
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรยีงโดย  นางสาววรนารถ  อยู่สุข 

 

 



 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นการรวบรวมข้อมูล  

วิเคราะห์และสังเคราะห์งานในหน้าที่จากประสบการณ์การท าหน้าที่ผู้จัดการทีมในการเข้าร่วมการแข่งขัน

คณิตศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ  ครั้งที่ 59  ประจ าปีพุทธศักราช 2561  ณ ประเทศโรมาเนีย  โดยมีตั้งแต่

กระบวนการของการจัดค่ายอบรม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  

ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1  การอบรมคัดเลือกเพิ่มเติม  การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2  และ 

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งขันยังต่างประเทศ  จนถึงการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ  

ภายในคู่มือนี้ น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้จัดการทีมในแต่ละกระบวนการ พร้อมทั้งตัวอย่าง

และข้อเสนอแนะที่ไดจ้ากการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่จะท า

หน้าที่ผู้จัดการทีมสามารถน าไปใช้ประกอบในการด าเนินงานเพื่อความเรียบร้อยได้ในอนาคต หากมีข้อผิดพลาด

ประการใด ข้าพเจ้ายินดีรับค าติชม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 

 

 

นางสาววรนารถ  อยู่สุข 

นักวิชาการ 

 สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  1 

ภาพรวมของการด าเนินงาน           2 

การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1  3 

การประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน 

คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ครั้งที่ 1  8 

การอบรมคัดเลือกเพิ่มเติม และการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2  10 

การประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน 

คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ครั้งที่ 2  13 

การอบรมเตรียมความพร้อมกอ่นการไปแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิกระหว่างประเทศ  14 

การเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  16 

การประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน 

คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ครั้งที่ 3  23 

ภาคผนวก  24 

 

 

 

 

 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 

 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เริ่มต้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2502  ณ ประเทศ

โรมาเนีย  ส าหรับประเทศไทยได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532   

เป็นต้นมา  รวม 30 ครั้ง  โดยได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติคุณประกาศรวม 147 รางวัล  จ าแนกตามประเภท

รางวัลไดด้ังนี ้

 24 เหรียญทอง  

 53 เหรียญเงิน  

 47 เหรียญทองแดง  

 23 เกียรติคุณประกาศ  

 ในการแข่งขันฯ แต่ละประเทศสามารถส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้สูงสุด  

6 คน  โดยต้องมีหัวหน้าทีมหรือรองหัวหน้าทีมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ เพื่อท าหน้าที่คัดเลือกข้อสอบ   

แปลข้อสอบ  และตรวจข้อสอบของนักเรียนจากประเทศตนเอง  นอกจากนี้ แต่ละทีมสามารถส่งผู้ช่วยหัวหน้าทีม 

เพื่อเข้าร่วมในการคัดเลือกข้อสอบ  แปลข้อสอบ  ตรวจข้อสอบ  และดูแลนักเรียนได้เพิ่มเติม  โดยคณะท างาน

กลุ่มนี้ จะลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในฐานะ Observer A, Observer B หรือ Observer C 

 ส าหรับการแข่งขันฯ ในปีพุทธศักราช 2561 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 59  ณ เมืองคลูช–นาโปกา  ประเทศ

โรมาเนีย  ระหว่างวันที่ 3–14 กรกฎาคม 2561  ซึ่งประเทศโรมาเนียรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ 

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6  ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59  มีประเทศที่ส่งนักเรียน 

เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 107 ประเทศ  รวมผู้เข้าแข่งขัน 594 คน  โดยผู้แทนประเทศไทยได้รับ 3 เหรียญทอง 

และ 3 เหรียญเงิน  และคะแนนรวมของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 5 ของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 

 การด าเนินงานเพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมให้กับผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันคณิตศาสตร์

โอลิมปิกระหว่างประเทศในแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 ปี  ซึ่งเริ่มประมาณเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกันยายน

ของปีถัดไป  โดยมีภาพรวมในการด าเนินงานแสดงดังผังต่อไปนี้ 

 

 

อบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1

ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน

คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ครั้งที่ 1

อบรมคัดเลือกเพิ่มเติม และอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2

ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน

คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ครั้งที่ 2

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน

คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ครั้งที่ 3



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 

 การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1  จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี  โดยนักเรียนที่เข้ารับการอบรม

คัดเลือกในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์มีประมาณ 25–30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มาจากการผลการสอบ 

Thailand Mathematical Olympiad (TMO)  และเนื่องจากการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1  นักเรียนจาก

หลายวิชาจะเข้ารับการอบรมในช่วงเวลาเดียวกัน ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ จึงรับหน้าที่ในการดูแลนักเรียนใน

เรื่องของที่พักและอาหาร  ทั้งนี้ ผู้จัดการทีมมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 ก่อนการอบรมคัดเลือก  

1. ประสานงานกับอาจารย์หัวหน้าทีม เพื่อแจ้งช่วงเวลาที่จะมีการอบรมคัดเลือก และขอตาราง  

การอบรมคัดเลือก  รวมถึง ข้อมูลต่าง ๆ ของวิทยากร เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล 

2. ประสานงานกับวิทยากร เพื่อขอข้อมูลต่อไปนี้ 

 สถานที่ท างาน 

 ที่อยู่ในการจัดส่งจดหมายเชิญ 

 การเดินทางมาอบรม เพื่อน าไปใช้ในการขออนุมัติการเดินทางและประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 

 ความต้องการในการเข้าพัก ณ สสวท. เรสซิเดนซ์  รวมถึง วันและเวลาในการเข้าพัก  

ในกรณีที่วิทยากรมาจากต่างจังหวัดและมีความประสงค์จะเข้าพัก 

 การแพ้อาหาร 

นอกจากนี้ ต้องแจ้งช่องทางที่วิทยากรสามารถติดต่อกับผู้จัดการทีม ไม่ว่าจะเป็นหมายเลข

โทรศัพท์ หรืออีเมล  รวมทั้งการส่งเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งโดยปกติแล้วจะแจ้งให้วิทยากรส่งเอกสาร 

มาให้ทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  เพื่อเตรียมท าส าเนาให้กับนักเรียน 

3. ด าเนินการขออนุมัติการจัดการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1  ซึ่งมีเอกสาร ดังนี้ 

 บันทึกขออนุมัติหลักการและยืมเงินทดรองจ่าย  ทั้งนี้ การประมาณการค่าใช้จ่าย 

ให้อ้างอิงจากคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ สสวท.  ซึ่งโดยปกติแล้วจะมี

ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

 ค่าตอบแทนวิทยากร 

 ค่าพาหนะของวิทยากร 

 ค่าห้องพัก สสวท. เรสซิเดนซ์  ของวิทยากร 

 ค่าอาหารว่างของวิทยากร 

 ค่าสแกนเอกสาร  เนื่องจาก จะมีหนังสือรวมข้อสอบของประเทศต่าง ๆ ที่ได้

รับมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในปีก่อนหน้าที่ต้องสแกนเก็บไว้ 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 ค่าวัสดุต่าง ๆ  เช่น  ปากกา  วงเวียน  ไม้บรรทัด  แฟ้ม 

นอกจากนี้ ในกรณีที่วิทยากรเดินทางโดยเครื่องบิน หรือรถรับจ้าง (taxi) จะต้อง 

ขออนุมัติหลักการให้วิทยากรเดินทางโดยเครื่องบิน หรือรถรับจ้างเพิ่มเติมด้วย 

 บันทึกขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ จัดท าและส่งหนังสือเชิญ 

