชาฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการกลางวิชาฟสิกสจากมูลนิธิ สอวน. 

และกรรมการจากศูนย สอวน. วิชาฟสิกสท่ัวประเทศ จะเปนผูกำหนดเนื้อหาหลักสูตรเพ่ือใชในการอบรมรวมกัน และ

ใชวิธีการสอบมาตรฐานเดียวกันกับการแขงขัน International Physics Olympiad (IPhO) 

 

รูปแบบการจัดการแขงขัน 

 จัดใหมีการสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

 ภาคทฤษฎ ี ใชเวลาสอบ 4 ชั่วโมง มีขอสอบอัตนัย 3 ขอ ขอสอบจะอยูในระดับคอนขางยาก     ผูเขา

สอบตองใชความสามารถและความพยายามเพ่ือแกไขปญหาท่ีซับซอนหลายชั้น 

 ภาคปฏิบัต ิ ใชเวลาสอบ 4 ชั่วโมง มี 1 หรือ 2 ขอ เนนกระบวนการและทักษะเก่ียวกับการทดลอง 

 อัตราสวนของคะแนน คะแนนภาคทฤษฎีตอคะแนนภาคปฏิบัติเปน 30:20 คณะกรรมการฝายวิชาการ

ของศูนยเจาภาพเปนผูออกขอสอบและตรวจขอสอบ โดยมีกรรมการจากมูลนิธิ สอวน. รวมพิจารณาดวย อาจารยของ

แตละศูนยมีโอกาสไดรวมพิจารณาขอสอบและตรวจผลการสอบของนักเรียนของตนเอง และมีโอกาสชี้แจง หากเห็นวา

ไมเหมาะสม 

 

 รางวัล จะมีการจัดระดับเปน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเกียรติคุณประกาศ โดยใชเกณฑ

มาตรฐานท่ีตกลงกันระหวางคณะกรรมการฝายวิชาการและอาจารยจากทุกศูนย ซ่ึงนักเรียนท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1-25 

จะไดรับการคัดเลือกสงเขารวมการแขงขันในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวาง

ประเทศท่ีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท. ตอไป  

 

 นักเรียน ครู และอาจารยท่ีเขารวมการแขงขัน มีโอกาสไดทัศนศึกษา เพ่ือเปดโลกทัศนดวย 



หลักเกณฑและคุณสมบัติของนักเรียนท่ีจะสอบคัดเลือกเขาโครงการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ 

 1.  กำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3-5 

 2.  ตองสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเขารับการอบรมคาย สอวน. และสอบผานการคัดเลือกเพ่ือเขาอบรม คาย 1 

ได 

 3.  สามารถสอบผานเขารับการอบรมคาย สอวน คาย 2 ได 

 4.  เปนผูแทนศูนย สอวน. เพ่ือเขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ 

 5.  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาอบรมเขมท่ี สสวท. แตไมผานการคัดเลือกเขารอบ 15 คน และยังศึกษาอยูใน

ระดับชั้นไมเกิน ม.5 สามารถสมัครเขาแขงขันระดับชาติในครั้งตอไป โดยแสดงความจำนงท่ี สสวท.  

  6.  การใหสิทธิ์นักเรียนท่ีเคยผานการอบรมมาแลวใหสอบปลายคาย 2 หรือเขารับการอบรมในคาย 2 อีกครั้ง 

จะใหเฉพาะนักเรียนผูแทนศูนยท่ีเคยเขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ และสำรองผูแทนศูนยฯ (ถามี โดย

การดำเนินการใหสิทธิ์ดังกลาวอยูในดุลยพินิจของแตละศูนยฯ ยกเวนกรณียายศูนยอบรมจะไมไดรับสิทธิ์ 

 



ธรรมนูญการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาต ิ 

(รับรองโดยท่ีประชุมของมูลนิธิ สอวน. ณ 5 กรกฎาคม 2562) 

 

#1 

มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนาง

เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (มูลนิธิ สอวน. ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาฟสิกสท่ีมี

ตอทุกสาขาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และตอการศึกษาโดยท่ัวไปของเยาวชน และดวยวัตถุประสงคท่ีจะสงเสริม

การพัฒนาการศึกษาวิชาฟสิกสระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในประเทศไทยใหทัดเทียมนานาประเทศ จึงไดจัด

