
                                                                 
 

                                                                                                             
 

การแข�งขันคณิตศาสตร�ประเทศไทย คร้ังท่ี 7 
 7th TMC - Thailand  Mathematics  Contest  

 
 

หลักการและเหตุผล  
 

เนื่องด�วย International Mathematics Contest Union - IMC Union ซ่ึงเป�นองค�กรที่เกิดจากความ
ร�วมมือ ระหว�างสถาบัน สมาคม และบุคคล จากประเทศต�าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค�เพื่อให�วิชาคณิตศาสตร�เป�นที่
นิยมในเยาวชนคนรุ�นใหม�ทั่วโลก จึงได�เป�ดเวทีแข�งขันระดับนานาชาติขึ้น ภายใต�ชื่อ IMC - International 
Mathematics Contest  และจดัให�มีการแข�งขันทุกป�โดยมปีระเทศสิงคโปร�เป�นเจ�าภาพ  พร�อมกันนั้น  IMC 
Union ได�แต�งตั้ง คุณครูภูมิเทพ  คลังอุไร เป�นเลขาธิการ IMC Union ประจําประเทศไทย ทําหน�าที่ดําเนินการ
คัดเลือกตัวแทนเด็กไทยที่มีความเป�นเลิศทางด�านคณิตศาสตร� เพื่อไปแข�งขันคณิตศาสตร�นานาชาติ IMC - 
International Mathematics  Contest   

 

ดังนั้น  สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย  ในฐานะที่เป�นหนึง่ในสมาชิกภาพ ของ IMC 
Union  จึงได�จัดโครงการแข�งขันคณิตศาสตร�ระดับประเทศ ขึ้น ภายใต�ชื่อ Thailand Mathematics Contest - 
TMC เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนให�เด็กไทยได�มีเวทีและมีโอกาสในการแสดงความสามารถทางด�านคณิตศาสตร�
ได�อย�างเต็มที่ รวมทั้งพัฒนาต�อยอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให�มีความเป�นเลิศในระดับนานาชาติ ด�วยการ
คัดเลือกเป�นตัวแทนประเทศไทยไปแข�งขันคณิตศาสตร�นานาชาติ International Mathematics  Contest - 
IMC  ณ ประเทศสิงคโปร�  
 

รายละเอียดโครงการ 
Thailand Mathematics Contest - TMC  เป�นการแข�งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ เพื่อประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร�ตามหลักสูตร และทักษะตามมาตรฐานสากล หลังจากจบหลักสูตร
การศึกษาในแต�ละระดับชั้น  และเพื่อสร�างโอกาสให�เด็กไทยทั่วทุกภูมิภาค  ได�แสดงศักยภาพทางด�าน
คณิตศาสตร�อย�างเต็มที่บนเวทีแข�งขันระดับประเทศ และพัฒนาต�อยอดไปสู�เวทีแข�งขันระดับนานาชาติ IMC- 
International Mathematics  Contest ณ ประเทศสิงคโปร�  ที่จัดการแข�งขันขึ้นทุกป�โดย IMC Union   
 

วัตถุประสงค� 
1. เพื่อประเมินศักยภาพทางด�านการเรียนคณิตศาสตร�ตามหลักสูตร และทักษะตามมาตรฐานสากลเป�น

รายบุคคล สําหรับเป�นแนวทางให�โรงเรียนและนักเรียน นําไปพัฒนาต�อยอดความรู�  ความสามารถ ใน
ระดับการเรียนที่สูงขึ้น 

2. เพื่อสร�างโอกาสให�เด็กไทยทั่วทุกภูมิภาคที่มีความเป�นเลิศทางด�านคณิตศาสตร� ได�พัฒนาศักยภาพ
อย�างเต็มที่บนเวทีแข�งขันระดับประเทศ และสามารถโดดเด�นพร�อมสร�างชื่อเสียงให�กับประเทศ บนเวที
แข�งขันระดับนานาชาติ 

 



                                                                 
 

                                                                                                             
 

3. เพื่อคัดเลือกเด็กไทยที่มีความสามารถ และเป�นเลิศทางด�านคณิตศาสตร� ไปเป�นตวัแทนประเทศไทย 
เข�าร�วมการแข�งขันคณิตศาสตร�นานาชาติ IMC -  International Mathematics Contest  ณ 
ประเทศสิงคโปร� 

4. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต�องการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู�คณิต 
ศาสตร� ให�แก�นักเรียน โดยใช�การแข�งขันทางวิชาการเป�นส่ือกลาง และเป�นแรงขับเคล่ือนในการ
ยกระดับคุณภาพ การเรียนรู�สู�มาตรฐานสากล 
 

ประโยชน�ที่นักเรียน และผู�ปกครองจะได�รับ 
 

1. การแข�งขันเป�นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด�านการเรียนวิชาคณิตศาสตร�ทั้งหมด หลังจบหลักสูตร
การศึกษา ในระดับชั้นที่สมัครสอบ ด�วยการรายงาน พร�อมประเมินทักษะในด�านคณิตศาสตร�ตาม
หลักสูตร  และทักษะตามมาตรฐานสากลของนักเรียนเป�นรายบุคคล 

2. สามารถเก็บรวบรมผลงานการแข�งขัน เป�นแฟ�มสะสมผลงาน ( Portfolio ) ของนักเรียน เพื่อเป�น
ประโยชน�สําหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

3. ผลการประเมินการแข�งขัน สามารถเป�นแนวทางให�ผู�ปกครองและนักเรียน นําจุดแข็งและจุดด�อย ไป
พัฒนาต�อยอดความรู�ความสามารถ และเพิ่มพูนศักยภาพทางด�านคณิตศาสตร�ให�กับนักเรียน 

 

กลุ�มเป�าหมาย 
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 2 - 6 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 - 5  

 

ลักษณะโครงการ  
1. เป�นการสอบแข�งขันทักษะคณิตศาสตร�ระดับประเทศและเป�นการสอบแข�งขันที่จัดสอบแบ�งตาม

ระดับชั้น  ตั้งแต�ชั้นประถมศกึษาป�ที่ 2 -  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5 
2. การแข�งขันจะมีด�วยกัน 2 รอบ ได�แก� รอบประเมินศักยภาพทางด�านคณิตศาสตร� และรอบค�นหา

อัจฉริยภาพ เพื่อคัดเลือกเป�นตัวแทนประเทศไทย ไปแข�งขันคณิตศาสตร�นานาชาติ International 
Mathematics Contest - IMC ณ ประเทศสิงคโปร� 

3. รางวัลแบ�งระดับตามคะแนน ซ่ึงประกอบด�วย รางวัลระดับเหรียญทอง  เหรียญเงิน เหรียญทองแดง  
และรางวัลชมเชย 

 

การจัดการแข�งขัน 
 กําหนดจัดการแข�งขันพร�อมกันทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได�แก�   

ภาคกลาง   

• ศูนย�สอบโรงเรียนอนุบาลป�ตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ภาคเหนือ     

• ศูนย�สอบโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม�   จังหวัดเชียงใหม� 

• ศูนย�สอบโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค�  จังหวัดนครสวรรค� 

 



                                                                 
 

                                                                                                             
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

• ศูนย�สอบโรงเรียนขอนแก�นวิทยายน  จังหวัดขอนแก�น 

• ศูนย�สอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ภาคใต�    

• ศูนย�สอบโรงเรียนพลวิทยาลัย   จังหวัดสงขลา 

• ศูนย�สอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต 
 

กรุงเทพมหานคร  

• ศูนย�สอบกรุงเทพมหานคร 
 

หมายเหตุ : ศูนย�สอบอาจมีการเพิ่มเติมในภายหลัง ตามความเหมาะสม 
 
 ทั้งนี้ ได�กําหนดสอบแข�งขันรอบประเมินศักยภาพ และรอบค�นหาอัจฉริยภาพทางด�านคณิตศาสตร� 
ขึ้นพร�อมกัน  

• ช�วงเช�า เป�นการสอบแข�งขันรอบประเมินศกัยภาพทางด�านคณิตศาสตร�  

• ช�วงบ�าย เป�นการสอบแข�งขันรอบค�นหาอัจฉริยภาพทางด�านคณิตศาสตร�          
 
 

