
โครงการแข่งขันดาราศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติครั้งที่12 - 12th 

Thailand  Astronomy Olympiad  (12th TAO) 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ในพระอุปภัมภ์สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

  
--------------------------------------- 

 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1.1 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปภัมภ์สมเด็จ  
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(มูลนิธิสอวน.)   

1.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. หลักการและเหตุผล  
ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคกรีกโปราณ ตราบจน
ปัจจุบัน ทําให้มนุษย์เข้าใจถึงธรรมชาติและปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ลึกซ้ึงมาก ขึ้น ดาราศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มี
ความสําคัญ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุวิชาดาราศาสตร์ไว้ในสาระ การเรียนรู้ที่ 7ดาราศาสตร์และอวกาศ 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีพ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ยัง
ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ด้านดาราศาสตร์การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์จึงมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้าง บุคลากรด้านดาราศาสตร์ในอนาคต  
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาต่างๆ ในระดับนานาชาติมูลนิธิสอวน. จึง
ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนส่วนภูมิภาค จํานวน 17 แห่ง มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ 
จํานวน 7 แห่ง เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.เพ่ือดําเนินการอบรมและเตรียมความพร้อม รวมทั้งคัดเลือก
นักเรยีนเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศและระดับนานาชาติตลอดจนเตรียมครูวิทยาศาสตร์ครู
คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2543 โดย มีสาขาที่ดําเนินการ 6 สาขา คือคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์   
สําหรับการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติมีศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ที่เข้าร่วม การแข่งขัน จํานวน
11 ศูนย์แบ่งศูนย์จัดค่ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 ศูนย์คัดเลือกผู้แทนศูนย์ๆ 
ละ 12 คน ศูนย์จัดค่ายเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 ศูนย์คัดเลือกผู้แทน ศูนย์ๆ ละ 6 คน และศูนย์จัดค่าย
เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ศูนย์คัดเลือกผู้แทนศูนย์6คน รวม ทั้งหมด 114 คน นักเรียนผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันจะแข่งขันด้วยการสอบข้อสอบภาควิชาการด้วยมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อสอบ
ภาคทฤษฎีและข้อสอบภาคปฏิบัติการ สําหรับข้อสอบภาคปฏิบัติการประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
สังเกตการณ์ข้อสอบภาคทฤษฎีจะเสนอมาจากคณาจารย์ทุกศูนยแ์ละจะพิจารณาคัดเลือกและปรับปรุงโดย



คณะกรรมการวิชาการกลาง ข้อสอบภาคสังเกตการณ์ จะพิจารณาคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติและมีคณาจารย์พร้อมครูสังเกตการณ์ของแต่ละศูนย์ร่วมพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ เกณฑ์การให้
คะแนน รวมทั้งการประเมินผลและตัดสินผลการแข่งขัน รางวัลการแข่งขันประกอบด้วย รางวัลดีเยี่ยม ดีมาก ดี
และเกียรติคุณประกาศ จากนั้นจึงคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 3 คน เพ่ือเป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 (20th IAO) และคัดเลือกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่าง
ประเทศครั้งที่ 9 ( 9th IOAA) ต่อไป  
              เนื่องในวาระฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ในปีพ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มูลนิธิสอ
วน. ไดม้อบหมายให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งท่ี 12โดยมีกําหนดการจัดในวันที่ 20 - 25
เมษายน 2558  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขัน
ดาราศาสตร์โอลมปิกระหว่างประเทศิ (IAO) ประจําปี  2558  

3.2 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วม
แข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOAA) ประจําปี 2558 

3.3 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ให้ทัดเทียมนานาประเทศ 

3.4 เพ่ือให้คณาจารย์จากศูนย์ต่างๆ ได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดแข่งขันวิชาการสาขาดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับประเทศ รวมทั้งได้ร่วมกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรม ตลอดจนพัฒนา อุปกรณ์
ปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  

3.5เพ่ือให้ครูสังเกตการณ์จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศได้มีประสบการณ์ในการจัดแข่งขันวิชาการ
สาขาดาราศาสตร์ระดับประเทศ 

3.6  เพ่ือฉลองในโอกาสครบรอบ30 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ในปีพ.ศ. 2558 
 
4. ระยะเวลาการแข่งขันและสถานที่   

4.1 กําหนดการแข่งขัน : วันที่20 – 25 เมษายน 2558 
4.2 สถานที่จัดแข่งขัน: สอบภาคทฤษฎี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาและสอบ

ภาคปฎิบัติ ณ สนามเทศบาลเมืองม่วงงาม  อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ  

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชา ดารา
ศาสตร์ทั่วประเทศ จํานวน 11 ศูนย์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 



ที ่ ศูนย์ สอวน. อาจารย์
ผู้แทนศูนย์ 

ครู
สังเกตการณ์ 

นักเรียน 
ม.ต้น 

นักเรียน 
ม.ปลาย 

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 1 6 6 

2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 1 6 6 

3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

3 1 6 6 

4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 1 6 6 

5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 1 6 6 

6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 1 6 6 

7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 1 6 6 

8 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 1  6 

9 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 3 1 6 6 

10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 1 6 - 

11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 1 6 - 

 รวม 30 11 60 54 

สรุปจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้    

1) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน จํานวน 114 คน 
2) อาจารย์ผู้แทนศูนย์/หัวหน้าทีม จํานวน 30 คน 

3) ครูสังเกตการณ์ จํานวน 11 คน 

4) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ จํานวน 20 คน 

5) คณะกรรมการศูนย์เจ้าภาพ จํานวน 30 คน 

6) นักศึกษาพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาช่วยงาน จํานวน 20 คน 
 รวมทั้งหมด จํานวน 225 คน 
6.  รูปแบบการจัดการการแข่งขัน 
 

6.1 เนื้อหาวิชาการสําหรับการแข่งขันฯ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้หลักสูตรของการแข่งขันดารา
ศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ(TAO) สําหรับการแข่งขันฯ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้ หลักสูตรของการแข่งขัน
ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOAA)   

6.2 การสอบแบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติการ โดยภาคปฏิบัติการประกอบด้วยการ วิเคราะห์
ข้อมูลและการสังเกตการณ์มีสัดส่วนคะแนน คือ 60 : 20 : 20 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

6.2.1 ข้อสอบภาคทฤษฎีประกอบด้วย ข้อสอบสั้น จํานวน 5-10 ข้อ และข้อสอบยาวจํานวน 2-4 
ข้อ ใช้เวลาสอบไม่เกิน 4 ชั่วโมง สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และไม่เกิน 5 ชั่วโมง สําหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

 



  
6.2.2 ข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูลและภาคสังเกตการณ์จะทดสอบทักษะโดยมีความยากง่าย

เหมาะสมในแต่ละกลุ่มระดับ   
6.2.3 ข้อสอบภาคทฤษฎีจะได้รับการเสนอจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ฯ ที่เข้าร่วมการ

แข่งขันฯ จากนั้นกรรมการกลางจะเป็นผู้คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ เพ่ือให้อาจารย์ผู้แทนศูนย์โอลิมปิก 
วิชาการ สอวน.ฯ ต่างๆ ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกัน สําหรับ 
ข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูลจะออกข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และข้อสอบภาคสังเกตการณ์จะออกข้อสอบ โดย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือผู้เชี่ยวชาญ  

6.2.4 อาจารย์ผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ฯ จะทําหน้าที่ตรวจข้อสอบของนักเรียนศูนย์
ตนเอง และปรับเทียบคะแนนกับผลการตรวจข้อสอบของกรรมการกลาง 

6.2.5 กรรมการกลางทําหน้าที่ในการตรวจข้อสอบของนักเรียนจากทุกศูนย์ทั้งภาคทฤษฎี ภาค
วิเคราะห์ข้อมูล  และภาคสังเกตการณ์  แล้วนํามาปรับเทียบคะแนนกับอาจารย์ผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอ
วน.ฯ แต่ละศูนย์   

    
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 ได้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันดารา
ศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IAO) ประจําปี2557  

7.2 ได้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันดารา
ศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOAA) ประจําปี2558 
8.3ได้สร้างมาตรฐานการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา 
ตอนปลายของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ  

7.4 คณาจารย์จากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ต่างๆ ได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดแข่งขัน
วิชาการสาขาดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศ รวมทั้งได้ร่วมกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรม 
ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  

7.5 ครูสังเกตการณ์จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศได้มีประสบการณ์ในการจัดแข่งขันวิชาการ
สาขาดาราศาสตร์ระดับประเทศ 

7.3 ได้จัดกิจกรรมเพ่ือฉลองในโอกาสครบรอบ30 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี   
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