ใหมีการแขงขันฟสิกสรายปข้ึนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การแขงขันนี้เปนการแขงขันประเภท

บุคคล และมีชื่อเรียกวา การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ  (Thailand Physics Olympiad : TPhO) ซ่ึงควรจัด

ข้ึนประมาณเดือนพฤษภาคมของแตละป  

 

#2 

 ศูนย สอวน. วิชาฟสิกส (ตอไปจะเรียกวา ศูนย จะหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดการแขงขัน ศูนยเจาภาพมี

ความรับผิดชอบท่ีจะตองดูแลใหความเสมอภาคแกผูเขาแขงขันทุกคนและจะตองเชิญผูแทนจากทุกศูนย เขารวมการ

แขงขัน 

 

#3 

คณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ประกอบดวย คณะกรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน.  อาจารยฝาย

วิชาการของทุกศูนย โดยมีผูแทนของศูนยเจาภาพเปนประธาน 

 

คณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ  มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้:  

ก) กำกับและดูแลใหการแขงขันเปนไปตามระเบียบขอบังคับ  

ข) พิจารณาขอสอบพรอมเฉลยขอสอบ และแนวทางการใหคะแนนท่ีผูจัดการแขงขันเสนอมากอนการ

แขงขันแตละภาค คณะกรรมการมีอำนาจท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธขอสอบท่ีถูกเสนอข้ึนมา แตไม

สามารถเสนอขอสอบใหมได การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตองไมมีผลตออุปกรณการทดลองท่ีใชในการสอบ

ภาคปฏิบัติ คณะกรรมการตองจัดใหมีการตัดสินข้ันสุดทายในการกำหนดตัวขอสอบและแนวทางในการ

ใหคะแนน ผูเขารวมในการประชุมของคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ  ตองเก็บรักษาความลับ

เก่ียวกับขอสอบและตองไมใหความชวยเหลือใดๆ ผูแขงขัน 

ค) ตรวจสอบความถูกตองและความยุติธรรมในการแบงกลุมผูท่ีไดรับรางวัล จะไมมีการเปดเผยคะแนนของ

ผูแขงขันท่ีไมไดรับรางวัล 



ง) พิจารณาผลการแขงขันและตัดสินเรื่องการมอบรางวัล การตัดสินของคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปก

ระดับชาติ ถือเปนเด็ดขาด 

ผูสังเกตการณสามารถเขาฟงการประชุมของคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติได แตไมสามารถ

ลงคะแนนเสียงหรือมีสวนรวมในการอภิปรายได  

 

#4 

 ศูนยท่ีเขารวมการแขงขันสงหนึ่งทีมประกอบดวยนักเรียนแตละศูนยมา จำนวน 6  คน เฉพาะ ศูนย สอวน. 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สงนักเรียนเขารวมการแขงขันได 3 ทีม 

 นอกจากนักเรียนแลวยังมีอาจารยของศูนย 2  คน ท่ีจะตองรับผิดชอบดานวิชาการ (ศูนย สอวน. โรงเรียน

อุดมศึกษามีไดไมเกิน 6 คน  อาจารยท้ังสองมีสถานภาพเป นสมาชิกของคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ 

สมาชิกแตละคนมีสิทธิเทาเทียมกัน  สมาชิกของคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ จะถือวาเปนผูประสานงาน

ของศูนยเก่ียวกับการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ จนกระท่ังจะมีการแขงขันครั้งตอไป  

 นอกจากอาจารยท่ีรับผิดชอบดานวิชาการแลว แตละศูนยใหมีผูสังเกตการณอีกหนึ่งคนทำหนาท่ีดูแลการนำ

นักเรียนเดินทางจากศูนยไปยังศูนยเจาภาพ และการนำนักเรียนเดินทางกลับยังภูมิลำเนา 

 อาจารยฝายวิชาการตองคัดเลือกมาจากผูเชี่ยวชาญฟสิกสหรือครูฟสิกสท่ีสามารถแกโจทยปญหาท่ีใชในการ

แขงขันไดอยางดี   

 แตละศูนยตองสงขอมูลสวนบุคคลของคณะผูเขารวมการแขงขัน (ชื่อ นามสกุล วันเกิด ท่ีอยู โรงเรียน) ใหกับ

