
 
 

 

2nd PreNE - Preliminary National Examinations 
การสอบเพือ่ประเมนิศกัยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรใหกบัโรงเรียนทั่วประเทศ 

 

ที่มาโครงการ 
  เน่ืองจากสมาชกิภาพสหภาพ IMC ประจาํประเทศไทย  ในฐานะเจาของ และผูดําเนินงานโครงการแขงขนัคณิตศาสตร  

ประเทศไทย  ( Thailand Mathematics Contest - TMC ) ที่มีเปาหมายเพ่ือประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร 

และพัฒนาศักยภาพเด็กไทยสูเวทีแขงขันระดับนานาชาติน้ัน  ไดเพ่ิมการจัดสอบรอบ Preliminary  National  Examinations    

( Pre - NE ) ขึ้น  เพ่ือสรางความเทาเทียมทางดานการศึกษาใหกับเด็กไทยทั่วประเทศ ดวยแนวขอสอบท่ีสามารถชีวั้ดไดทุกๆ ดาน 

ท้ังดานพ้ืนฐาน การประยุกต และการแขงขนันานาชาติ  สําหรับเปนตัวปรับและสะทอนความสามารถของนักเรียน ใหกับโรงเรียนท่ี

สนใจเขารวมโครงการ โดยไมคิดคาใชจายแตอยางใดท้ังส้ิน   

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดการต่ืนตัว และกระตือรือรนในการเรียนคณิตศาสตร   

2. เพ่ือประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ใหกับโรงเรียนทั่วประเทศ  และนําผลที่ไดไปใชเปน 

แนวทางพัฒนา และปรับปรุงในจุดที่ตองแกไข   

3. เพ่ือชวยกระจายความเทาเทียม และลดปญหาความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา ระหวางเด็กในเมืองกับเด็กชนบท   หรือเด็ก 

ที่มีความพรอม กับเด็กที่ขาดโอกาส 

4. เพ่ือประสานความรวมมือทุกภาคสวน ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่ตองการใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งใน 

 ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพ และเทาเทียมกันในทุกระดับ / ประเภทการศึกษา 

 

ประโยชนที่นักเรียนและโรงเรียนจะไดรับ    
1. นักเรียนไดรับประสบการณตรงบนเวทีแขงขันระดับประเทศ  และเกิดความคุนเคยเมื่อเจอกับสถานการณการสอบจริง 

2. นักเรียนเกิดความรักและสนใจที่จะมุงเนนศึกษาทางดานคณิตศาสตร ซึ่งเปนวิชาสําคัญเพราะเปนวิชาที่จะนําไปสูการ

เรียนรูในกลุมประสบการณอ่ืนๆ และการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  

3. คุณครู หรือ ผูสอน สามารถนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองของนักเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. โรงเรียนไดรับการประเมินเก่ียวกับการเรียนการสอนทางดานคณิตศาสตร ซึ่งนําไปสูการพัฒนาหลักสูตร และแนวทาง

การเรียนการสอน  เพ่ือยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน 

 

กลุมเปาหมาย 
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 6  จากโรงเรียนทั่วประเทศ 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 5  จากโรงเรียนทั่วประเทศ 

 

รายละเอียดโครงการ 
  

2nd PreNE - Preliminary  National  Examinations เปนการสอบเพ่ือประเมินศักยภาพของนักเรียนท่ีเขารวม

โครงการใหกับโรงเรียนตามระดับชัน้ ต้ังแตชัน้ประถมศึกษาปท่ี 2  - ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 5 ดวยตัวขอสอบที่สามารถชี้วัดผูสอบใน

ทุกๆ ดาน ซึ่งเน้ือหาของขอสอบ จะเปนเน้ือหาต้ังแตเรียนมาจนถึงเทอมแรกของระดับชัน้ปจจบัุน โดยโครงสรางของขอสอบ

ประกอบดวย สัดสวน 60 : 40    



 
 

 