ให้วิทยากร รวมถึงการแจ้งตารางการอบรมคัดเลือกกับนักเรียน 

 บันทึกขอจองห้องพัก สสวท. เรสซิเดนซ์   

 บันทึกขอรหัส wi-fi  ให้กับวิทยากร 

 บันทึกขออนุมัติหลักการท างานล่วงเวลาให้กับผู้จัดการทีม นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่  

ที่เกี่ยวข้อง 

4. จดัเตรียมเอกสาร หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการอบรมคัดเลือก 

 จองห้องประชุมส าหรับการอบรม โดยจัดห้องแบบห้องเรียน ดังตัวอย่างในภาคผนวก 

 จองโปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายแผ่นทึบ 

 อุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับวิทยากร เช่น ปากกาไวท์บอร์ด  ปากกาเมจิก  กระดาษ  

ลวดเสียบ  ที่เย็บกระดาษ 

 อุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับนักเรียน เช่น ไม้บรรทัด  วงเวียน  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  

เครื่องเหลาดินสอ  กระดาษทด 

 รหัส wi-fi  ส าหรับแจกวิทยากรแต่ละคน  โดยจะท าคล้าย ๆ นามบัตร และแจกในวันที่

วิทยากรมาให้การอบรม 

 ใบเซ็นช่ือของวิทยากร และนักเรียน 

 ตารางเวรของนักเรียน  ซึ่งโดยปกติสิ่งที่นักเรียนต้องท าในแต่ละวันคือ รับอาหารว่างที่

ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ  รับกระดาษทดวันละ 1 รีม  ช่วยอาจารย์แจกเอกสาร  ลบ

กระดาน   

 เอกสารจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะของวิทยากร ได้แก่ ใบส าคัญรับเงิน (FN 112) 

ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร  และแบบรายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (FN 104) 

 

 

 

 

 

 

 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 ระหว่างการอบรมคัดเลือก  

1. วันปฐมนิเทศ 

ในวันปฐมนิเทศ นักเรียนที่ต้องเข้ารับการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 และนักเรียนฟอสซิล (นักเรียน

ที่เข้ารับการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2  แต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนฯ) มาเข้ารับฟังช้ีแจงกฎ ระเบียบต่าง ๆ 

ของการอบรมคัดเลือก และอาจมีกิจกรรมที่ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ จัดให้นักเรียนเพิ่มเติม เช่น การเสวนาจาก

ผู้แทนฯ รุ่นพี่  ทั้งนี้ ในส่วนของผู้จัดการทีมจะต้องมาพบปะกับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อแนะน าตัวและ

ช้ีแจงกติกาการอบรมต่าง ๆ เช่น   

 การลาหยุด  นักเรียนสามารถขอและส่งใบลาได้ทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชา (ผู้จัดการ

ทีม) โดยต้องส่งใบลาก่อนวันลาเสมอ  ยกเว้นการลาป่วยสามารถโทรมาแจ้งได้และส่ง

ใบลาภายหลัง   

 การเข้าช้ันเรียนสาย  แล้วแต่กติกาที่ผู้จัดการทีมของแต่ละวิชาก าหนด เช่น ถ้านักเรียน

เข้าช้ันเรียนสายเกิน 15 นาที นับเป็นขาดเรียนครึ่งวัน  หรือถ้านักเรียนเข้าช้ันเรียนสาย 

2 ครั้ง นับเป็นขาดเรียน 1 วัน   

 การหมดสิทธิ์สอบ นักเรียนจะหมดสิทธิ์สอบและไม่ได้รับวุฒิบัตร เมื่อเข้าเรียนไม่ครบ 

80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  ทั้งนี้ ผู้จัดการทีมควรแจ้งจ านวนวันที่นักเรียนสามารถลา

ได้ให้นักเรียนทราบด้วย 

 การเซ็นช่ือเข้าชั้นเรียน  อาจให้นักเรียนเซ็นชื่อวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง แล้วแต่ก าหนด 

 เวรประจ าวันและหน้าที่ของเวร 

 การแต่งกาย ซึ่งตลอดระยะเวลาการอบรม นักเรียนจะต้องสวมชุดนักเรียนหรือชุด 

พลศึกษาของโรงเรียน และห้ามสวมรองเท้าแตะเข้าช้ันเรียน  ทั้งนี้ นักเรียนที่พักค้าง ณ 

หอพัก สสวท. ห้ามสวมชุดนอนมารับประทานอาหาร 

 เวลาและสถานที่ในการรับประทานอาหาร 

 การติดต่อเจ้าหน้าที่ในเวลากลางคืน ส าหรับนักเรียนที่พักค้าง ณ หอพัก สสวท. 

นอกจากนี้ ต้องให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ–นามสกุล  โรงเรียน  และเลือกหัวหน้า

ห้องและรองหัวหน้าห้อง เหมือนช้ันเรียนทั่วไปในโรงเรียนอีกด้วย 

2. วันที่มีการอบรม 

 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน โดยท าส าเนาเท่ากับจ านวนนักเรียนรวมกับ

วิทยากร  และน าไปวางให้วิทยากรในห้องอบรม 

 กิจกรรมโฮมรูม ประมาณ 10–15 นาที  ก่อนเข้าเรียน  เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนปัญหา

และความต้องการของนักเรียน  รวมถึง แจ้งหรือสอบถามข้อมูลนักเรียนในประเด็นที่

ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ มอบหมาย  เช่น  การแพ้อาหาร  การขอผ่อนผันการเรียน

ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร 
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 ดูแลอาหารว่างของวิทยากร  รวมถึง รับประทานอาหารกลางวันกับวิทยากร เพื่อพูดคุย

แลกเปล่ียนถึงประเด็นปัญหาที่มีในช้ันเรียน หรือปัญหาอื่น ๆ 

 ดูแลนักเรียนที่พักค้าง ณ หอพัก สสวท. 

 จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรและค่าพาหนะให้กับวิทยากร  โดยขอส าเนาบัตรประชาชน

ของวิทยากรมาแนบ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย  ทั้งนี้ หากวิทยากรเดินทางโดยเครื่องบิน 

ให้น าบัตรที่นั่ง (boarding pass) และใบเสร็จรับเงินมาประกอบการเบิกจ่ายด้วย 

 อัพโหลดเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละวันให้นักเรียน ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กที่หัวหน้าทีม

จัดท าขึ้น 

3. วันพัก 

วันพัก เป็นวันที่นักเรียนไม่มีการอบรม แต่จะมีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด 

ที่พักค้าง ณ หอพัก สสวท.  ผู้จัดการทีมในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชา จึงควรไปดูแลและพูดคุย 

กับนักเรียนวันละ 1–2 ครั้ง 

4. ก่อนการสอบ 

 จัดห้องสอบ  ต้องจัดห้องสอบเท่ากับจ านวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมรวมกับจ านวน

นักเรียนฟอสซิล  พร้อมทั้งติดตั้งนาฬิกา  ทั้งนี้ ควรติดสติกเกอร์ที่ระบุช่ือ–นามสกุล 

และเลขที่ของนักเรียนไว้ที่โต๊ะสอบด้วย เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ยังจ าเลขที่ของ

