
                                              
      

ระเบียบการแข�งขันคณิตศาสตร�ประเทศไทย ครั้งที่ 7   
ประจําป�การศึกษา 2561 

7th TMC - Thailand Mathematics Contest 
ชิงถ�วยรางวัล 

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชยั องคมนตรี 
เพื่อประเมินศักยภาพทางด�านการเรียนคณิตศาสตร� 

และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข�งขันคณิตศาสตร�นานาชาติ 
2019 IMC – International  Mathematics  Contest , Singapore 

 
 

 การแข�งขันคณิตศาสตร�ประเทศไทย (TMC - Thailand Mathematics Contest )   เป�นโครงการ
แข�งขันที่ต�องการจุดประกายความสามารถ และพัฒนาศักยภาพทางด�านการเรียนคณิตศาสตร� ให�กับ
เยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต�ระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5 เพื่อประเมิน
ศักยภาพทางด�านการเรียนคณิตศาสตร�ตามหลักสูตร และทักษะมาตรฐานสากล หลังจบการศึกษาในแต�ละ
ระดับชั้นแล�ว   
 

 การแข�งขันคณิตศาสตร�ประเทศไทย จัดโดย สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย             
( International Mathematics Contest Union, Thailand Secretariat ) ซ่ึงเป�นหน�วยงานที่ได�รับการ
แต�งตั้งจาก IMC UNION  ( International Mathematics Contest Union ) องค�กรที่เกิดจากความร�วมมือ
ระหว�างสถาบัน สมาคมและบุคคลต�างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ต�องการเผยแพร�และทําให�การเรียน  
การสอนวิชาคณิตศาสตร�ศาสตร�  เป�นที่นิยมในกลุ�มของเยาวชนรุ�นใหม�ทั่วทุกภูมิภาคของโลก  
  

 พร�อมทั้ง  ให�สามารถติดต�อส่ือสารแลกเปล่ียนประสบการณ�  และความรู�ซ่ึงกันและกัน  อันจะ
ก�อให�เกิดมิตรภาพ   และกระชับความสัมพันธ�ให�แน�นแฟ�นยิ่งขึ้น  โดยมี คุณครูภูมิเทพ  คลังอุไร  ดํารง
ตําแหน�ง เลขาธิการ IMC UNION  ประจําประเทศไทย 
 

 ป�จจุบนั IMC UNION มีสมาชิกภาพ ประกอบด�วย 13 ประเทศ และ 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ได�แก�  
ประเทศสิงคโปร� ฟ�ลิปป�นส� อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ�องกง และไทเป  
มาเลเซีย เกาหลีใต� อิหร�าน เวียดนาม ออสเตรเลีย พม�า ศรีลังกา และประเทศไทย โดยสํานักงานเลขาธิการ
ใหญ�ตั้งอยู�ที่ กรุงป�กก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 
 



                                              
      
วัตถุประสงค� 

1. เพื่อประเมินศักยภาพทางด�านการเรียนคณิตศาสตร�ตามหลักสูตร และทักษะตามมาตรฐานสากล 
เป�นราย บุคคลให�กับเยาวชนไทยทั่วทุกภมูิภาค ซ่ึงสามารถเป�นแนวทางให�โรงเรียน และนักเรียน นําไป
พัฒนาต�อยอดความรู� ความสามารถ และศักยภาพทางด�านคณิตศาสตร�  

2. เพื่อสร�างโอกาสให�เยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค ที่มีความเป�นเลิศทางด�านคณิตศาสตร� ได�แสดงและ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย�างเต็มที่ บนเวทแีข�งขันระดับประเทศ และสามารถสร�างชื่อเสียงให�กับ
ประเทศ ด�วยการพัฒนาต�อยอดสูงสุดไปจนถึงการแข�งขันบนเวทีระดับนานาชาติ  

3. เพื่อคัดเลือกเป�นตัวแทนประเทศไทยไปแข�งขันคณิตศาสตร�นานาชาติ IMC - International 
Mathematics  Contest   ณ ประเทศสิงคโปร� 

4. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต�องการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู�
ทางด�านคณิต ศาสตร�ให�กับนักเรียน โดยใช�การแข�งขันทางด�านวิชาการเป�นส่ือกลาง และเป�นแรง
ขับเคล่ือนสําคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู�สู�มาตรฐานสากล 
 

ประโยชน�ที่นักเรียนและผู�ปกครองจะได�รับ 
• การสอบแข�งขันเป�นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด�านการเรียนวิชาคณิตศาสตร�ทั้งหมด   หลังจบ

หลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นที่สมัครสอบ  โดยรายงานจะประเมินทกัษะทางด�านคณิตศาสตร�  
ตามหลักสูตรและมาตรฐานสากล  ให�กับนักเรียนเป�นรายบุคคลอย�างละเอียด  ถึงจุดแข็ง-จุดอ�อน
ของการเรียนคณิตศาสตร� ใน 4 เรื่องหลักได�แก�  
1. พีชคณิต (Algebra)   
2. ทฤษฎีจํานวน ( Number Theory )   
3. เรขาคณิต ( Geometry )  
4. การวิเคราะห�ข�อมูล และสถิติ ( Data  Analysis & Statistics ) 

