ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ
(Thai-Physics Olympiad : TPhO)
มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

1. การรับเปนเจาภาพ
สรุปจากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปของมูลนิธิ (ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกป
ทำหนังสือเปนทางการถึงมูลนิธิ ประมาณเดือนกรกฎาคมเปนตนไป
2. การจัดทำงบประมาณ
ศูนยเจาภาพจัดทำงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมดสงไปยังมูลนิธิประมาณเดือนกันยายน
มูลนิธิมีรายละเอียดของหลักเกณฑการจายเงินหมวดตางๆ ให
หลังจากที่มูลนิธิพิจารณาอนุมัติแลวจะมีการโอนเงินใหกับศูนยเจาภาพเพื่อดำเนินการ
งบประมาณที่จัดทำควรครอบคลุมรายจายในรายการตอไปนี้
- พิธีเปด และพิธีปด
- ที่พักและอาหาร
- ยานพาหนะ
- ของที่ระลึก รางวัล ประกาศนียบัตร
- คาใชจายในการจัดทำขอสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
- คาตอบแทนการทำขอสอบ การตรวจขอสอบ การปฏิบัติงาน การเดินทาง
3. การเตรียมการของฝายตางๆ กอนการแขงขัน ไดแก
- การจัดกำหนดการการแขงขัน
- การติ ดต อกั บ ศู น ย ตางๆ ที่ จ ะมาแขงขัน เพื่ อแจงกำหนดการการแขงขัน แจงใหศูน ยจัดสงรายชื่อคณะ
นักเรียนกับอาจารย และนำธงประจำศูนยมาเพื่อใชในพิธีเปดและพิธีปด
- การจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝายตางๆ
- การทำเรื่องขออนุมัติตนสังกัดผูมาปฏิบัติงานดานวิชาการจากภายนอก
- การแจงกำหนดการการแขงขันใหกับกรรมการวิชาการจากภายนอกทราบ
- การจัดเตรียมที่พักของนักเรียน แยกกับอาจารยและกรรมการกลาง

-

การเตรียมการดานอาหารตลอดการแขงขัน
การจัดนักศึกษาพี่เลี้ยงเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกใหกับนักเรียนและอาจารยจากศูนยตางๆ
การจัดรถรับ-สงคณะนักเรียนและอาจารยจากศูนยตางๆ
การจัดโปรแกรมทัศนศึกษา
การจัดเตรียมสถานที่สำหรับ พิธีเปด พิธีปด การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การประชุมขอสอบ
การจัดเตรียมอุปกรณสำหรับการสอบ การประชุม การจัดทำขอสอบ การทำสำเนาขอสอบ
การจัดเตรียมของที่ระลึก ไดแก เสื้อ กระเปา ปายชื่อ และอื่นๆ (ใหเพียงพอกับผูปฏิบัติงานทุกคน
การจัดทำเหรียญรางวัล ประกาศนียบั ตร (ประมาณการจำนวนจากการแขงขันครั้งกอนๆ และเผื่อไว
เล็กนอย
4. การดำเนินงานระหวางการแขงขัน ไดแก
- การประสานงานรับ-สงคณะนักเรียนและอาจารยจากศูนยตางๆ เขาที่พัก
- การประชุ มข อสอบ ต องเตรี ยมห องประชุมที่มีอุป กรณ ตอไปนี้: ไมโครโฟนสำหรับ ผูเขารวมประชุม
คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครื่องฉายพรอมจอ เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร กระดาษถายเอกสาร
- การจัดทำขอสอบกอนการสอบ ตองมีเครื่องทำสำเนาเอกสาร กระดาษ ซองบรรจุขอสอบ (ซองละ 1 ขอ
- การทำสำเนาขอสอบหลังการสอบ ตองมีเครื่องถายเอกสารอยางนอย 2 เครื่อง
- การจัดสงสำเนาขอสอบใหกับศูนยและกรรมการกลางเพื่อตรวจขอสอบ
- การตรวจขอสอบของกรรมการกลาง ตองจัดโปรแกรมใหสอดคลองกับการพิจารณาคะแนน เตรียมหอง
สำหรับการตรวจและปากกาแดง
- การบันทึกผลการตรวจขอสอบ ตองเตรียมโปรแกรมที่สามารถทำใหแยกรายละเอียดแตละขอ แตละศูนย
การนำผลมารวมกันและการตัดสินผลการสอบได
- การจัดสงผลการตรวจของกรรมการกลางใหกับอาจารยของศูนย
- การขอรับ ผลการตรวจของศู น ย เพื่ อให กรรมการกลางเตรียมตั วสำหรับ การพิ จ ารณาผลการตรวจให
คะแนน
- การพิจารณาผลการตรวจใหคะแนน จัดโปรแกรมใหสามารถดำเนินการไดสะดวก
- การสรุปผลคะแนนและการประชุมสรุปผลการแขงขัน ใชหอ งประชุมและอุปกรณชุดเดียวกับหองประชุม
ขอสอบ
- การดำเนินการของฝายการเงิน ควรจัดการใหมีการเบิก-จายใหแลวเสร็จกอนวันพิจารณาผลการตรวจให
คะแนน โดยเฉพาะการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการภายนอก
5. การดำเนินการหลังการแขงขัน ไดแกการทำเอกสารสรุปการดำเนินงาน (proceedings) ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
และมอบใหกับทุกคนที่เขารวมการแขงขันดวย (เพื่อความสะดวกสามารถมอบผานตัวแทนศูนยในการประชุม
สรุปผลการดำเนินงานประจำปของมูลนิธิ ประมาณเดือนมิถุนายนได

การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ
(Thailand Physics Olympiad : TPhO)
การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ครั้งแรก ในป พ.ศ. 2545 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาลายา เมื่อวันที่ 17 -21 เมษายน 2545 เดิมเรียกวา การจำลองการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระหวางประเทศ โดยมี
จุดประสงคเพื่อเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับเอเชีย ครั้งที่ 4 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร องคประธานมูลนิธิ
สอวน. และองคอุปถัมภโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา
ซึ่งตอมาไดเรียนวาการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ Thai Physics Olympiad (TPhO) และ
แขงขันเปนประจำทุกป โดยมีการเวียนการเปนเจาภาพไปตามศูนย สอวน. ตางๆ

มีการ

คณะกรรมการฝายวิชาฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ซึ่งประกอบดวยกรรมการกลางวิชาฟสิกสจากมูลนิธิ สอวน.
และกรรมการจากศูนย สอวน. วิชาฟสิกสทั่วประเทศ จะเปนผูกำหนดเนื้อหาหลักสูตรเพื่อใชในการอบรมรวมกัน และ
ใชวิธีการสอบมาตรฐานเดียวกันกับการแขงขัน International Physics Olympiad (IPhO)
รูปแบบการจัดการแขงขัน
จัดใหมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้
ภาคทฤษฎี
ใชเวลาสอบ 4 ชั่วโมง มีขอสอบอัตนัย 3 ขอ ขอสอบจะอยูในระดับคอนขางยาก ผูเขา
สอบตองใชความสามารถและความพยายามเพื่อแกไขปญหาที่ซับซอนหลายชั้น
ภาคปฏิบัติ
ใชเวลาสอบ 4 ชั่วโมง มี 1 หรือ 2 ขอ เนนกระบวนการและทักษะเกี่ยวกับการทดลอง
อัตราสวนของคะแนน คะแนนภาคทฤษฎีตอคะแนนภาคปฏิบัติเปน 30:20 คณะกรรมการฝายวิชาการ
ของศูนยเจาภาพเปนผูออกขอสอบและตรวจขอสอบ โดยมีกรรมการจากมูลนิธิ สอวน. รวมพิจารณาดวย อาจารยของ
แตละศูนยมีโอกาสไดรวมพิจารณาขอสอบและตรวจผลการสอบของนักเรียนของตนเอง และมีโอกาสชี้แจง หากเห็นวา
ไมเหมาะสม
รางวัล จะมีการจัดระดับเปน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเกียรติคุณประกาศ โดยใชเกณฑ
มาตรฐานที่ตกลงกันระหวางคณะกรรมการฝายวิชาการและอาจารยจากทุกศูนย ซึ่งนักเรียนที่มีคะแนนอันดับที่ 1-25
จะไดรับการคัดเลือกสงเขารวมการแขงขันในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวาง
ประเทศที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท. ตอไป
นักเรียน ครู และอาจารยที่เขารวมการแขงขัน มีโอกาสไดทัศนศึกษา เพื่อเปดโลกทัศนดวย