ตนเองไม่ได้และน าเลขที่ที่โรงเรียนมาใช้ 

 จัดเตรียมเอกสารการสอบ  ได้แก่  1) แฟ้มกระดาษค าตอบ ซึ่งจะมีกระดาษค าตอบที่มี

แบบฟอร์ม ตามหัวอย่างในภาคผนวก ข้อละ 1 แผ่น  และกระดาษเปล่าจ านวนหนึ่ง 

ส าหรับใช้เป็นกระดาษค าตอบและกระดาษทด ใส่ไว้ในแฟ้มส าหรับแจกนักเรียนเป็น

รายบุคคล  2) ข้อสอบ ใส่ซองทึบแยกไว้  3) กระดาษทดเพิ่มเติม ประมาณ 1 รีม   

4) ผังการนั่งสอบ  5) แบบลงช่ือการเข้าห้องน้า 

 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน  เช่น  ไม้บรรทัด  วงเวียน  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  

ปากกาลบค าผิด  เครื่องเหลาดินสอ 

 จัดเตรียมสิ่งของอื่น ๆ  เช่น  กระดาษช าระ  พาสเตอร์ปิดแผล  ยาแก้ปวดลดไข้  

เนื่องจากจะมีนักเรียนที่มักเลือดก าเดาไหล หรือเจ็บป่วย 

 ตรวจสอบน้าดื่มให้เพียงพอส าหรับนักเรียนทุกคน 
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5. วันสอบ 

 แจ้งกติกาการสอบ  เช่น  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสอบสามารถสอบถามได้ภายใน  

30 นาทีแรก  ห้ามเข้าห้องน้าภายใน 30 นาที หลังเริ่มเวลาสอบ และ 15 นาที  

ก่อนหมดเวลาสอบ  การส่งข้อสอบ  และการเขียนหัวกระดาษค าตอบ  การขอกระดาษ

และอาหารว่าง   ทั้งนี้ หากนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสอบ ผู้จัดการทีมจะเป็นผู้

ติดต่อกับหัวหน้าทีม หรือผู้ที่หัวหน้าทีมมอบหมายให้ตอบค าถาม ในการสอบถามและ

รับค าตอบกลับมาให้นักเรียน 

 ดูแลความเรียบร้อยระหว่างการสอบ  ทั้งนี้ นักเรียนที่ขออนุญาตไปเข้าห้องน้าระหว่าง 

การสอบจะต้องลงช่ือ และเวลาออก–เข้าห้องสอบ  โดยจะอนุญาตให้ไปห้องน้าได้ 

ครั้งละ 1 คน 

6. ภายหลังการสอบ 

 สแกนกระดาษค าตอบทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf  จัดแยกไฟล์ตามข้อ  พร้อมทั้งตั้งช่ือแต่ละไฟล์

ตามเลขที่ของนักเรียน  ส าหรับนักเรียนฟอสซิล ให้ใช้เลขที่ต่อจากนักเรียนที่เข้ารับ 

การอบรม  จากนั้น ส่งกระดาษค าตอบให้ทีมอาจารย์ผู้ตรวจ  ซึ่งอาจารย์บางท่านจะรับ

ไฟล์ไปตรวจ  และบางท่านตรวจจากกระดาษค าตอบ ซึ่งจะจัดส่งฉบับส าเนาไปให้ 

 

 หลังการอบรมคัดเลือก  

1. ท าเรื่องสรุปค่าใช้จ่ายและส่งใช้เงินยืม  ซึ่งมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้แก่ 

 ใบเซ็นช่ือวิทยากร 

 ใบส าคัญรับเงิน (FN 112) ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร  พร้อมส าเนา 

บัตรประจ าตัวประชาชน   

 แบบรายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (FN 104) 

 บัตรที่นั่ง (boarding pass) และใบเสร็จรับเงิน  ส าหรับวิทยากรที่เดินทางโดยเครื่องบิน 

 ใบส าคัญรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของวิทยากร 

 ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ส าหรับใบเซ็นช่ือของนักเรียน จะส่งให้กับฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย

ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของนักเรียน 

2. จัดท ารายงานสรุปผลการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1  ซึ่งจะกล่าวถึงข้อมูลต่าง ๆ ของการอบรม  เช่น  

นักเรียนที่เข้ารับการอบรม  วิทยากร  ตารางการอบรม  ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา  

 

 

 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 

 การประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ  จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน เพื่อรายงานผลการจัดการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 และ

แผนการจัดการอบรมคัดเลือกเพิ่มเติมและการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 เป็นหลัก  โดยในช่วงเช้าจะมี 

การประชุมตัดสินผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1   ทั้งนี้ ผู้จัดการทีมมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 ก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

1. ก าหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการฯ  โดยสอบถามวันที่ประธานคณะอนุกรรมการฯ และ

หัวหน้าทีมสะดวกตรงกันก่อน แล้วจึงแจ้งวันประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ ท่านอื่น ๆ  

2. จองห้องประชุม ซึ่งปกติแล้วมักใช้ห้องประชุม อาจารย์สนั่น  สุมิตร เป็นหลัก  และจัดเตรียม 

ห้องประชุมส าหรับการตัดสินผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1  ซึ่งควรเป็นห้องปิด ที่ไม่มีบุลคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า–ออกได ้

3. จัดท าระเบียบวาระประชุม  โดยศึกษาจากระเบียบวาระประชุมของปีที่ผ่านมา แล้วร่างขึ้นมา

ใหม่ ตามประเด็นของปีนั้น ๆ  แล้วจึงส่งให้หัวหน้าทีมและฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ พิจารณา เพื่อเพิ่ มเติม

ระเบียบวาระอ่ืน ๆ   

4. จัดท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ จัดท าและส่งหนังสือเชิญ รวมทั้ง 

ระเบียบวาระประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ 

5. ด าเนินการขออนุมัติหลักการและยืมเงินทดรองจ่ายส าหรับการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  

ซึ่งจะครอบคลุมในส่วนของค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม และค่าพาหนะของบุคคลภายนอก  ค่าอาหารว่าง  

ค่าอาหารกลางวัน  และค่าวัสดุอ่ืน ๆ  เช่น  แฟ้มใส่เอกสาร  ปกรายงาน 

6. จัดเตรียมเอกสารส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระ  เช่น  รายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ครั้งก่อน  รายงานผลการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1  

7. สั่งอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 

8. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย  ได้แก่  ใบส าคัญรับเงิน (FN 112) ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุม  แบบรายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (FN 104) 
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 วันประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

1. เข้าร่วมการประชุมตัดสินผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 

2. จัดท าเอกสารรายงานผลการตัดสินผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1  ซึ่งประกอบด้วย 

 รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคัดเลือกเพิ่มเติมและการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2  

ส าหรับเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

 บันทึกผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมและการอบรมคัดเลือก

ครั้งที่ 2  ถึงผู้อ านวยการ สสวท.  โดยมีผู้จัดการทีม  ผู้อ านวยการสาขาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษา  และผู้อ านวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ ลงนาม 

 บันทึกผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมและการอบรมคัดเลือก

ครั้งที่ 2  ถึงประธานคณะอนุกรรมการฯ  โดยมีหัวหน้าทีมเป็นผู้ลงนาม 

 รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคัดเลือกเพิ่มเติมและการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2  

ที่ประธานคณะอนุกรรมการฯ ลงนาม 

3. เข้าร่วมการประชุม และท าหน้าที่เลขานุการของการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

4. น าเอกสารต่าง ๆ ให้หัวหน้าทีมและประธานคณะอนุกรรมการฯ ลงนาม ภายหลังจาก 

ปิดการประชุม 

5. จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมและค่าพาหนะกับบุคคลภายนอก  โดยขอส าเนา  

บัตรประชาชนของบุคคลนั้น ๆ มาแนบ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย 

 

 หลังการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

1. จัดท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และส่งให้ผู้อ านวยการสาขาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษา ตรวจรายงานการประชุม  หรือให้ผู้อ านวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ เป็นผู้ตรวจ ในกรณีที่