กําหนดการสอบแข�งขันคณิตศาสตร�ประเทศไทย ครั้งที่ 7 
วันเสาร�ที่ 9 กุมภาพันธ� 2562 

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

ศักยภาพ 
พักทานอาหาร

กลางวัน 
เข�าห�องสอบ สอบรอบค�นหา

อัจฉริยภาพ 
หมายเหตุ : กําหนดการดังกล�าว อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 

เกณฑ�การพิจารณาตัดสินรางวัล 
 

 รอบประเมินศักยภาพทางด�านคณิตศาสตร� เป�นการสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร�ตามระดับชั้น ตั้งแต�ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 2 - มัธยมศึกษาป�ที่ 5 โดยคณะกรรมการ จะนําผล
การสอบรอบนี้ในสัดส�วน 40% ไปเป�นเกณฑ�พิจารณาตัดสินรางวัล 
 

 รอบค�นหาอัจฉริยภาพทางด�านคณิตศาสตร� เป�นการสอบแข�งขันทักษะทางคณิตศาสตร�ตาม
ระดับชั้น  ตั้งแต�ชั้นประถมศกึษาป�ที่  2 -  มัธยมศึกษาป�ที่ 5 โดยคณะกรรมการ จะนําผลการสอบรอบนี้ใน
สัดส�วน 60% ไปเป�นเกณฑ�พิจารณาตัดสินรางวัล   

 



                                                                 
 

                                                                                                             
 

 ทั้งนี้ นักเรียนที่ทําคะแนนสูงสุด ( รอบประเมินศักยภาพ 40% + รอบค�นหาอัจฉริยภาพ 60% ) ของ
แต�ละระดับชั้น จะได�รับการคัดเลือกเป�นตัวแทนประเทศไทย ไปแข�งขันคณิตศาสตร�นานาชาติ 2019 IMC - 
International Mathematics  Contest    ณ ประเทศสิงคโปร�   
 

 เกณฑ�การให�รางวลัรอบค�นหาอัจฉริยภาพ  จะพิจารณาจากลําดับคะแนนมาก  - น�อย  ซ่ึงแบ�ง 
เป�นรางวัลดังต�อไปนี ้

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

 

รางวัลพิเศษ 
  ผู�ที่ทําคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 ของแต�ละระดับชั้น ( ป.2 - ม.5 ) จะได�รับรางวัลพิเศษเพิ่ม รวม
ทั้งส้ิน 30 รางวัล ดังต�อไปนี้ 

• อันดับที่ 1 ได�รับถ�วยรางวัลแชมเป��ยน ของ  ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รวม 10 
ระดับชั้น 10 รางวัล และได�เป�นตัวแทนประเทศไทยไปแข�งขันคณิตศาสตร�นานาชาติ  2019 IMC - 
International Mathematics Contest  ณ ประเทศสิงคโปร� 

• อันดับที่ 2 ได�รับทุนการศึกษา 3,000  บาท 10 ระดับชั้น 10 รางวัล 

• อันดับที่ 3 ได�รับทุนการศึกษา 2,000  บาท 10 ระดับชั้น 10 รางวัล 

 
หมายเหตุ :  
1. รางวัลแชมเป��ยนของแต�ละระดับชั้น จะต�องมีผู�เข�าร�วมการแข�งขันระดับชั้นละ ไม�น�อยกว�า 500 คน 
2. นักเรียนที่ได�รับรางวัลเหรียญทอง จะได�รับเชิญให�เข�าร�วมการแข�งขันคณิตศาสตร�นานาชาติ ใน 

2 รายการแข�งขัน โดยนักเรียนรับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการเข�าร�วมโครงการเอง   ได�แก� 
2.1 รายการ 2019 IMC - International Mathematics Contest  ณ ประเทศสิงคโปร�  
2.2 รายการ 2nd  World Talent Invitational Mathematics Examinations  -  2019 World 

TIME  ณ ประเทศไทย  
3. นักเรียนที่ได�รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  จะได�รับเชิญจากโครงการ 

Thai Talent Training เพื่อเข�าค�าย 7th TMAC  Thailand  Mathematics Academics Camp  :  
ค�ายวิชาการคณิตศาสตร�ประเทศไทย สู�เวทีแข�งขันนานาชาติ ครั้งที่ 7  เพื่อรับการคัดเลือกเป�น
ตัวแทนประเทศไทยไปแข�งขันคณิตศาสตร�นานาชาติ ป� 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                 
 

