ระเบียบการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 7
ประจําปการศึกษา 2561
7th TMC - Thailand Mathematics Contest
ชิงถวยรางวัล
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เพื่อประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร
และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ
2019 IMC – International Mathematics Contest , Singapore
การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย (TMC - Thailand Mathematics Contest ) เปนโครงการ
แขงขันที่ตองการจุดประกายความสามารถ และพัฒนาศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร ใหกับ
เยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อประเมิน
ศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตร และทักษะมาตรฐานสากล หลังจบการศึกษาในแตละ
ระดับชั้นแลว
การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย จัดโดย สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย
( International Mathematics Contest Union, Thailand Secretariat ) ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับการ
แตงตั้งจาก IMC UNION ( International Mathematics Contest Union ) องคกรที่เกิดจากความรวมมือ
ระหวางสถาบัน สมาคมและบุคคลตางๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ตองการเผยแพรและทําใหการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรศาสตร เปนที่นิยมในกลุมของเยาวชนรุนใหมทั่วทุกภูมิภาคของโลก
พรอมทั้ง ใหสามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ และความรูซึ่งกันและกัน อันจะ
กอใหเกิดมิตรภาพ และกระชับความสัมพันธใหแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยมี คุณครูภูมิเทพ คลังอุไร ดํารง
ตําแหนง เลขาธิการ IMC UNION ประจําประเทศไทย
ปจจุบนั IMC UNION มีสมาชิกภาพ ประกอบดวย 13 ประเทศ และ 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก
ประเทศสิงคโปร ฟลิปปนส อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษฮองกง และไทเป
มาเลเซีย เกาหลีใต อิหราน เวียดนาม ออสเตรเลีย พมา ศรีลังกา และประเทศไทย โดยสํานักงานเลขาธิการ
ใหญตั้งอยูที่ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค

1. เพื่อประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตร และทักษะตามมาตรฐานสากล
เปนราย บุคคลใหกับเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสามารถเปนแนวทางใหโรงเรียน และนักเรียน นําไป
พัฒนาตอยอดความรู ความสามารถ และศักยภาพทางดานคณิตศาสตร
2. เพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค ที่มีความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไดแสดงและ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ บนเวทีแขงขันระดับประเทศ และสามารถสรางชื่อเสียงใหกับ
ประเทศ ดวยการพัฒนาตอยอดสูงสุดไปจนถึงการแขงขันบนเวทีระดับนานาชาติ
3. เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ IMC - International
Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร
4. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู
ทางดานคณิต ศาสตรใหกับนักเรียน โดยใชการแขงขันทางดานวิชาการเปนสื่อกลาง และเปนแรง
ขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรูสูมาตรฐานสากล

ประโยชนที่นักเรียนและผูปกครองจะไดรับ

• การสอบแขงขันเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมด หลังจบ
หลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นที่สมัครสอบ โดยรายงานจะประเมินทักษะทางดานคณิตศาสตร
ตามหลักสูตรและมาตรฐานสากล ใหกับนักเรียนเปนรายบุคคลอยางละเอียด ถึงจุดแข็ง-จุดออน
ของการเรียนคณิตศาสตร ใน 4 เรื่องหลักไดแก
1. พีชคณิต (Algebra)
2. ทฤษฎีจํานวน ( Number Theory )
3. เรขาคณิต ( Geometry )
4. การวิเคราะหขอมูล และสถิติ ( Data Analysis & Statistics )
• ผลการประเมินศักยภาพของนักเรียน สามารถใชเปนแนวทางใหผูปกครอง และนักเรียนในการ
พัฒนาตอยอดความรูความสามารถ สําหรับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
• เก็บรวบรวมผลการแขงขันและผลการประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร เพื่อ
รวบรวมเปนแฟมสะสมผลงาน ( Portfolio ) ของนักเรียน

ประโยชนที่โรงเรียนจะไดรับ

• ผลการประเมินการแขงขัน TMC ของนักเรียน สามารถเปนแนวทางใหโรงเรียนและครู ใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหไดผลดียิ่งขึ้น รวมทั้ง เปนขอมูลสําหรับตอยอด
ความสามารถใหกับนักเรียน ที่มีศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร

กําหนดรายละเอียดและระเบียบการแขงขัน

มีดังนี้

1. การแขงขัน

1.1 การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจําปการศึกษา 2561 เปนการสอบแขงขัน
เพื่อประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน หลังจบหลักสูตรการศึกษา
ในแตละระดับชั้นที่สมัคร
1.2 การจัดสอบจะแบงเปนระดับชั้น ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รวม
ทั้งหมด 10 ระดับชั้น โดยนักเรียนมีสิทธิ์สมัครสอบในระดับชั้นที่ตนเองกําลังศึกษา หรือสูงกวา
ในปการศึกษา 2561 เทานั้น

2. วิธีการแขงขัน
จะเปนการสอบขอเขียน ที่มที ั้งตัวเลือก และเติมคํา โดยเนื้อหาของขอสอบมีขอบเขต ดังนี้
• ระดับชั้นประถมศึกษา ( ประถมศึกษาปที่ 2 - 6 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร 2551 และตามมาตรฐานสากลของแตละระดับชั้น
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ( มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ) และมัธยมศึกษาตอนปลาย
( มัธยมศึกษา ปที่ 4 - 5 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร
2551 ทั้งในสวนที่เปนสาระการเรียนรูขั้นพื้นฐาน และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ของแตละ
ระดับชั้น