ผู้อ านวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาไม่ได้เข้าร่วมการประชุม 

2. ท าเรื่องสรุปค่าใช้จ่ายและส่งใช้เงินยืม  ซึ่งมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้แก่ 

 ใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 ใบส าคัญรับเงิน (FN 112) ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนผู้ เข้าร่วมประชุมที่ เป็น

บุคคลภายนอก  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

 แบบรายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (FN 104)  

ส าหรับบุคคลภายนอก 

 ใบส าคัญรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงินค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ 

3. ส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ให้ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ 

 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 

 การอบรมคัดเลือกเพิ่มเติม จัดขึ้นในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม  ส่วนการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2  

จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี  โดยนักเรียนที่เข้ารับการอบรมคัดเลือกในส่วนของ 

วิชาคณิตศาสตร์มีประมาณ 25 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมาจากการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1   

 

   

 ผู้จัดการทีมจะมีหน้าที่ เช่นเดียวกับการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1  แต่เนื่องจากการอบรมคัดเลือก

เพิ่มเติมนี้ เป็นการเฉพาะของวิชาคณิตศาสตร์ และมีก าหนดการอบรมบางช่วงที่ให้นักเรียนทุกคนต้องพักค้าง 

ณ หอพัก สสวท.  ดังนั้น ผู้จัดการทีมจึงมีหน้าที่อื่น ๆ เพิ่มเติมจากการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1  ดังนี ้

 

 ก่อนการอบรมคัดเลือก  

1. ประสานงานกับนักเรียน เพื่อแจ้งและขอข้อมูลต่อไปนี้ 

 แจ้งตารางการอบรม 

 แจ้งข้อปฏิบัติการเข้าพัก  รวมถึงข้อมูลของหอพัก สสวท.  ว่ามีสิ่งอ านวยความสะดวก

อะไรให้บ้าง เพื่อที่นักเรียนจะได้เตรียมอุปกรณ์ และของใช้ส่วนตัวได้  โดยอาจท าเป็น

ภาพและแจ้งนักเรียนผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ก 

    
 

 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการแพ้อาหาร และโรคประจ าตัว 

 ขอข้อมูลการติดต่อกับผู้ปกครอง 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที่ 2–3  ซึ่งมักจัดขึ้นในช่วง

เดือนมกราคม  เพื่อท าเรื่องขอผ่อนผันให้นักเรียนเข้ารับการฝึกพร้อมกับนักศึกษา 

วิชาทหารของโรงเรียนอื่นที่มีช่วงเวลาไม่ตรงกับการอบรม  ทั้งนี้ หากมีนักเรียนที่มี

ช่วงเวลาของการเข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหารตรงกับช่วงเวลาของการอบรม จนท าให้ 

มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%  จะต้องแจ้งให้หัวหน้าทีมทราบ เพื่อพิจารณาปรับตาราง 

การอบรม ซึ่งถ้าไม่สามารถปรับตารางการอบรมได้ นักเรียนก็จ าเป็นต้องเข้าค่าย

นักศึกษาวิชาทหารร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนอ่ืน 

2. บันทึกขอจองห้องพักส าหรับวิทยากรและผู้จัดการทีม  รวมทั้ง หอพัก สสวท. ส าหรับนักเรียน ทั้ง

ชายและหญิง 

3. สั่งอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ของวิทยากรและนักเรียน  ส าหรับช่วงที่มีการพักค้าง ณ หอพัก 

สสวท.  และสั่งอาหารกลางวัน ส าหรับวันที่มีการอบรมปกติ  ทั้งนี้ ต้องจัดเตรียมอาหารเช้า กลางวัน และเย็น 

ส าหรับนักเรียนต่างจังหวัดที่พักค้าง ณ หอพัก สสวท. ตลอดระยะเวลาอบรม   

4. สั่งอาหารว่าง และนมหรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ส าหรับวิทยากรและนักเรียน 

5. สั่งน้าดื่ม จาก สสวท. เรสซิเดนซ์  ทั้งนี้ ต้องสั่งให้เพียงพอส าหรับนักเรียนที่พักค้าง ณ หอพัก 

สสวท. ด้วย 

6. จัดท าป้ายช่ือนักเรียน 

 

 ระหว่างการอบรมคัดเลือก  

1. พักค้าง ณ ห้องพักเรสซิเดนซ์ สสวท. ตลอดระยะเวลาการอบรม  โดยต้องตรวจตรานักเรียนทุก

คืน และก าชบัให้นักเรียนขออนุญาตก่อนออกนอก สสวท. ทุกครั้ง 

2. ดูแลอาหาร และอาหารว่าง  ทั้งนี้ ในช่วงอาหารเย็น ควรไปรับประทานร่วมกับนักเรียนที่ต้องพัก

ค้างตลอดระยะเวลาของการอบรมอยู่เสมอ  เพื่อพูดคุย ดูแลความเป็นอยู่ ให้นักเรียนรู้สึกว่า สสวท. เหมือน

บ้านอีกหลังหนึ่ง  

 

 หลังการอบรมคัดเลือก  

 ผู้จัดการทีมไม่มีหน้าที่อื่น ๆ เพิ่มเติมจากการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 

  

 

 ผู้จัดการทีมจะมีหน้าที่เช่นเดียวกับการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1  เนื่องจากมีนักเรียนหลายวิชาที่เข้ารับ

การอบรมในช่วงเวลาเดียวกัน  ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ จึงรับหน้าที่ในการดูแลนักเรียนในเรื่องของที่พัก และ

อาหาร  ทั้งนี้ ประมาณเดือนเมษายน จะมีการสอบ Asian Pacific Mathematics Olympiad (APMO)  

ผู้จัดการทีมจึงมีหน้าที่เพิ่มเติมส าหรับการสอบ ดังนี้ 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

ก่อนสอบ 

1. เจ้าภาพแจ้งก าหนดการต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล  จากนั้น ผู้จัดการทีมต้องยืนยันการเข้ารับการสอบ

กับทางเจ้าภาพกลับไปทางอีเมล 

2. รับเอกสารต่าง ๆ จากเจ้าภาพ  เช่น  ข้อก าหนดของการสอบ  ข้อสอบ  เกณฑ์การตรวจข้อสอบ  

และส่งข้อสอบให้หัวหน้าทีมแปลข้อสอบเป็นฉบับภาษาไทย 

3. จัดห้องสอบ  ต้องจัดห้องสอบเท่ากับจ านวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม 

4. เตรียมเอกสารการสอบ  ได้แก่  1) แฟ้มกระดาษค าตอบ ซึ่งจะมีกระดาษค าตอบภาษาอังกฤษที่มี

แบบฟอร์ม ตามหัวอย่างในภาคผนวก ข้อละ 1 แผ่น  และกระดาษเปล่าจ านวนหนึ่ง ส าหรับใช้เป็น

กระดาษค าตอบและกระดาษทด ใส่ไว้ในแฟ้มส าหรับแจกนักเรียนเป็นรายบุคคล  2) ข้อสอบ ใส่ซองทึบแยกไว้  

3) กระดาษทดเพิ่มเติม ประมาณ 1 รีม  4) ผังการนั่งสอบ  5) แบบลงช่ือการเข้าห้องน้า 

5. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน  เช่น  ไม้บรรทัด  วงเวียน  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ปากกาลบค าผิด  

เครื่องเหลาดินสอ 

 

การสอบ 

1. แจ้งกติกาการสอบ  เช่น  หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับข้อสอบสามารถสอบถามได้ภายใน 30 นาทีแรก  