หลักเกณฑและคุณสมบัติของนักเรียนที่จะสอบคัดเลือกเขาโครงการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ
1. กำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3-5
2. ตองสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขารับการอบรมคาย สอวน. และสอบผานการคัดเลือกเพื่อเขาอบรม คาย 1
ได
3. สามารถสอบผานเขารับการอบรมคาย สอวน คาย 2 ได
4. เปนผูแทนศูนย สอวน. เพื่อเขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ
5. ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาอบรมเขมที่ สสวท. แตไมผานการคัดเลือกเขารอบ 15 คน และยังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นไมเกิน ม.5 สามารถสมัครเขาแขงขันระดับชาติในครั้งตอไป โดยแสดงความจำนงที่ สสวท.
6. การใหสิทธิ์นักเรียนที่เคยผานการอบรมมาแลวใหสอบปลายคาย 2 หรือเขารับการอบรมในคาย 2 อีกครั้ง
จะใหเฉพาะนักเรียนผูแทนศูนยที่เคยเขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ และสำรองผูแทนศูนยฯ (ถามี โดย
การดำเนินการใหสิทธิ์ดังกลาวอยูในดุลยพินิจของแตละศูนยฯ ยกเวนกรณียายศูนยอบรมจะไมไดรับสิทธิ์

ธรรมนูญการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ
(รับรองโดยที่ประชุมของมูลนิธิ สอวน. ณ 5 กรกฎาคม 2562)
#1
มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (มูลนิธิ สอวน. ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาฟสิกสที่มี
ตอทุกสาขาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และตอการศึกษาโดยทั่วไปของเยาวชน และดวยวัตถุประสงคที่จะสงเสริม
การพัฒนาการศึกษาวิชาฟสิกสระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในประเทศไทยใหทัดเทียมนานาประเทศ จึงไดจัด
ใหมีการแขงขันฟสิกสรายปขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขันนี้เปนการแขงขันประเภท
บุคคล และมีชื่อเรียกวา การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ (Thailand Physics Olympiad : TPhO) ซึ่งควรจัด
ขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของแตละป
#2
ศูนย สอวน. วิชาฟสิกส (ตอไปจะเรียกวา ศูนย จะหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดการแขงขัน ศูนยเจาภาพมี
ความรับผิดชอบที่จะตองดูแลใหความเสมอภาคแกผูเขาแขงขันทุกคนและจะตองเชิญผูแทนจากทุกศูนย เขารวมการ
แขงขัน
#3
คณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ประกอบดวย คณะกรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน. อาจารยฝาย
วิชาการของทุกศูนย โดยมีผูแทนของศูนยเจาภาพเปนประธาน
คณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้:
ก) กำกับและดูแลใหการแขงขันเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ข) พิ จารณาขอสอบพรอมเฉลยข อสอบ และแนวทางการให คะแนนที่ผูจัดการแข งขั น เสนอมาก อนการ
แขงขันแตละภาค คณะกรรมการมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธขอสอบที่ถูกเสนอขึ้นมา แตไม
สามารถเสนอขอสอบใหมได การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตองไมมีผลตออุปกรณการทดลองที่ใชในการสอบ
ภาคปฏิบัติ คณะกรรมการตองจัดใหมีการตัดสินขั้นสุดทายในการกำหนดตัวขอสอบและแนวทางในการ
ใหคะแนน ผูเขารวมในการประชุมของคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ตองเก็บรักษาความลับ
เกี่ยวกับขอสอบและตองไมใหความชวยเหลือใดๆ ผูแขงขัน
ค) ตรวจสอบความถูกตองและความยุติธรรมในการแบงกลุมผูที่ไดรับรางวัล จะไมมีการเปดเผยคะแนนของ
ผูแขงขันที่ไมไดรับรางวัล

