
                                
 
ระเบยีบการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย คร้ังท่ี 6  ประจาํปีการศึกษา 2560 

6th TMC - Thailand Mathematics Contest 
ชิงถ้วยรางวัล 

ฯพณฯ ศ. เกียรติคณุ นพ. เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี 
เพือ่ประเมนิศักยภาพทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ 

และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 
2018 IMC – International  Mathematics  Contest , Singapore 

 
การแขงขันคณติศาสตรประเทศไทย (TMC - Thailand Mathematics Contest )   เปนโครงการแขงขันที่
ตองการจุดประกายความสามารถ และพัฒนาศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร ใหกับเยาวชนไทยทั่ว
ทุกภูมิภาค ตัง้แตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพ่ือประเมนิศักยภาพทางดาน
การเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตร และทักษะมาตรฐานสากล หลังจบการศึกษาในแตละระดับชัน้แลว   
 
การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย จัดโดย สมาชกิภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย ( International 
Mathematics Contest Union, Thailand Secretariat ) ซ่ึงเปนหนวยงานที่ไดรับการแตงตั้งจาก IMC Union             
( International Mathematics Contest Union ) องคกรที่เกิดจากความรวมมือระหวางสถาบัน สมาคม และ
บุคคล  ตางๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ตองการเผยแพร และทําใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
เปนที่นิยมในกลุมของเยาวชนรุนใหมทั่วทกุภมูิภาคของโลก พรอมทั้ง ใหสามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความรูซ่ึงกันและกัน อันจะกอใหเกิดมิตรภาพ และกระชับความสัมพันธใหแนนแฟนย่ิงข้ึน 
ทั้งนี้  โดยม ีนายภมูเิทพ  คลังอไุร ดาํรงตาํแหนง เลขาธกิาร IMC Union ประจําประเทศไทย 
 
ปจจุบัน IMC Union มีประเทศสมาชกิภาพรวม 12 ประเทศ ประกอบดวย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขต
บรหิารพิเศษฮองกง ไตหวัน สิงคโปร ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เกาหลีใต อิหราน เวียดนาม 
พมา  และประเทศไทย โดยสาํนักงานเลขาธิการใหญตัง้อยูที่ กรุงปกกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตร และทักษะตามมาตรฐานสากล 

เปนราย บุคคลใหกับเยาวชนไทยทัว่ทุกภมูิภาค ซ่ึงสามารถเปนแนวทางใหโรงเรียน และนักเรียน 
นําไปพัฒนาตอยอดความรู ความสามารถ และศักยภาพทางดานคณิตศาสตร  

2. เพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนไทยทั่วทุกภูมภิาค ที่มคีวามเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไดแสดงและ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ บนเวทีแขงขันระดับประเทศ และสามารถสรางชื่อเสียงใหกับ
ประเทศ ดวยการพัฒนาตอยอดสูงสุดไปจนถึงการแขงขันบนเวทีระดับนานาชาติ  

3. เพ่ือคัดเลือกเปนตัวแทนเด็กไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ IMC - International 
Mathematics  Contest   ณ ประเทศสิงคโปร 



                                
 
4. เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการพัฒนาประสิทธภิาพการเรียนรู

ทางดานคณิตศาสตรใหกับนักเรียน โดยใชการแขงขันทางดานวิชาการเปนสื่อกลาง และเปนแรง
ขับเคล่ือนสําคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรูสูมาตรฐานสากล 

 
ประโยชนที่นักเรยีนและผูปกครองจะไดรับ                                                                                   

 การสอบแขงขันเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมด หลังจบหลัก 
สูตรการศึกษาในระดับช้ันที่สมัครสอบ โดยรายงานจะประเมินทักษะทางดานคณิตศาสตรตาม
หลักสตูรและมาตรฐานสากล ใหกับนักเรียนเปนรายบคุคลอยางละเอียด ถึงจุดแข็ง-จุดออนของการ
เรียนคณิตศาสตร ใน 4 เรือ่งหลักไดแก พีชคณิต (Algebra) ทฤษฎีจํานวน ( Number Theory )
เรขาคณิต ( Geometry )  การวิเคราะหขอมูล และสถิติ ( Data  Analysis & Statistics ) 

 ผลการประเมนิศักยภาพของนักเรียน สามารถใชเปนแนวทางใหผูปกครอง และนักเรียนในการ
พัฒนาตอยอดความรูความสามารถ สําหรับการเรียนในระดับชัน้ที่สูงข้ึน 

 เก็บรวบรวมผลการแขงขันและผลการประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร เพ่ือรวบรวม
เปนแฟมสะสมผลงาน ( Portfolio ) ของนักเรียน   
 