ห้ามเข้าห้องน้าภายใน 30 นาที หลังเริ่มเวลาสอบ และ 15 นาที ก่อนหมดเวลาสอบ  การส่งข้อสอบ  และการ

เขียนหัวกระดาษค าตอบ  การขอกระดาษและอาหารว่าง  ทั้งนี้ หากนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสอบ 

ผู้จัดการทีมจะเป็นผู้ติดต่อกับหัวหน้าทีม หรือผู้ที่หัวหน้าทีมมอบหมายให้ตอบค าถาม ในการสอบถามและรับ

ค าตอบกลับมาให้นักเรียน 

2. ดูแลความเรียบร้อยระหว่างการสอบ  ทั้งนี้  นักเรียนที่ขออนุญาตไปเข้าห้องน้าระหว่าง 

การสอบจะต้องลงช่ือ และเวลาออก–เข้าห้องสอบ  โดยจะอนุญาตให้ไปห้องน้าได้ครั้งละ 1 คน 

 

ภายหลังการสอบ 

1. สแกนกระดาษค าตอบทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf   จัดแยกไฟล์ตามข้อ  พร้อมทั้งตั้งช่ือแต่ละไฟล์ตาม

เลขที่ของนักเรียน  จากนั้น ส่งกระดาษค าตอบให้ทีมอาจารย์ผู้ตรวจ  ซึ่งอาจารย์บางท่านจะรับไฟล์ไปตรวจ  

และบางท่านตรวจจากกระดาษค าตอบ ซึ่งจะได้รับฉบับส าเนา 

2. สรุปผลการสอบและส่งข้อมูลให้กับเจ้าภาพ  ทั้งนี้ เจ้าภาพจะขอไฟล์กระดาษค าตอบของ

นักเรียนบางล าดับด้วย ซึ่งเจ้าภาพจะแจ้งกระดาษค าตอบของนักเรียนในล าดับที่ต้องการผ่านทางอีเมล 

3. ภายหลังจากที่เจ้าภาพประกาศผลการสอบ  ทางเจ้าภาพจะส่งแบบฟอร์มวุฒิบัตรของแต่ละ

รางวัลมาให้ทางอีเมล ผู้จัดการทีมต้องด าเนินการจัดท าวุฒิบัตรและส่งให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่อไป 

 

 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 

 การประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 นี้ จะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม เพื่อรายงานผลการจัดการอบรมคัดเลือก

เพิ่มเติมและการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2  ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ  บุคลากรที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  รวมถึง 

แผนการจัดการอบรมเตรียมความพร้อม เป็นหลัก  ทั้งนี้ ในบางปีอาจมีระเบียบวาระเพิ่มเติมได้  เช่น    

 การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Mathematical Olympiad Program (MOP)  ณ สหรัฐอเมริกา  

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สหรัฐอเมริกาเสนอให้ประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 คน  

โดยทางสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 การฝึกอบรมร่วมกับทีมเกาหลีใต้  ในช่วงก่อนการแข่งขันฯ  โดยกิจกรรมนี้เริ่มมีตั้งแต ่

ปีพุทธศักราช 2560  และจัดขึ้น ณ ประเทศของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน IMO ในปีนั้น ๆ 

 การเสนอช่ือหัวหน้าทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งต่อไป 

 ทั้งนี้ ช่วงเช้าของวันประชุม จะมีการประชุมตัดสินผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2  ด้วย  ส าหรับหน้าที่ของ

ผู้จัดการทีมจะมีเช่นเดียวกับการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน

คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 

 การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศจะจัดขึ้น

ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ขึ้นอยู่กับก าหนดการเข้าร่วมการแข่งขันฯ  โดยมีนักเรียนซึ่งเป็น

ผู้แทนประเทศไทยที่เข้ารับการอบรม 6 คน  และการอบรมจะมีทั้งการอบรมภายใน สสวท.  และการอบรม

ภายนอก สสวท.  ทั้งนี้ ผู้จัดการทีมมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 

    

 เนื่องจากการอบรมเตรียมความพร้อมนี้ แต่ละวิชาจะก าหนดช่วงเวลาของการอบรมแตกต่างกันขึ้นอยู่

กับก าหนดการเข้าร่วมการแข่งขันฯ  ดังนั้น ผู้จัดการทีมจึงมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการอบรมคัดเลือก

เพิ่มเติม  และแม้ว่าการอบรมเตรียมความพร้อมจะไม่มีการสอบเพื่อคัดเลือก  แต่ยังคงมีการสอบ โดยใช้

ข้อสอบที่มีความยากใกล้เคียงกับข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันจริง เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมและตื่นตัว

อยู่เสมอ  ดังนั้น หน้าที่ของผู้จัดการทีมในส่วนของการสอบจึงยังคงมีเช่นเดิมด้วย 

 

    

 การอบรมเตรียมความพร้อมภายนอก สสวท.  โดยปกติจะจัดขึ้น ณ โรงแรมในต่างจังหวัดเป็นเวลา 3 วัน  

เพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันทั้งในส่วนของกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วม

การแข่งขันฯ  และกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงการทัศนศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนและสร้างความสัมพันธ์

อันดีกันภายในทีม  ซึ่งผู้จัดการทีมมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 ก่อนการอบรมเตรียมความพร้อม 

1. ประสานงานกับหัวหน้าทีม เพื่อขอก าหนดการอบรม 

2. ประสานกับโรงแรม เพื่อขอใบเสนอราคา 

3. ด าเนินการขออนุมัติการจัดการอบรมเตรียมความพร้อมภายนอก สสวท.  ซึ่งมีเอกสาร ดังนี้ 

 บันทึกขออนุมัติหลักการและยืมเงินทดรองจ่าย 

 บันทึกขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ จัดท าและส่งหนังสือเชิญให้

วิทยากร รวมถึงการแจ้งตารางการอบรมเตรียมความพร้อมกับนักเรียน 

 บันทึกขอเช่ารถตู้  ในกรณีที่รถตู้ สสวท. ไม่สามารถใช้บริการได้ 

 บันทึกขออนุมัติหลักการท างานล่วงเวลาให้กับผู้จัดการทีม 

4. ประสานกับโรงแรม เพื่อจองห้องพัก  ห้องประชุม  โปรเจคเตอร์  และอาหาร 

5. ประสานกับคณะอาจารย์และคณะนักเรียน เพื่อแจ้งก าหนดการต่าง ๆ 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

6. ในกรณีที่มีการทัศนศึกษา  ควรประสานงานกับหน่วยงานที่จะไปทัศนศึกษาล่วงหน้า 

7. จัดเตรียมเอกสาร หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการอบรมเตรียมความพร้อม  เช่น 

 เครื่องฉายแผ่นทึบ 

 อุปกรณ์เครื่องเขียน  เช่น  ปากกาไวท์บอร์ด  ปากกาเมจิก  กระดาษ  ลวดเสียบ  ดินสอ  

ปากกา  ที่เย็บกระดาษ     

 ใบเซ็นช่ือของบุคคลที่เข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อม 

 เอกสารจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะของวิทยากร ได้แก่ ใบส าคัญรับเงิน (FN 112) 

ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร  และแบบรายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (FN 104) 

 

 ระหว่างการอบรมเตรียมความพร้อม  

1. สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน และประชุมปรึกษากับทีมคณะอาจารย์ที่จะเดินทางเข้าร่วม