ศูนยเจาภาพกอนการแขงขันไมนอยกวา 3 สัปดาห 

 

#5 

 ภาษาท่ีใชในการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ  คือ ภาษาไทย   

 

#6 

 หลักการเรื่องการเงินของการแขงขันเปนดังนี้:  

มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบดานงบประมาณการแขงขันผานทางศูนยเจาภาพ โดยใหศูนยเจาภาพทำประมาณ

การคาใชจายเพ่ือขออนุมัติอยางนอย 6 เดือนกอนกำหนดการแขงขัน อยางไรก็ตามศูนย เจาภาพอาจขอรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ไดอีกทางหนึ่ง 

ศูนยเจาภาพเปนผูดูแลคาใชจายในการเดินทางไปยังสถานท่ีแขงขันและกลับใหกับนักเรียนและผูรวมทีม 

ยกเวน  ศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและศูนยโรงเรียนเตรียมทหาร  โดยใหแตละศูนยสำรองคาใชจายไปกอนแลว

นำไปเบิกกับศูนยเจาภาพในระหวางการแขงขัน 

ศูนยเจาภาพเปนผูดูแลคาใชจายตาง ๆ อยางอ่ืนท้ังหมดตั้งแตผูรวมแขงขันเดินทางมาถึงจนกระท่ังเริ่มเดินทาง

ออกจากศูนยเจาภาพ โดยเฉพาะคาท่ีพักและอาหารสำหรับนักเรียนและผูรวมทีม คาใชจายในการทัศนศึกษา รางวัล

ในการแขงขัน และอ่ืน ๆ 



#7 

  ศูนยเจาภาพรวมกับคณะกรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน. เปนผูสรางขอสอบสำหรับการแขงขันพรอมเฉลย

และเกณฑการใหคะแนน โดยขอสอบประกอบดวย ขอสอบภาคทฤษฎี จำนวน 3 ขอ และขอสอบภาคปฏิบัติจำนวน 1 

หรือ 2 ขอ ท้ังนี้หากขอสอบภาคทฤษฎีขอใดขอหนึ่งในสามขอถูกปฏิเสธดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกใน

คณะกรรมการฟสิกส โอลิมปกระดับชาติ   ศูนยเจาภาพรวมกับคณะกรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน. ตองเสนอ

ขอสอบทฤษฎีสำรองจำนวน  2 ขอท่ีตองมีการสรางเตรียมไวกอนตอคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ  และ

ขอสอบท่ีถูกปฏิเสธไมสามารถนำมาพิจารณาไดอีก 

  ขอสอบภาคทฤษฎีควรครอบคลุมเนื้อหาฟสิกสตามหลักสูตร สอวน. อยางนอยสามหัวขอ ขอสอบภาคปฏิบัติ

ควรประกอบไปดวยการวิเคราะหทางทฤษฎี การปฏิบัติการทดลอง และการวิเคราะหผลการทดลอง 

  การสอบจะใชเวลา 2 วัน หนึ่งวันสำหรับการสอบภาคทฤษฎีและอีกหนึ่งวันสำหรับการสอบภาคปฏิบัติ เวลา

ท่ีใชสำหรับทำขอสอบแตละภาค กำหนดใหภาคละ 4 ชั่วโมง 

  ในการทำขอสอบผูแขงขันสามารถใชอุปกรณสำหรับการวาดรูปได โดยผูแขงขันตองจัดหามาเอง ไมอนุญาต

ใหนำเครื่องคิดเลขพกพาแบบตั้งโปรแกรมสูตรทางคณิตศาสตรหรือฟสิกสใดๆ  เขาหองสอบ 
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 ขอสอบท่ีใชในการแขงขันตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ   ซ่ึงประกอบ

ไปดวยอาจารยฝายวิชาการของทุกศูนยท่ีเขาแขงขัน  

ผูแทนหนึ่งคนจากศูนยเจาภาพทำหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ และทำหนาท่ี

รับผิดชอบดูแลการเตรียมการแขงขันและเปนกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ 

การตัดสินของท่ีประชุมใหใชเสียงสวนใหญ  ในกรณีท่ีมีคะแนนเห็นดวยและไมเห็นดวยเทากัน ใหประธาน