• ผลการประเมินศักยภาพของนักเรียน สามารถใช�เป�นแนวทางให�ผู�ปกครอง และนักเรียนในการ
พัฒนาต�อยอดความรู�ความสามารถ สําหรับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

• เก็บรวบรวมผลการแข�งขันและผลการประเมินศักยภาพทางด�านการเรียนคณิตศาสตร� เพื่อ
รวบรวมเป�นแฟ�มสะสมผลงาน ( Portfolio ) ของนักเรียน   
 

 ประโยชน�ที่โรงเรียนจะได�รับ 
• ผลการประเมินการแข�งขัน TMC ของนักเรียน  สามารถเป�นแนวทางให�โรงเรียนและครู ใช�ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร�ให�ได�ผลดียิ่งขึ้น  รวมทั้ง เป�นข�อมูลสําหรับต�อยอด 
ความสามารถให�กับนักเรียน ที่มีศักยภาพทางด�านการเรียนคณิตศาสตร� 

 
 



                                              
      
กําหนดรายละเอียดและระเบียบการแข�งขัน   มีดังนี้ 

1. การแข�งขัน 
1.1 การแข�งขันคณิตศาสตร�ประเทศไทย ครั้งที่ 7  ประจําป�การศึกษา 2561  เป�นการสอบแข�งขัน

เพื่อประเมินศักยภาพทางด�านการเรยีนคณิตศาสตร�ของนักเรียน  หลังจบหลักสูตรการศึกษา
ในแต�ละระดับชั้นที่สมัคร   

1.2 การจัดสอบจะแบ�งเป�นระดับชั้น ตั้งแต�ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5  รวม
ทั้งหมด 10 ระดับชั้น โดยนักเรียนมีสิทธิ์สมัครสอบในระดับชั้นที่ตนเองกําลังศึกษา  หรือสูงกว�า 
ในป�การศึกษา 2561 เท�านั้น  

 

2. วิธีการแข�งขัน 
จะเป�นการสอบข�อเขียน ที่มทีั้งตัวเลือก และเติมคํา  โดยเนื้อหาของข�อสอบมีขอบเขต ดังนี้ 

• ระดับชั้นประถมศึกษา  ( ประถมศึกษาป�ที่ 2 - 6 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร� 2551  และตามมาตรฐานสากลของแต�ละระดับชั้น 

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ( มัธยมศึกษาป�ที่ 1 - 3 ) และมัธยมศึกษาตอนปลาย             
( มัธยมศึกษา ป�ที่ 4 - 5 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร� 
2551 ทั้งในส�วนที่เป�นสาระการเรียนรู�ขั้นพื้นฐาน และสาระการเรียนรู�เพิ่มเติม ของแต�ละ
ระดับชั้น 
 

3. วิธีการสมัครเข�าร�วมการแข�งขัน   
3.1 จะเป�ดให�สมัครสอบ  ผ�านทางเวบไซต� www.tmcthailand.net   เท�านั้น  โดยนักเรียนสามารถ
ลงทะเบียนผู�สมัครและดําเนินการตามขั้นตอนด�วยตนเอง ดังนี้ 

                    

                                   



                                              
      
 3.2   ค�าสมัครสอบ  จะมีค�าลงทะเบียนในการสอบรอบประเมินศักยภาพ  และรอบค�นหาอัจฉริยภาพ
ทางด�านคณิตศาสตร�  รวมทั้งส้ิน 650   บาท  ต�อคน 

 

4. กําหนดการสมัครสอบ 
รับสมัคร   

• ระหว�างวันที่ 25 สิงหาคม  - 25 ธันวาคม 2561 ทาง www.tmcthailand.net 
ชําระเงินสมัครสอบ  

• 1 กันยายน - 30 ธันวาคม  2561   
เลือกศูนย�สอบ 

• 5 กันยายน 2561  -  5   มกราคม  2562 
พิมพ�บัตรประจําตัวสอบ 

• 25 มกราคม  -  9 กุมภาพันธ�  2562 
 

5. กําหนดการวันสอบแข�งขัน 
จัดสอบแข�งขันทั้ง 2 รอบ  ในวันเดียวกัน  คือ  :  วันเสาร�ที่ 9  กุมภาพันธ�  2562 
โดยรอบประเมินศักยภาพทางด�านคณิตศาสตร�  ( แข�งขันทั่วประเทศ )  จัดสอบช�วงเช�า  และรอบ
ค�นหาอัจฉริยภาพทางด�านคณิตศาสตร�  จัดสอบช�วงบ�าย 