การแข่งขันฯ เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

2. จ่ายค่าตอบแทนการและค่าพาหนะกับวิทยากร  โดยขอส าเนาบัตรประชาชนของบุคคลนั้น ๆ 

มาแนบ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย  ทั้งนี้ หากวิทยากรเดินทางโดยเครื่องบิน ให้น าบัตรที่นั่ง (boarding pass) 

และใบเสร็จรับเงินมาประกอบการเบิกจ่ายด้วย 

3. ประสานกับผู้ประสานงานของทางโรงแรม ในกรณีที่อุปกรณ์  ห้องประชุม  หรือห้องพัก ไม่

เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

4. ประสานกับเจ้าหน้าที่โรงแรมเกี่ยวกับสถานที่และเวลาในการรับประทานอาหาร 

5. ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาของการอบรมเตรียมความพร้อม 

 

 หลังการอบรมเตรียมความพร้อม  

ท าเรื่องสรุปค่าใช้จ่ายและส่งใช้เงินยืม  ซึ่งมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้แก่ 

 ใบเซ็นช่ือของบุคคลที่เข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อม 

 ใบส าคัญรับเงิน (FN 112) ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร  พร้อมส าเนา 

บัตรประจ าตัวประชาชน    

 แบบรายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (FN 104) 

ของวิทยากร 

 บัตรที่นั่ง (boarding pass) และใบเสร็จรับเงิน  ส าหรับวิทยากรที่เดินทางโดยเครื่องบิน 

 ใบเสร็จรับเงินค่าห้องพัก  ค่าเช่าห้องประชุม  ค่าอาหาร  และค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มจากทางโรงแรม 

 ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 

 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศมีขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี  ซึ่งประเทศ

ไทยได้จัดส่งคณะอาจารย์ 4–5 คน (รวมผู้จัดการทีม) และคณะนักเรียน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันฯ  โดย

หน้าที่ของผู้จัดการทีมที่ต้องปฏิบัติมีดังนี ้

 

 ก่อนการแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิกระหวา่งประเทศ 

1. ลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ  ซึ่งทางเจ้าภาพจะก าหนดวันสุดท้ายของการเปิดรับ

ลงทะเบียน โดยแยกกลุ่มของคณะอาจารย์ และคณะผู้แทนฯ  ดังนี ้

 กลุ่มคณะอาจารย์  ลงทะเบียนได้จนถึงประมาณเดือนเมษายน ขึ้นกับก าหนดการ

จัดการแข่งขัน  ซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการลงทะเบียน ได้แก่  ไฟล์ภาพเดี่ยว (ขนาด

ตามที่เจ้าภาพก าหนด)  ไฟล์ภาพหนังสือเดินทาง  เลขที่หนังสือเดินทาง และต าแหน่ง 

ที่ลงทะเบียน ซึ่งมีด้วยกัน 5 ต าแหน่ง คือ Leader, Deputy Leader, Observer A, 

Observer B  และ Observer C  ทั้งนี้ การเข้าร่วมการแข่งขันฯ ที่ผ่านมา ผู้จัดการทีม

จะลงทะเบียนในต าแหน่ง Observer B  เสมอ  เพื่อคอยติดตามรองหัวหน้าทีมและอยู่

ดูแลนักเรียนในช่วงสอบ  รวมถึงเข้าร่วมการตกลงคะแนนในช่วงหลังสอบ 

 กลุ่มคณะผู้แทนฯ  ลงทะเบียนได้จนถึงประมาณเดือนพฤษภาคม ขึ้นกับก าหนดการ

จัดการแข่งขัน  ซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการลงทะเบียน  ได้แก่  ไฟล์ภาพเดี่ยว (ขนาด

ตามที่เจ้าภาพก าหนด)  ไฟล์ภาพหนังสือเดินทาง  เลขที่หนังสือเดินทาง และรหัส

ประจ าตัวสอบ  ซึ่งผู้แทนประเทศไทยจะมีรหัสประจ าตัว คือ THA1–THA6  ทั้งนี้  

การก าหนดล าดับของนักเรียนอาจพิจารณาใช้ตามหลักสากล กล่าวคือ เรียงตามล าดับ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษของนามสกุล 

นอกจากนี้ จะมีการลงทะเบียนในส่วนของการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ  เพื่อที่ทางเจ้าภาพ

จะสามารถจัดตารางรถรับ–ส่ง ให้กับผู้เข้าร่วมฯ ได้  ซึ่งการลงทะเบียนในส่วนนี้ ทางเจ้าภาพมักจะก าหนด 

วันปิดรับข้อมูลช้ากว่าในส่วนอื่น ๆ เพราะข้อมูลในส่วนนี้จะได้มาเมื่อมีการจองบัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว 

2. ด าเนินการขออนุมัติการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ   ซึ่งมีเอกสาร 

ดังนี ้

 บันทึกขออนุมัติบุคคลเข้าร่วมการแข่งขันฯ 

 บันทึกขออนุมัติหลักการและยืมเงินทดรองจ่าย  ทั้งนี้ การประมาณการค่าใช้จ่ายให้

อ้างอิงจากคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ สสวท.  

 

 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 บันทึกขออนุมัติเส้นทางบิน  ทั้งนี้ การเลือกเวลาบินต้องค านึงถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวเป็นส าคัญ  กล่าวคือ   

 ทวีปเอเชีย ให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาที่เริ่มปฏิบัติราชการในประเทศ

นั้น ๆ เป็นเวลาไม่เกิน 24 ช่ัวโมง และเดินทางถึงประเทศไทยภายใน 24 

ช่ัวโมง นับแต่เวลาที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ 

 ประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์  ทวีปยุโรป  อเมริกาเหนือ  อาฟริกา ให้

ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาที่เริ่มปฏิบัติราชการในประเทศนั้น ๆ เป็นเวลา

ไม่เกิน 48 ช่ัวโมง และเดินทางถึงประเทศไทยภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต่เวลาที่

เสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ 

 ทวีปอเมริกาใต้ ให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาที่เริ่มปฏิบัติราชการใน

ประเทศนั้น ๆ เป็นเวลาไม่เกิน 72 ช่ัวโมง และเดินทางถึงประเทศไทยภายใน 

72 ช่ัวโมง นับแต่เวลาที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ 

 บันทึกขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ จัดท าและส่งหนังสือเชิญให้กับ

คณะผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ 

 บันทึกขอความอนุเคราะห์ใหฝ้่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสมัพันธ์ ด าเนินการในเรื่อง

ต่อไปนี้ 

 ออกหนังสือน าการท าหนังสือเดินทางราชการให้กับคณะอาจารย์   

 หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการตรวจลง

ตรา (visa)  ส าหรับประเทศที่ต้องรับการตรวจลงตรา  ทั้งนี้ ผู้จัดการทีมจะต้อง

ตรวจสอบข้อมูลการตรวจลงตราของประเทศเจ้าภาพก่อน ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบรายช่ือประเทศ/ดินแดนที่ได้รับงดเว้นการตรวจลงตราและเงื่อนไข

เวลาของการพ านักในประเทศนั้น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการกงสุล 

http://www.consular.go.th/main/th/services/1287   

 จัดท าประกันการเดินทาง 

 จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ในกรณีที่สายการบินไทยสามารถจัดเที่ยวบินให้ได้ 

 บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียน  ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่ลงทะเบียนในต าแหน่ง Leader และ 

Deputy Leader  จะได้รับการงดเว้นค่าลงทะเบียน  ยกเว้นในกรณีที่เดินทางเข้าร่วม

การแข่งขันฯ ล่วงหน้า  ซึ่งค่าลงทะเบียนในแต่ละปีจะแตกต่างกัน 
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 บันทึกขออนุมัติโอนเงินค่าลงทะเบียน  เมื่อบันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนได้รับ 