 ประโยชนที่โรงเรยีนจะไดรับ 
 ผลการประเมนิการแขงขัน TMC ของนักเรียน สามารถเปนแนวทางใหโรงเรียนและคร ูใชในการ

พัฒนาการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหไดผลดีย่ิงข้ึน รวมท้ัง เปนขอมูลสําหรับตอยอด 
ความสามารถใหกับนักเรียน ที่มีศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร 
 

 กาํหนดรายละเอยีดและระเบยีบการแขงขันมดัีงนี้ 
1. การแขงขัน 

1.1 การแขงขันคณติศาสตรประเทศไทย ครัง้ที่ 6 ประจําปการศกึษา 2560 เปนการสอบแขงขันเพ่ือ
ประเมนิศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน หลังจบหลักสตูรการศึกษาในแตละ
ระดับชัน้ที่สมัคร   
1.2 การจัดสอบจะแบงเปนระดับชัน้ ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  รวม
ทั้งหมด 9 ระดับช้ัน โดยนักเรียนมีสิทธิ์สมัครสอบในระดับชั้นที่ตนเองกําลังศึกษา หรือสูงกวา ในป
การศึกษา 2560 เทานั้น  

 
2. วธิกีารแขงขัน 

จะเปนการสอบขอเขียน ที่มีทั้งตัวเลือก และเติมคํา  โดยเนื้อหาของขอสอบมีขอบเขต ดังนี้ 
 ระดับชัน้ประถมศกึษา  ( ประถมศึกษาปที่ 3 – 6 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร 2551  และตามมาตรฐานสากลของแตละระดับชั้น 
 ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนตน ( มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ) และมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(มัธยมศึกษา ปที่ 4 – 5 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน วชิาคณิตศาสตร 
2551 ทั้งในสวนที่เปนสาระการเรียนรูข้ันพ้ืนฐาน และสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม ของแตละ
ระดับชัน้ 



                                
 

3. วธิกีารสมัครเขารวมการแขงขัน   
3.1 จะเปดใหสมัครสอบ  ผานทางเวบไซต www.tmcthailand.net   เทานั้น  โดยนักเรียนสามารถ
ลงทะเบียนผูสมัครและดําเนนิการตามข้ันตอนดวยตนเอง ดังนี้ 

                          
  

3.2   คาสมัครสอบ  จะมีคาลงทะเบียนในการสอบรอบประเมินศักยภาพ  และรอบคนหา
อัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร  รวมทัง้สิน้ 650   บาท  ตอคน 

 
4. กาํหนดวันรับสมัครสอบ 

เปดรับสมัครสอบแขงขัน ตั้งแต บัดนี้ – 15 กันยายน 2560  สามารถชําระเงินไดตัง้แต 20  
มิถุนายน – 18 กันายน 2560  และประกาศที่นั่งสอบ  วันที ่15 มกราคม  2561  ทาง เว็บไซต 
www.tmcthailand.net   สําหรับผูที่ไมมีชื่อ สามารถโทรศัพทสอบถามไดที่ฝายจัดการแขงขันฯ  เบอร
โทรศัพท 088-008-1414  ระหวางเวลา 10.00 – 19.00 น. วันจันทร-ศุกร  ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2561หรือ
สงเมล แจงมาที่  tmcthailand@yahoo.com    

 
5. กาํหนดวันสอบแขงขัน 

จัดสอบแขงขันทั้ง 2 รอบ  ในวันเดียวกัน  คือ  :  วันเสารที่ 10  กมุภาพันธ  2561 
โดยรอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร  ( แขงขันทั่วประเทศ )  จัดสอบชวงเชา  และรอบ
คนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร  จัดสอบชวงบาย 

10.00 น. 10.30 – 12.00 น 12.00 – 13.00 14.00  น. 14.30 – 16.00 น. 
เขาหองสอบ สอบรอบประเมิน

ศักยภาพ 
พักทานอาหาร
กลางวัน 

เขาหองสอบ สอบรอบคนหา
อัจฉริยภาพ 

 



                                
 

 
การประกาศผลสอบแขงขัน   ภายในเดือนมีนาคม 2561 
พธิมีอบรางวัล           ภายในเดือนเมษายน 2561 โดยกําหนดจัดขึน้ที่กรุงเทพมหานคร  
 