ง) พิจารณาผลการแขงขันและตัดสิน เรื่องการมอบรางวัล การตัด สิน ของคณะกรรมการฟสิ กสโอลิ มปก
ระดับชาติ ถือเปนเด็ดขาด
ผู สั งเกตการณ ส ามารถเข า ฟ งการประชุมของคณะกรรมการฟ สิก สโอลิ มป กระดั บ ชาติได แตไม ส ามารถ
ลงคะแนนเสียงหรือมีสวนรวมในการอภิปรายได
#4
ศูนยที่เขารวมการแขงขันสงหนึ่งทีมประกอบดวยนักเรียนแตละศูนยมา จำนวน 6 คน เฉพาะ ศูนย สอวน.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สงนักเรียนเขารวมการแขงขันได 3 ทีม
นอกจากนักเรียนแลวยังมีอาจารยของศูนย 2 คน ที่จะตองรับผิดชอบดานวิชาการ (ศูนย สอวน. โรงเรียน
อุดมศึกษามีไดไมเกิน 6 คน อาจารยทั้งสองมีสถานภาพเป นสมาชิกของคณะกรรมการฟ สิกสโอลิมป กระดับชาติ
สมาชิกแตละคนมีสิทธิเทาเทียมกัน สมาชิกของคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ จะถือวาเปนผูประสานงาน
ของศูนยเกี่ยวกับการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ จนกระทั่งจะมีการแขงขันครั้งตอไป
นอกจากอาจารยที่รับผิดชอบดานวิชาการแลว แตละศูนยใหมีผูสังเกตการณอีกหนึ่งคนทำหนาที่ดูแลการนำ
นักเรียนเดินทางจากศูนยไปยังศูนยเจาภาพ และการนำนักเรียนเดินทางกลับยังภูมิลำเนา
อาจารยฝายวิชาการตองคัดเลือกมาจากผูเชี่ยวชาญฟสิกสหรือครูฟสิกสที่สามารถแกโจทยปญหาที่ใชในการ
แขงขันไดอยางดี
แตละศูนยตองสงขอมูลสวนบุคคลของคณะผูเขารวมการแขงขัน (ชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู โรงเรียน) ใหกับ
ศูนยเจาภาพกอนการแขงขันไมนอยกวา 3 สัปดาห
#5
ภาษาที่ใชในการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ คือ ภาษาไทย
#6
หลักการเรื่องการเงินของการแขงขันเปนดังนี้:
มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบดานงบประมาณการแขงขันผานทางศูนยเจาภาพ โดยใหศูนยเจาภาพทำประมาณ
การค าใช จ ายเพื่ อขออนุ มัติอยางน อย 6 เดื อนกอนกำหนดการแขงขัน อยางไรก็ตามศูน ย เจาภาพอาจขอรับ การ
สนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ไดอีกทางหนึ่ง
ศูนยเจาภาพเป นผูดูแลคาใช จายในการเดิน ทางไปยังสถานที่แขงขันและกลับให กับนั กเรียนและผูรวมที ม
ยกเวน ศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและศูนยโรงเรียนเตรียมทหาร โดยใหแตละศูนยสำรองคาใชจายไปกอนแลว
นำไปเบิกกับศูนยเจาภาพในระหวางการแขงขัน
ศูนยเจาภาพเปนผูดูแลคาใชจายตาง ๆ อยางอื่นทั้งหมดตั้งแตผูรวมแขงขันเดินทางมาถึงจนกระทั่งเริ่มเดินทาง
ออกจากศูนยเจาภาพ โดยเฉพาะคาที่พักและอาหารสำหรับนักเรียนและผูรวมทีม คาใชจายในการทัศนศึกษา รางวัล
ในการแขงขัน และอื่น ๆ