การอนุมัติแล้ว จึงจะสามารถขออนุมัติโอนค่าลงทะเบียนได้  โดยต้องประสานกับ 

ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อขออัตราค่าเงิน และแจ้งให้ทางฝ่ายการเงินและบัญชียืนยัน

อัตรากับธนาคารไว้ (fix rate) ซึ่งจะต้องด าเนินการจัดท าบันทึกขออนุมัติโอนเงิน

ค่าลงทะเบียน และโอนเงินให้กับธนาคารให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการ นับจากวันที่

ยืนยันอัตรากับธนาคาร  ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบวันสุดท้ายที่ทางเจ้าภาพก าหนดให้ช าระ

ค่าลงทะเบียนเป็นส าคัญ   

 บันทึกรายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น  ขอจ้างบริษัทน าเที่ยวในการด าเนินการยื่นขอรับ

การตรวจลงตรา  ขอซื้อซิมการ์ด  ขอเช่าห้องประชุมของโรงแรมในต่างประเทศ 

3. ประสานกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

 การท าหนังสือเดินทาง  ในกรณีที่นักเรียนมีหนังสือเดินทางที่มีอายุตามเงื่อนไข 

การเดินทางของประเทศเจ้าภาพ แต่ค าน าหน้าช่ือในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับ 

ค าน าหน้าช่ือในปัจจุบัน  หนังสือเดินทางนั้นยังสามารถใช้งานได้ โดยที่นักเรียน 

ไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 

 การตรวจลงตรา  ผู้จัดการทีมควรหาข้อมูลเกี่ยวกับความยากง่าย และระยะเวลาของ

การด าเนินการตรวจลงตราของสถานฑูตประเทศเจ้าภาพ  หากพบว่าการตรวจลงตรา

นั้นท าได้ยาก และใช้เวลานาน  อาจพิจารณาจัดหาบริษัทน าเที่ยวด าเนินการในส่วนนี้ 

เนื่ องจากบริษัทน า เที่ ยวจะมีความเ ช่ียวชาญ และทราบช่องทางที่ จะท าให้ 

การด าเนินการขอตรวจลงตราลุลวงภายในเวลาที่ต้องการ  ซึ่งในบางครั้ง อาจได้รับงดเว้น

ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากสถานฑูตของประเทศนั้น ๆ อีกด้วย  ทั้งนี้ ผู้จัดการทีม

จะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างส าหรับยื่นขอรับการตรวจ 

ลงตรา ซึ่งสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์สถานฑูตของประเทศเจ้าภาพ  และในบางครั้ง

เจ้าภาพจะแจ้งมายังผู้จัดการทีมเกี่ยวกับประเภทของการตรวจลงตราและเอกสารที่ต้อง

ใช้ส าหรับการตรวจลงตราผ่านทางอีเมลด้วย 

 การท าหนังสือให้ความยินยอม  เป็นเอกสารราชการที่บิดาและมารดาต้องติดต่อขอจาก

ส านักงานเขต  เทศบาล  หรือที่ว่าการอ าเภอ ตามที่อยู่ของบิดาและมารดา  เพื่อออก

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรในความปกครองเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้โดย

ไม่มีผู้ปกครอง ซึ่งหน่วยงานราชการจะออกหนังสือดังกล่าวให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

จากนั้น น าหนังสือให้ความยินยอมนี้ไปแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ โดยอาจแปลได้ที่

ศูนย์รับแปลเอกสารทั่วไป และน ามายื่นที่กรมการกงสุล เพื่อรับรองเอกสารดังกล่าว 

 

 



 

   คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ัดการทีมคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 

 การท าหนังสือมอบอ านาจ  บิดาและมารดากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามตัวอย่าง 

ในภาคผนวก และแนบส าเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา  ทั้งนี้ ในแบบฟอร์ม

จะต้องระบุผู้ดูแลนักเรียนแทนบิดาและมารดา ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันฯ จะ

ก าหนดให้รองหัวหน้าทีมเป็นผู้ดูแลนักเรียน  

 ของที่ระลึกที่นักเรียนจะน าไปแลกเปล่ียนกับเพื่อนต่างชาติ 

 การฉีดวัคซีนต่าง ๆ ตามที่ประเทศเจ้าภาพก าหนด   

4. จัดเตรียมเอกสาร และของใช้ต่าง ๆ  ได้แก่ 

 เอกสารแจ้งข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับก าหนดการเดินทาง  พิธีส่ง

และพิธีรับ  การแต่งกาย  และข้อมูลทั่วไปของประเทศที่เดินทางไป  เช่น  ภาษา  สภาพ

อากาศ  เวลา  การใช้ไฟฟ้า  สกุลเงิน  รวมถึง สิ่งของที่ห้ามน าขึ้นเครื่องบิน และห้าม

น าเข้าประเทศ 

 หนังสือเชิญจากทางเจา้ภาพ 

 ส าเนาหนังสือเดินทางของบุคคลที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งหมด 

 เอกสารเกี่ยวกับประกันการเดินทาง 

 เอกสารการจองห้องพัก  ในกรณีที่มีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ทางเจ้าภาพจัดให้ 

และผู้จัดการทีมเป็นผู้จัดหาที่พักเอง 

 ส าเนาหนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้โดยไม่มี

ผู้ปกครอง 

 ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ  

 ส าเนาบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e–ticket)  ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ 

 หนังสือหรือยูเอสบีแฟลชไดรฟ์รวมข้อสอบ ส าหรับแลกกับประเทศอื่น ๆ ประมาณ 

150–200  ชุด (หัวหน้าทีมแจกในช่วงของการเก็บตัวคัดเลือกข้อสอบ  และรองหัวหน้า

ทีมใช้แลกกับประเทศอื่น ๆ) 

 ธงชาติไทย  ทั้งธงขนาดเล็กแบบมีด้ามจับและธงผืนใหญ่  ส าหรับใช้ในพิธีเปิด  การขึ้น

รับเหรียญรางวัล  และพิธีปิด 

 ยารักษาโรค  เช่น  ยาแก้ท้องเสีย  ยาแก้แพ้อากาศ  ยาแก้ปวดลดไข้  ยาแก้ไอ  ยาแก้

เจ็บคอ  พาสเตอร์ปิดแผล  ยาใส่แผล 

 ของที่ระลึก ส าหรับกรรมการกลางในการตกลงคะแนน ประมาณ 20 ช้ิน 

5. ช้ีแจงรายละเอียดและแจ้งข้อมูลต่าง ๆ กับนักเรียน  เช่น  ก าหนดการ  การเตรียมตัว  เอกสาร/

ของใช้ที่จ าเป็น  การใช้อินเทอร์เน็ต  ข้อควรระวังต่าง ๆ   
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6. จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถเบิกได้ของอาจารย์และนักเรียน  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานของอาจารย์  ค่าพาหนะ  ค่าเครื่องแต่งกาย  ค่าจัดท าหนังสือให้ความยินยอม 

7. ในกรณีที่มีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ทางเจ้าภาพจัดให้  เช่น  การอบรมร่วมกับทีม 

จากต่างประเทศ  ผู้จัดการทีมต้องจัดหาและจองห้องพักและสถานที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม และค านึงถึง 

ความปลอดภัยให้กับคณะอาจารย์และคณะนักเรียน  ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าที่พักให้จ่ายตามจริง และเป็นไปตาม

อัตราที่คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ สสวท. ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่

ในประเทศหรือต่างประเทศได้ก าหนดไว้ 

 