• 60 % แนวขอสอบตรงตามหลักสูตรที่เรียนของแตละระดับชั้น 

• 40 % เปนขอสอบประยุกตและแนวขอสอบแขงขันระดับนานาชาติ    
 

วิธีการสมัคร 
1. โรงเรียนกรอกขอมูลตามแบบฟอรมในไฟล Excel ประกอบดวย 

• ชื่อโรงเรียน พรอมที่อยู - ตําบล -  อําเภอ - จังหวัด  และรหัสไปรษณีย 

• ภูมิภาคที่โรงเรียนต้ังอยู 

• เบอรโทร - เมลโรงเรียน 

• ระดับชั้นที่โรงเรียนเปดสอน 

• หนวยงานที่โรงเรียนสังกัด 

• ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ พรอมเบอรโทร 

2. แจงความจํานงเพ่ือเขารวมโครงการ ไปที่ tmcthailand@yahoo.com 

3. โรงเรียนสามารถสมัครสอบใหกับนักเรียนไดโดยไมจํากัดจํานวน 
 

วันสอบแขงขัน 

• วัน :  อาทิตยท่ี 10 พฤศจกิายน  2562  

• เวลา  : 10.30 -12.00 น. 

• สถานท่ี :  โรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการ Pre-NE คร้ังที่ 2 ทั่วประเทศ 
 

 

Pre-NE ครั้งที่ 2 จัดสอบพรอมกันใน 11 ประเทศ 
 ทั้งน้ี  การจัดสอบ Pre-NE คร้ังที่ 2 ในวัน - เวลา ดังกลาว นอกจากเปนการจัดสอบพรอมกันของโรงเรียนทั่วประเทศ

ของไทยแลว ยังมีประเทศตางๆ ไดใหความสนใจขอเขารวมสอบแขงขันดวย อีก 10 ประเทศ ไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย 

ฟลิปปนส กัมพูชา ไตหวัน ฮองกง มาเลเซีย บราซิล ไนจีเรีย  และอินเดีย 

 การเขารวมสอบ Pre-NE คร้ังที่ 2 ของประเทศดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินศักยภาพทางดานการเรียน

คณิตศาสตรของนักเรียนในระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน เพ่ือคัดเลือกตัวแทนมาเขารวมการแขงขัน 2nd ITMC - International  

Talent  Mathematics Contest  ณ ประเทศไทย ซึ่งดําเนินการโดยสมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย  ที่กําหนด

จัดการแขงขันพรอมกับการสอบแขงขนัคณิตศาสตรประเทศไทย  คร้ังท่ี 8  ( 8th TMC - Thailand Mathematics Contest   ) 

ในวันเสารท่ี   8 กุมภาพันธ  2563 

mailto:tmcthailand@yahoo.com


 
 

 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

 
 
 
 
 



 
 

 

รายละเอียดการดําเนินโครงการ 2nd PreNE 
ข้ันตอนท่ี รายละเอียด ระยะเวลา ชองทางดําเนินการ 

1 เปดรับสมัครโรงเรียนท่ีสนใจเขารวม

โครงการ 

1 กรกฎาคม - 

15 สิงหาคม 2562  
-สงจดหมายเชิญโรงเรียนทางเมลของโรงเรียน 

หรือคุณครูผูรับผิดชอบ 

-ประชาสัมพันธโครงการผาน FB 
https://www.facebook.com/tmcfamily 
-ประสานความรวมมือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2 โรงเรียนสงไฟลแจงความจาํนงตอบรับเขา

รวมโครงการ ( เปนไฟลท่ีทางโครงการสงไป

ให ) 

1 กรกฎาคม - 

15 สิงหาคม 2562 
ร.ร.สงไฟลแจงความจํานงเขารวมไปที่เมล 

Tmcthailand@yahoo.com 

3 โครงการยืนยันตอบรับการเขารวมของ

โรงเรียน 

1 กรกฎาคม - 

15 สิงหาคม 2562 
Reply กลับโรงเรียนผานเมลเดียวกับที่แจง

ความจํานงเขามา 
4 -ร.ร.ประชาสัมพันธนักเรียนเขารวม

โครงการ 

-ร.ร.จัดเตรียมคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบ

โครงการ 

กรกฎาคม - 

กันยาน 2562 
ตามชองทางที่โรงเรียนน้ันๆ มีอยู 

5 สรุปรายช่ือโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 25-30 สิงหาคม 