#7
ศูนยเจาภาพรวมกับคณะกรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน. เปนผูสรางขอสอบสำหรับการแขงขันพรอมเฉลย
และเกณฑการใหคะแนน โดยขอสอบประกอบดวย ขอสอบภาคทฤษฎี จำนวน 3 ขอ และขอสอบภาคปฏิบัติจำนวน 1
หรือ 2 ข อ ทั้ งนี้ห ากข อสอบภาคทฤษฎีขอใดขอหนึ่งในสามขอถูกปฏิเสธดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกใน
คณะกรรมการฟสิ กส โอลิมป กระดับ ชาติ ศูน ยเจาภาพรวมกั บคณะกรรมการกลางของมู ลนิธิ สอวน. ตองเสนอ
ขอสอบทฤษฎีสำรองจำนวน 2 ขอที่ตองมีการสรางเตรียมไวกอนตอคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ และ
ขอสอบที่ถูกปฏิเสธไมสามารถนำมาพิจารณาไดอีก
ขอสอบภาคทฤษฎีควรครอบคลุมเนื้อหาฟสิกสตามหลักสูตร สอวน. อยางนอยสามหัวขอ ขอสอบภาคปฏิบัติ
ควรประกอบไปดวยการวิเคราะหทางทฤษฎี การปฏิบัติการทดลอง และการวิเคราะหผลการทดลอง
การสอบจะใชเวลา 2 วัน หนึ่งวันสำหรับการสอบภาคทฤษฎีและอีกหนึ่งวันสำหรับการสอบภาคปฏิบัติ เวลา
ที่ใชสำหรับทำขอสอบแตละภาค กำหนดใหภาคละ 4 ชั่วโมง
ในการทำขอสอบผูแขงขันสามารถใชอุปกรณสำหรับการวาดรูปได โดยผูแขงขันตองจัดหามาเอง ไมอนุญาต
ใหนำเครื่องคิดเลขพกพาแบบตั้งโปรแกรมสูตรทางคณิตศาสตรหรือฟสิกสใดๆ เขาหองสอบ
#8
ขอสอบที่ใชในการแขงขันตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ซึ่งประกอบ
ไปดวยอาจารยฝายวิชาการของทุกศูนยที่เขาแขงขัน
ผูแทนหนึ่งคนจากศูนยเจาภาพทำหนาที่เปนประธานคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ และทำหนาที่
รับผิดชอบดูแลการเตรียมการแขงขันและเปนกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ
การตัดสินของที่ประชุมใหใชเสียงสวนใหญ ในกรณีที่มีคะแนนเห็นดวยและไมเห็นดวยเทากัน ใหประธาน
คณะกรรมการมีสิทธิลงคะแนนชี้ขาด
การตัดสินของที่ประชุมในกรณีการปฏิเสธขอสอบตองใชเสียง 2 ใน 3 เปนการตัดสิน
#9
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.และกรรมการจากศูนยเจาภาพที่รวมกันเปนผูสรางขอสอบสำหรับการ
แขงขัน
ผูแขงขันที่ไดคะแนนรวมสูงสุด จะไดรับรางวัลพิเศษ ศูนยเจาภาพสามารถใหรางวัลพิเศษอื่นไดตามที่
เห็นสมควร
#10
ภาระหนาที่ของศูนยเจาภาพ
ก ดูแลใหการแขงขันดำเนินไปตามขอบังคับของธรรมนูญนี้
ข ควรออก “กฎระเบียบการจัดงาน” บนพื้นฐานของธรรมนูญนี้ และแจงกฎระเบียบการจัดงาน
ใหกับศูนยที่จะเขารวมการแขงขันทราบลวงหนาในชวงเวลาอันควร กฎการจัดงานจะให
รายละเอียดของการแขงขันที่ไมครอบคลุมโดยธรรมนูญ และใหชื่อและที่อยูของหนวยงานและ
บุคคลที่รับผิดชอบจัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ
ค กำหนดการแขงขันที่แนนอน (ตารางเวลาสำหรับผูแขงขันและผูรวมทีม กำหนดการทัศนศึกษา
และอื่นๆ แ ละสงไปยังศูนยที่จะเขารวมการแขงขันลวงหนา
ง ตองจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมพิจารณาขอสอบ รวมถึงการพิจารณาคะแนนรวมกันและ
เสนอรางรายชื่อผูรับรางวัล
จ เตรียมพี่เลี้ยงคอยดูแลนักเรียนที่เขารวมแขงขัน
ฉ ทำสำเนากระดาษคำตอบและคะแนนของผูแขงขันใหกับอาจารยของศูนยผูแขงขันกอนการให
คะแนนขั้นสุดทาย
ช เตรียมเกียรติบัตรและรางวัลตางๆ
ซ จัดพิมพบันทึกการแขงขันสงใหศูนยที่เขารวมก ารแขงขัน อยางนอยเทากับจำนวนผูเขารวม
กิจกรรมการแขงขัน ภายในเวลาไมเกิดหนึ่งปหลังจากการแขงขัน
#11
ศูนยเจาภาพที่ดูแลการแขงขันจะทำหนาที่ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลตางๆ แกผูชนะการแขงขันในพิธี
อันมีเกียรติอยางเปนทางการ
#12
มูลนิธิ สอวน. เปนผูประสานงานระยะยาวที่เกี่ยวของกับการจัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ
#13
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในธรรมนูญ การเพิ่มเติมหรือการลดบทบัญญัติสามารถกระทำไดโดยคณะผูแทนศูนยทั้ง
14 ศูนย ที่เขารวมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย สอวน. ประจำปและตองอาศัยเสียงขางมาก (2ใน 3 ของ
คะแนนเสียง)
*********************