 ระหว่างการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหวา่งประเทศ 

1. ดูแลนักเรียนในด้านต่าง ๆ  เช่น   

 สุขภาพ และการเจ็บป่วย  

 การรับประทานอาหาร  เนื่องจากนักเรียนบางคนอาจไม่สามารถรับประทานอาหารที่

ทางเจ้าภาพจัดให้ได้ จึงอาจต้องไปซื้ออาหารจากร้านอาหารภายนอกมาให้ 

 น้าดื่ม  เนื่องจากบางประเทศให้ดื่มน้าจากก๊อกน้า  แต่นักเรียนไม่คุ้นเคย จึงต้องจัดหา

น้าดื่มให้นักเรียนตลอดระยะเวลาการแข่งขันฯ   

 ห้องพัก  กรณีที่ห้องพักของนักเรียนมีปัญหา ไม่สามารถพักผ่อน หรือท าธุระส่วนตัวได้ 

ต้องช่วยประสานกับเจ้าหน้าที่ของประเทศเจ้าภาพ หรือเจ้าหน้าที่โรงแรม  เพื่อแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว 

 การเตรียมตัวและเตรียมจิตใจก่อนสอบและระหว่างการสอบ เนื่องจากการสอบมี 2 วัน 

ซึ่งจะมีนักเรียนบางคนที่ท าข้อสอบในวันแรกไม่ได้ หรือท าได้ไม่เหมือนเพื่อน  ท าให้

นักเรียนรู้สึกหมดก าลังใจ  ผู้จัดการทีมจึงต้องเตรียมวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนรู้สึก 

ผ่อนคลายและมีก าลังใจในการสอบ  โดยอาจพูดคุยหรือหากิจกรรมอื่น ๆ ให้นักเรียนท า 

2. ประสานงานกับประเทศเจ้าภาพในเรื่องต่าง ๆ  เช่น 

 สถานที่รับประทานอาหาร 

 การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงรถที่จะไปส่งที่สนามบิน 

 เอกสาร และวุฒิบัตรต่าง ๆ ของอาจารย์และนักเรียน 

3. ติดตามประกาศต่าง ๆ ที่ทางเจ้าภาพแจ้ง ซึ่งจะมีกระดานประกาศแจ้ง/เปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ที่

สถานที่จัดงาน หรือโรงแรม  เช่น 

 เวลารับประทานอาหารของแต่ละวัน  ซึ่งเจ้าภาพจะก าหนดเวลาแตกต่างกันไปตามแต่

กิจกรรมของวันนั้น ๆ 

 หมายเลขรถบัส และเวลาขึ้นรถในแต่ละวัน 

 ตารางกิจกรรม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 สิ่งของที่ห้ามน าเข้างาน  เช่น  พิธีเปิดและพิธีปิด ห้ามน ากระเป๋าและน้าดื่มเข้างาน 

 สิ่งของ/อุปกรณ์ที่ห้ามน าเข้าห้องสอบ 

 สิ่งของ/อุปกรณ์ที่ต้องน าเข้าห้องสอบ 

4. เข้าร่วมการตกลงคะแนนกับกรรมการกลางร่วมกับคณะอาจารย์ ซึ่งโดยปกติการตกลงคะแนน 

แต่ละประเทศจะส่งตัวแทนเข้าร่วมได้ 3 คน/ข้อ 

5. รายงานสถานการณ์  ปัญหา  และผลการแข่งขันฯ ให้กับผู้อ านวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

และผู้อ านวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ  ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมการแข่งขันฯ 

ในกรณีที่มีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ทางเจ้าภาพจัดให้ ผู้จัดการทีมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

เพิ่มเติมดังนี้ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ และอาหารว่าง ส าหรับอาจารย์และนักเรียน 

2. ดูแลความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรม 

3. ส ารวจร้านอาหารส าหรับอาหารมื้อกลางวันและเย็นในแต่ละวัน  ในกรณีที่โรงแรมจัดอาหารเช้า

รวมอยู่ในห้องพักแล้ว 

4. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าห้องพักและค่าเช่าห้องประชุมจากทางโรงแรม  ซึ่งโรงแรมใน

ต่างประเทศอาจไม่สามารถออกเอกสารได้เหมือนกับโรงแรมในประเทศไทย จึงต้องยืดหยุ่นใน

ส่วนของเอกสาร  แต่ต้องพิจารณาข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารให้มีส่วนที่จ าเป็น  เช่น  รายช่ือผู้เข้าพัก

ในแต่ละห้อง  ค่าใช้จ่ายตามสกุลเงินที่เรียกเก็บตรงตามที่ตกลงกันไว้  ช่ือและที่อยู่ของ สสวท.  

วันที่ในใบเสร็จรับเงิน   

 

 ภายหลังการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหวา่งประเทศ 

1. ท าเรื่องสรุปค่าใช้จ่ายและส่งใช้เงินยืม  ซึ่งมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้แก่ 

 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ บก.กจ.11) 

 ใบส าคัญรับเงิน (FN 112) ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเครื่องแต่งกายของ 

อาจารย์  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 ใบส าคัญรับเงิน (FN 112) ส าหรับการจ่ายค่ารองเท้าและเนคไทของนักเรียน  พร้อม

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 แบบรายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (FN 104) 

ส าหรับเบิกค่าพาหนะไป–กลับ ระหว่างบ้านพักกับสนามบิน 

 ใบเสร็จรับเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน  กรณีที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

ไม่ได้จองบัตรโดยสารเครื่องบินให้ 
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 ใบเสร็จรับเงินค่าด าเนินการของบริษัทน าเที่ยว ในกรณีที่มีการจ้างบริษัทน าเที่ยวในการ

ด าเนินการขอรับการตรวจลงตรา 

 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของสถานฑูต ในกรณีที่มีการตรวจลงตรา 

 ใบเสร็จรับเงินค่าท าหนังสือเดินทาง 

 ใบเสร็จรับเงินค่าแปลหนังสือให้ความยินยอม 

 ใบเสร็จรับเงินค่ารับรองหนังสือให้ความยินยอม 

 ใบเสร็จรับเงินค่าห้องพักและค่าเช่าห้องประชุมจากทางโรงแรม  ในกรณีที่มีกิจกรรม

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ทางเจ้าภาพจัดให้ 

 ใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะระหว่างที่พ านักอยู่ในประเทศเจ้าภาพ  ถ้าไม่มีใบเสร็จรับเงิน 

ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 

 ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 บัตรที่นั่ง (boarding pass)  

2. จัดท ารายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
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 การประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 นี้ จะจัดขึ้นในประมาณเดือนกันยายน เพื่อรายงานผลการแข่งขันคณิตศาสตร์

โอลิมปิกระหว่างประเทศ  รวมถึง แผนการจัดการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1  ของปีถัดไปเป็นหลัก  ทั้งนี้ บางปี

อาจมีระเบียบวาระเพิ่มเติมได้  เช่น    

 ผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Mathematical Olympiad Program (MOP)  ณ 

สหรัฐอเมริกา   

 ผลการฝึกอบรมร่วมกับทีมเกาหลีใต้ ในช่วงก่อนการแข่งขัน   

 รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 ของปีถัดไป 

 การเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์

โอลิมปิกระหว่างประเทศของปีถัดไป 

 ส าหรับหน้าที่ของผู้จัดการทีมจะมีเช่นเดียวกับการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดส่งผู้แทน

ประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  เว้นแต่ไม่มีการจัดประชุม

เพื่อตัดสินผลการคัดเลือกในช่วงเช้า 
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ฉากรับภาพ 

โต๊ะวิทยากร 

โปรเจคเตอร์ 

โต๊ะวางอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
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