2562 
ผาน FB 
https://www.facebook.com/tmcfamily 

6 โครงการสงไฟลขอสอบใหกับโรงเรียน 1 -5 พฤศจิกายน 

2562 
ผานเมลผูรับผิดชอบโครงการของโรงเรียน 

7 โรงเรียนจัดพิมพขอสอบ + กระดาษคําตอบ 6 -8 พฤศจิกายน 

2562 
 

8 โรงเรียนจัดเตรียมสถานท่ีสอบ 9พฤศจิกายน 2562  
9 โรงเรยีนดําเนินการจัดสอบ 2nd PreNE 

และหามเผยแพรขอสอบ 

กอนวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 

เวลา 10.30 - 

12.00 น. 

10 พฤศจิกายน 62  

ภายใน ร.ร.ที่สมัครเขารวมโครงการทั่วประเทศ 

10 ร.ร.สงภาพบรรยากาศการสอบใหกับ

โครงการ จํานวน 5-10  ภาพ 

10 - 15 พฤศจิกายน 

2562 
สงไปที่เมล Tmcthailand@yahoo.com 

11 โครงการสงเฉลยขอสอบใหกับโรงเรียน 

(หลังจากไดรบัรปูบรรยากาศการสอบ

เรยีบรอยแลว ) 

15 - 16  พฤศจกิายน 

2562 
ผานเมลผูรับผิดชอบโครงการของโรงเรียน 

 

12 โรงเรียนดําเนินการตรวจขอสอบ 17 พฤศจิกายน- 15 

ธันวาคม 2562 
 

13 ร.ร.สงผลสอบ นร. มาใหโครงการในรูปไฟล 

Excel (สงรปูแบบไฟล Excel พรอมกับวัน

สงเฉลยขอสอบ ) 

16 - 20 ธันวาคม 

2562 
สงไปที่เมล Tmcthailand@yahoo.com 

14 โครงการนําผลสอบ 2nd PreNE ทุก

โรงเรียน เพ่ือคํานวณคาสถิติ 

20 ธันวาคม2562-   

15 มกราคม 2563  
 

15 สงการประเมิน 2nd PreNE  ใหกับทุก

โรงเรยีนท่ีสงผลสอบเขามา 

20 -21 มกราคม 

2563 
ผานเมลผูรับผิดชอบโครงการของโรงเรียน 

 

https://www.facebook.com/tmcfamily
https://www.facebook.com/tmcfamily


 
 

 

คณะกรรมการ 2nd PreNE -Preliminary  National  Examinations   
 

ประธานโครงการ :    

• คุณครูภูมิเทพ  คลังอุไร   เลขาธิการ IMC Union  และประธานโครงการ Thai Talent Training 
 

ท่ีปรึกษาโครงการ และกรรมการกิตติมศักด์ิ 

• รองศาสตราจารย ดร.วิชาญ  ล่ิวกีรติยุตกุล   

 อาจารยภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอาจารย

 หัวหนาทีมคายคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ  ( IMO )   สสวท. 

• ผูชวยศาสตราจารย ดร.คํารณ  เมฆฉาย    

อาจารย ภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอาจารย

 ผูสอนคายคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ  ( IMO )   สสวท. 

• ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระเดช  เจยีรสุขสกุล 

คณบดี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และ 

อาจารยผูสอนคายคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ  ( IMO )   สสวท. 

• อาจารย ดร.กีรติ  ศรีอมร 

อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

นักเรียนทุน กพ. ระดับปริญญาตรี  - เอก เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขา Pure Mathematics  มหาวิทยาลัยปกก่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