                                                                                                             
 

ค�าสมัครสอบแข�งขัน  
      การสมัครสอบแข�งขันคณิตศาสตร�ประเทศไทย ครั้งที่ 7 ( 7th TMC -Thailand Mathematics Contest )  
ทั้งในรอบประเมินศักยภาพ และรอบค�นหาอัจฉริยภาพทางด�านคณิตศาสตร� จะมีค�าลงทะเบียนเพื่อ
สอบแข�งขัน คนละ 650 บาท      ( รวมทั้ง 2 รอบ )  โดยนักเรียนจะได�รับ 

1. ข�อสอบการแข�งขันคณิตศาสตร�ประเทศไทย รอบประเมินศักยภาพทางด�านคณิตศาสตร� 
2. ใบประกาศเกียรติบัตรการเข�าร�วมแข�งขันคณิตศาสตร�ประเทศไทย ครั้งที่ 7 
3. การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางด�านการเรียนคณิตศาสตร�เป�นรายบุคคลอย�างละเอียด ที่ทําให�นักเรียนผู�

เข�าสอบได�ทราบจุดแข็ง-จุดอ�อน ในการเรียนคณิตศาสตร� 4 เรื่องหลัก ได�แก�   
 พีชคณิต (Algebra)  
 เรขาคณิต (Geometry)   
 ทฤษฎีจํานวนเบื้องต�น  ( Number Theory )  
 ความน�าจะเป�น และการวิเคราะห�ข�อมูล (Probability and Data Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กําหนดการแข�งขันคณิตศาสตร�ประเทศไทย ครั้งที่ 7 
7th TMC - Thailand Mathematics Contest 

รับสมัคร   

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

ชําระเงินสมัครสอบ  

• 1 กันยายน - 30 ธันวาคม  2561   
เลือกศูนย�สอบ 

• 15 กันยายน 2561  -  5   มกราคม  2562 
พิมพ�บัตรประจําตัวสอบ 

• 25 มกราคม  -  9 กุมภาพันธ�  2562 
วันสอบ 

•  วันเสาร�ท่ี 9 กุมภาพันธ�  2562   
ประกาศผลสอบ 

• ภายในเดือนมีนาคม 2562 
 

 

 

http://www.tmcthailand.net/


                                                                 
 

                                                                                                             
 

ประธานโครงการ :    
• คุณครูภูมิเทพ  คลังอุไร   เลขาธิการ IMC Union  และประธานโครงการ Thai Talent Training 
 

ที่ปรึกษาโครงการ และคณะกรรมการกิตติมศักด์ิ 
• รองศาสตราจารย� ดร.วชิาญ  ลิ่วกรีติยตุกลุ   

อาจารย�ภาควิชาคณิตศาสตร�และวิทยาการคอมพิวเตอร�  คณะวิทยาศาสตร�  จุฬาลงกรณ�
 มหาวิทยาลัย และอาจารย�หัวหน�าทีมค�ายคณิตศาสตร�โอลิมป�กระหว�างประเทศ  ( IMO )   สสวท. 

 

• ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.คํารณ  เมฆฉาย    
อาจารย�ภาควิชาคณิตศาสตร�และวิทยาการคอมพิวเตอร�  คณะวิทยาศาสตร�   จุฬาลงกรณ�

 มหาวิทยาลัย และอาจารย�ผู�สอนค�ายคณิตศาสตร�โอลิมป�กระหว�างประเทศ  ( IMO )   สสวท. 
 

• ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกลุ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี  และ 
อาจารย�ผู�สอนค�ายคณิตศาสตร�โอลิมป�กระหว�างประเทศ  ( IMO )   สสวท. 
 

• อาจารย� ดร.กีรติ  ศรีอมร 
อาจารย�ประจําภาควิชาคณิตศาสตร�และวิทยาการคอมพิวเตอร� คณะวิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�

 มหาวิทยาลัย นักเรียนทุน กพ. ระดับปริญญาตรี - เอก เกียรตินิยมอันดับ 1  
สาขา pure mathematics  มหาวิทยาลัยป�กก่ิง 

 