คณะกรรมการมีสิทธิลงคะแนนชี้ขาด   

การตัดสินของท่ีประชุมในกรณีการปฏิเสธขอสอบตองใชเสียง 2 ใน 3 เปนการตัดสิน 
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  ศูนยเจาภาพจัดการแขงขันเปนผูกำหนดวาคะแนนของขอสอบแตละขอจะเปนเทาใด แตคะแนนรวมของ

ขอสอบควรเปน 30 คะแนนสำหรับภาคทฤษฎี และ 20 คะแนนสำหรับภาคปฏิบัติ 

  ผูชนะจะไดรับรางวัล ดังนี้  

- ใหไดรับรางวัลเหรียญทอง  จำนวน 10 % ของจำนวนผูเขารวมแขงขัน 

- ใหไดรับรางวัลเหรียญเงิน  จำนวน 15 % ของจำนวนผูเขารวมแขงขัน 

- ใหไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  จำนวน 25 % ของจำนวนผูเขารวมแขงขัน 

- ใหไดรับรางวัลเกียรติคุณประกาศ จำนวน 20 % ของจำนวนผูเขารวมแขงขัน 



  กรณีพิจารณารางวัลใหกับผูเขารวมแขงขัน หากผูเขารวมแขงขันมีคะแนนต่ำกวาเกณฑเล็กนอยใหอยูในดุลย

พินิจของคณะกรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน.และกรรมการจากศูนยเจาภาพท่ีรวมกันเปนผูสรางขอสอบสำหรับการ

แขงขัน 

       ผูแขงขันท่ีไดคะแนนรวมสูงสุด จะไดรับรางวัลพิเศษ ศูนยเจาภาพสามารถใหรางวัลพิเศษอ่ืนไดตามท่ี

เห็นสมควร 
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  ภาระหนาท่ีของศูนยเจาภาพ 

  ก ดูแลใหการแขงขันดำเนินไปตามขอบังคับของธรรมนูญนี้ 

  ข ควรออก “กฎระเบียบการจัดงาน” บนพ้ืนฐานของธรรมนูญนี้ และแจงกฎระเบียบการจัดงาน  

              ใหกับศูนยท่ีจะเขารวมการแขงขันทราบลวงหนาในชวงเวลาอันควร กฎการจัดงานจะให      

              รายละเอียดของการแขงขันท่ีไมครอบคลุมโดยธรรมนูญ และใหชื่อและท่ีอยูของหนวยงานและ 

              บุคคลท่ีรับผิดชอบจัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ 

  ค กำหนดการแขงขันท่ีแนนอน (ตารางเวลาสำหรับผูแขงขันและผูรวมทีม กำหนดการทัศนศึกษา  

              และอ่ืนๆ  แ ละสงไปยังศูนยท่ีจะเขารวมการแขงขันลวงหนา 

  ง ตองจัดเตรียมสถานท่ีสำหรับการประชุมพิจารณาขอสอบ รวมถึงการพิจารณาคะแนนรวมกันและ  

              เสนอรางรายชื่อผูรับรางวัล 

  จ เตรียมพ่ีเลี้ยงคอยดูแลนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน 

  ฉ ทำสำเนากระดาษคำตอบและคะแนนของผูแขงขันใหกับอาจารยของศูนยผูแขงขันกอนการให  

              คะแนนข้ันสุดทาย 

  ช เตรียมเกียรติบัตรและรางวัลตางๆ  

  ซ จัดพิมพบันทึกการแขงขันสงใหศูนยท่ีเขารวมก ารแขงขัน อยางนอยเทากับจำนวนผูเขารวม 

              กิจกรรมการแขงขัน ภายในเวลาไมเกิดหนึ่งปหลังจากการแขงขัน 
    

#11 

 ศูนยเจาภาพท่ีดูแลการแขงขันจะทำหนาท่ีประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลตางๆ แกผูชนะการแขงขันในพิธี

อันมีเกียรติอยางเปนทางการ  

#12 

 มูลนิธิ สอวน. เปนผูประสานงานระยะยาวท่ีเก่ียวของกับการจัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ   
 

#13 

 การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในธรรมนูญ การเพ่ิมเติมหรือการลดบทบัญญัติสามารถกระทำไดโดยคณะผูแทนศูนยท้ัง 

14 ศูนย ท่ีเขารวมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย สอวน. ประจำปและตองอาศัยเสียงขางมาก (2ใน 3 ของ

คะแนนเสียง) 

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