10.00 น. 10.30  -12.00 น 12.00 - 13.00 14.00  น. 14.30  - 16.00 น. 
เข�าห�องสอบ สอบรอบประเมิน

ศักยภาพ 
พักทานอาหาร
กลางวัน 

เข�าห�องสอบ สอบรอบค�นหา
อัจฉริยภาพ 

( กําหนดการดังกล�าว อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ) 
การประกาศผลสอบแข�งขัน   ภายในเดือนมีนาคม 2562 
พิธีมอบรางวัล     ภายในเดือนเมษายน 2562    โดยกําหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร  

 

    6.  รางวลัในการแข�งขัน 
 การคัดเลอืกตัวแทนประเทศไทย    

• จะใช�ค�าน้ําหนักสัดส�วนการสอบรอบประเมินศักยภาพ :  สัดส�วนการสอบรอบค�นหาอัจฉริยภาพ  
40 : 60  เป�นเกณฑ�ในการพิจารณา  ผู�เข�าแข�งขันที่สามารถทําคะแนนรวมสูงสุดของแต�ละระดับชั้น 
จะได�รับการคัดเลือกเป�นตัวแทนประเทศไทย  หากมีคะแนนรวมสูงสุดเกิน 1 คน จะใช�การสอบ       

Tie Break  เป�นการตัดสิน 
 

เกณฑ�การให�รางวลั    
• จะใช�ค�าน้ําหนักสัดส�วนการสอบรอบประเมินศักยภาพ :  สัดส�วนการสอบรอบค�นหาอัจฉริยภาพ  

40 : 60  เป�นเกณฑ�ในการพิจารณา  โดยพิจารณาลําดับ จากคะแนนมาก - น�อย ซ่ึงแบ�งเป�นรางวัล
ดังต�อไปนี้ 

1. รางวัลเหรียญทอง  พร�อมเกียรติบัตร  
2. รางวัลเหรียญเงิน  พร�อมเกียรติบัตร  
3. รางวัลเหรียญทองแดง พร�อมเกียรติบัตร 
4. รางวัลชมเชย ซ่ึงจะได�รับเกียรติบัตร 



                                              
      
รางวัลพิเศษ 

• ผู�ที่สามารถทําคะแนนสูงสุด ในอันดับที่ 1- 3 ของแต�ละระดับชั้น จะได�รับรางวัลพิเศษเพิ่ม รวม
ทั้งหมด   30  รางวัล ดังนี ้
 

คะแนนอันดับท่ี 1   

• ได�รับถ�วยรางวัลแชมเป��ยน ของ  ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี     
จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล    

• ได�รับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร�อมที่พักและอาหาร เพื่อเข�าร�วมการแข�งขัน     
2019 IMC - International Mathematics Contest  ณ ประเทศสิงคโปร� 

 

 คะแนนอันดับท่ี 2   

• ได�รับทุนการศึกษา   3,000  บาท จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล 
              

  คะแนนอันดับท่ี 3  

• ได�รับทุนการศึกษา   2,000  บาท  จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล 
 

หมายเหตุ :  
1. รางวัลแชมเป��ยนของแต�ละระดับชั้น จะต�องมีผู�เข�าร�วมการแข�งขันระดับชั้นละ ไม�น�อยกว�า     

500 คนขึ้นไป 
2. รางวัลแชมเป��ยนสงวนสิทธิ์ให�เฉพาะนักเรียนที่ยินดีเดินทางเข�าร�วมการแข�งขัน  2019 IMC      

ณ ประเทศสิงคโปร�เท�านั้น และไม�สามารถโอนสิทธิ์ให�ผู�อื่น หรือแลกเปล่ียนเป�นเงินรางวัลได�   
3. แชมเป��ยนระดบัชั้นประถมศกึษา ที่จะเดินทางไปแข�งขัน 2019 IMC ณ ประเทศสิงคโปร� จะต�องมี

ผู�ปกครองร�วมเดินทางไปด�วย ( โดยผู�ปกครองเสียค�าใช�จ�ายในการเดินทางเอง ) 
4. นักเรียนที่ได�รับรางวัลเหรียญทอง  จะได�รับเชิญให�เข�าร�วมการแข�งขันคณิตศาสตร�นานาชาติ  

ป� 2019 จํานวน 2 สนาม  โดยนักเรียนรับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปแข�งขันเอง ได�แก� 

• 2019 IMC - International  Mathematics  Contest  - IMC   ณ ประเทศสิงคโปร�  

• 2nd World Talent Invitational Mathematics Examinations  -  2019 World TIME    
ณ ประเทศไทย  
 

     การพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑ�ใดๆ เพ่ือความเหมาะสม  และ / หรอื การตัดสินใดๆ            
     ของฝ�ายจัดการแข�งขันถือเป�นท่ีสิ้นสุด          
    
    

                                              ฝ�ายจัดการแข�งขันคณิตศาสตร�ประเทศไทย 
                                            สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย 
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