6. รางวัลในการแขงขัน 
 การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย   จะใหคาน้าํหนักสัดสวนการสอบรอบประเมนิศักยภาพ 40% และ
ใหสัดสวนการสอบรอบคนหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร  60% เปนเกณฑคัดเลือกนักเรียนที่ทําคะแนนรวม
สูงสุดของแตละระดับชัน้  
 เกณฑการใหรางวัล   จะใหคาน้าํหนักสัดสวนการสอบรอบประเมนิศักยภาพ 40% และใหสัดสวน
การสอบรอบคนหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 60%  โดยพิจารณาลําดับ จากคะแนนมาก – นอย  ซ่ึง
แบงเปนรางวัลดังตอไปนี ้

1. รางวัลเหรียญทอง  พรอมเกียรติบัตร  
2. รางวัลเหรียญเงิน  พรอมเกียรติบัตร  
3. รางวัลเหรียญทองแดง พรอมเกียรติบัตร 
4. รางวัลชมเชย ซ่ึงจะไดรับเกียรติบัตร 

    
      รางวัลเหรยีญทอง 

 ผูที่ไดคะแนนสูงสุด 5% แรก ของคะแนนในแตละระดับชั้น ( ป.3 – ม.5 ) จะไดรับเหรียญ
ทอง  พรอมเกียรติบัตรเหรียญทอง 

         รางวัลเหรยีญเงนิ  
 ผูที่ไดคะแนนรองลงมาจากคะแนน  5% แรก จนถึง 15% แรกของคะแนนในแตละระดับชั้น  

( ป.3 – ม.5 ) จะไดรับเหรียญเงิน พรอมเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
         รางวัลเหรยีญทองแดง 

 ผูที่ไดคะแนนรองลงมาจากคะแนน  15% แรก จนถึง 35% แรกของคะแนนในแตละระดับชั้น 
( ป.3 – ม.5 ) จะไดรับเหรียญทองแดง พรอมเกียรติบัตรเหรยีญทองแดง 

        รางวัลชมเชย 
 ผูที่ไดคะแนนรองลงมาจากคะแนน  35% แรก จนถึง 65%แรกจะไดรับเกียรติบัตรชมเชย 

 
      รางวัลพเิศษ 

ผูที่ทําคะแนนไดสูงสุดอันดับที่ 1- 3 ของแตละระดับชั้น ( ป.3 – ม.5 ) จะไดรับรางวัลพิเศษ
เพ่ิม รวมทัง้หมด   27 รางวัล ดังนี้ 

คะแนนอันดับที่ 1   
 *ไดรับถวยรางวัลแชมเปยน ของ ฯพณฯ ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม  วัฒนชัย  องคมนตร ี 

จํานวน 9 ระดับชั้น รวม 9 รางวัล    
 **ไดรับบัตรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับพรอมที่พักและอาหาร เพ่ือ เขารวมการแขงขัน 2017 

IMC - International Mathematics Contest  ณ ประเทศสงิคโปร 
  



                                
 
 คะแนนอันดับที่ 2   

 ไดรับทนุการศึกษา   3,000  บาท จํานวน 9 ระดับชั้น รวม 9 รางวัล 
              
  คะแนนอันดับที่ 3 ( 9 ระดับชั้น รวม 9 รางวัล ) 

 ไดรับทนุการศึกษาจํานวน   2,000  บาท  จํานวน 9 ระดับช้ัน รวม 9 รางวัล 
 
หมายเหต ุ:    

1. กรณมีีผูเขาแขงขันอันดับใดอันดับหนึ่งไดคะแนนเทากันในรอบนี้  ฝายจัดการแขงขันฯ จะ
นําคะแนนในขอโบนัสมาพิจารณาตัดสิน  

2. รางวัลแชมเปยน สงวนสทิธิ์ใหเฉพาะนักเรียนที่ยินดีเดินทางเขารวมการแขงขัน 2018  IMC 
ณ ประเทศสิงคโปรเทานั้น และไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอ่ืน หรือแลกเปลี่ยนเปนเงิน
รางวัลได   

3. แชมเปยนระดับชั้นประถมศึกษา ที่จะเดินทางไปแขงขัน 2018  IMC ณ ประเทศสิงคโปร
จะตองมีผูปกครอง รวมเดินทางไปดวย (โดยผูปกครองเสียคาใชจายในการเดินทางเอง ) 

 
o สาํหรับนักเรยีนทีไ่ดรับรางวัลเหรียญทอง  จะไดรับเชิญใหเขารวมการแขงขันคณติศาสตร

นานาชาติ 2018 IMC - International  Mathematics  Contest  - IMC   ณ ประเทศ
สิงคโปร โดยนักเรียนรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางไปแขงขันเอง  

 
 หมายเหต ุ:  การพจิารณาปรับเปลีย่นเกณฑใด เพื่อความเหมาะสม  และ / หรอืการตัดสนิใดๆ ของฝาย 
                       จัดการแขงขันฯ  ถือเปนที่สิน้สดุ          
 