3. วิธีการสมัครเขารวมการแขงขัน
3.1 จะเปดใหสมัครสอบ ผานทางเวบไซต www.tmcthailand.net เทานั้น โดยนักเรียนสามารถ
ลงทะเบียนผูสมัครและดําเนินการตามขั้นตอนดวยตนเอง ดังนี้

3.2 คาสมัครสอบ จะมีคาลงทะเบียนในการสอบรอบประเมินศักยภาพ และรอบคนหาอัจฉริยภาพ
ทางดานคณิตศาสตร รวมทั้งสิ้น 650 บาท ตอคน

4. กําหนดการสมัครสอบ
รับสมัคร
• ระหวางวันที่ 25 สิงหาคม - 25 ธันวาคม 2561 ทาง www.tmcthailand.net
ชําระเงินสมัครสอบ
• 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2561
เลือกศูนยสอบ
• 5 กันยายน 2561 - 5 มกราคม 2562
พิมพบัตรประจําตัวสอบ
• 25 มกราคม - 9 กุมภาพันธ 2562

5. กําหนดการวันสอบแขงขัน
จัดสอบแขงขันทั้ง 2 รอบ ในวันเดียวกัน คือ : วันเสารที่ 9 กุมภาพันธ 2562
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 พักทานอาหาร เขาหองสอบ
สอบรอบคนหา
ศักยภาพ
กลางวัน
อัจฉริยภาพ
( กําหนดการดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )
การประกาศผลสอบแขงขัน ภายในเดือนมีนาคม 2562
พิธีมอบรางวัล ภายในเดือนเมษายน 2562 โดยกําหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

6. รางวัลในการแขงขัน
การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย
• จะใชคาน้ําหนักสัดสวนการสอบรอบประเมินศักยภาพ : สัดสวนการสอบรอบคนหาอัจฉริยภาพ
40 : 60 เปนเกณฑในการพิจารณา ผูเขาแขงขันที่สามารถทําคะแนนรวมสูงสุดของแตละระดับชั้น
จะไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย หากมีคะแนนรวมสูงสุดเกิน 1 คน จะใชการสอบ
Tie Break เปนการตัดสิน

เกณฑการใหรางวัล
• จะใชคาน้ําหนักสัดสวนการสอบรอบประเมินศักยภาพ : สัดสวนการสอบรอบคนหาอัจฉริยภาพ
40 : 60 เปนเกณฑในการพิจารณา โดยพิจารณาลําดับ จากคะแนนมาก - นอย ซึ่งแบงเปนรางวัล
ดังตอไปนี้
1. รางวัลเหรียญทอง พรอมเกียรติบัตร
2. รางวัลเหรียญเงิน พรอมเกียรติบัตร
3. รางวัลเหรียญทองแดง พรอมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย ซึ่งจะไดรับเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ

•

ผูที่สามารถทําคะแนนสูงสุด ในอันดับที่ 1- 3 ของแตละระดับชั้น จะไดรับรางวัลพิเศษเพิ่ม รวม
ทั้งหมด 30 รางวัล ดังนี้

คะแนนอันดับที่ 1
• ไดรับถวยรางวัลแชมเปยน ของ ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล

• ไดรับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับพรอมที่พักและอาหาร เพื่อเขารวมการแขงขัน
2019 IMC - International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร

คะแนนอันดับที่ 2
• ไดรับทุนการศึกษา 3,000 บาท จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล
คะแนนอันดับที่ 3
• ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล
หมายเหตุ :
1. รางวัลแชมเปยนของแตละระดับชั้น จะตองมีผูเขารวมการแขงขันระดับชั้นละ ไมนอยกวา
500 คนขึ้นไป
2. รางวัลแชมเปยนสงวนสิทธิ์ใหเฉพาะนักเรียนที่ยินดีเดินทางเขารวมการแขงขัน 2019 IMC
ณ ประเทศสิงคโปรเทานั้น และไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอื่น หรือแลกเปลี่ยนเปนเงินรางวัลได
3. แชมเปยนระดับชั้นประถมศึกษา ที่จะเดินทางไปแขงขัน 2019 IMC ณ ประเทศสิงคโปร จะตองมี
ผูปกครองรวมเดินทางไปดวย ( โดยผูปกครองเสียคาใชจายในการเดินทางเอง )
4. นักเรียนที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง จะไดรับเชิญใหเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ
ป 2019 จํานวน 2 สนาม โดยนักเรียนรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางไปแขงขันเอง ไดแก
• 2019 IMC - International Mathematics Contest - IMC ณ ประเทศสิงคโปร
• 2nd World Talent Invitational Mathematics Examinations - 2019 World TIME
ณ ประเทศไทย

การพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑใดๆ เพื่อความเหมาะสม และ / หรือ การตัดสินใดๆ
ของฝายจัดการแขงขันถือเปนที่สิ้นสุด
ฝายจัดการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย
สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย
55/36-37 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 โทร 088 – 008 -1414

