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เพื่อประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร
และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ
2020 IMC - International Mathematics Contest , Singapore
การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย (TMC - Thailand Mathematics Contest ) เปนโครงการแขงขันที่
ตองการจุดประกายความสามารถ และพัฒนาศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร ใหกับเยาวชนไทยทั่วทุกภูมภิ าค ตัง้ แต
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 ถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 เพือ่ ประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตร และ
ทักษะมาตรฐานสากล หลังจบการศึกษาในแตละระดับชัน้ แลว
การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย จัดโดย สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย ( International
Mathematics Contest Union, Thailand Secretariat ) ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับการแตงตั้งจาก IMC UNION
( International Mathematics Contest Union ) องคกรที่เกิดจากความรวมมือระหวางสถาบัน สมาคมและบุคคลตางๆ
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ตองการเผยแพรและทําใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรศาสตร เปนที่นิยมในกลุมของ
เยาวชนรุนใหมทั่วทุกภูมิภาคของโลก
พรอมทั้ง ใหสามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ และความรูซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดมิตรภาพ
และกระชับความสัมพันธใหแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยมี คุณครูภมู เิ ทพ คลังอุไร ดํารงตําแหนง เลขาธิการ IMC UNION ประจํา
ประเทศไทย
ปจจุบัน IMC UNION มีสมาชิกภาพ ประกอบดวย 13 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ ไดแก ประเทศสิงคโปร
ฟลิปปนส อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮองกง และไทเป มาเลเซีย เกาหลีใต อิหราน
เวียดนาม ออสเตรเลีย พมา ศรีลังกา และประเทศไทย โดยสํานักงานเลขาธิการใหญตั้งอยูที่ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชน
จีน

วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตร และทักษะตามมาตรฐานสากล เปนรายบุคคลใหกับ
เยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสามารถเปนแนวทางใหโรงเรียนและนักเรียนนําไปพัฒนาตอยอดความรู ความสามารถ
และศักยภาพทางดานคณิตศาสตร
2. เพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค ที่มีความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไดแสดงและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยางเต็มที่ บนเวทีแขงขันระดับประเทศ และสามารถสรางชือ่ เสียงใหกบั ประเทศ ดวยการพัฒนาตอยอดสูเ วที
แขงขันระดับนานาชาติ
3. เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ IMC - International Mathematics
Contest ณ ประเทศสิงคโปร
4. เพือ่ สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ทีต่ อ งการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูท างดานคณิตศาสตรใหกบั
นักเรียน โดยใชการแขงขันทางดานวิชาการเปนสือ่ กลาง และเปนแรงขับเคลือ่ นสําคัญในการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรูส มู าตรฐานสากล

ประโยชนทนี่ กั เรียนและผูป กครองจะไดรบั
• การสอบแขงขันเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมด หลังจบหลักสูตรการศึกษาใน
ระดับชั้นที่สมัครสอบ โดยรายงานจะประเมินทักษะทางดานคณิตศาสตร ตามหลักสูตรและมาตรฐานสากล ใหกับ
นักเรียนเปนรายบุคคลอยางละเอียด ถึงจุดแข็ง-จุดออนของการเรียนคณิตศาสตร ใน 4 เรื่องหลักไดแก
1. พีชคณิต (Algebra)
2. ทฤษฎีจํานวน ( Number Theory )
3. เรขาคณิต ( Geometry )
4. การวิเคราะหขอมูล และสถิติ ( Data Analysis & Statistics )
• ผลการประเมินศักยภาพของนักเรียน สามารถใชเปนแนวทางใหผูปกครอง และนักเรียนในการพัฒนาตอยอดความรู
ความสามารถ สําหรับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
• เก็บรวบรวมผลการแขงขันและผลการประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร เพื่อรวบรวมเปนแฟมสะสม
ผลงาน ( Portfolio ) ของนักเรียน

ประโยชนทโี่ รงเรียนจะไดรบั
• ผลการประเมินการแขงขัน TMC ของนักเรียน สามารถเปนแนวทางใหโรงเรียนและครู ใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรใหไดผลดียิ่งขึ้น รวมทั้ง เปนขอมูลสําหรับตอยอดความสามารถใหกับนักเรียนที่มีศักยภาพ
ทางดานการเรียนคณิตศาสตร

รายละเอียดและระเบียบการแขงขัน
1. การแขงขัน

1.1 การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครัง้ ที่ 8 ประจําปการศึกษา 2562 เปนการสอบแขงขันเพื่อประเมิน
ศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน หลังจบหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับชั้นที่สมัคร
1.2 การจัดสอบจะแบงเปนระดับชัน้ ตัง้ แตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รวมทั้งหมด 10 ระดับชั้น
โดยนักเรียนมีสิทธิ์สมัครสอบในระดับชั้นที่ตนเองกําลังศึกษา หรือสูงกวา ในปการศึกษา 2562 เทานั้น

2. วิธกี ารแขงขัน

จะเปนการสอบขอเขียน ทีม่ ที งั้ ตัวเลือก และเติมคํา โดยเนื้อหาของขอสอบมีขอบเขต ดังนี้
• ระดับชัน้ ประถมศึกษา ( ประถมศึกษาปที่ 2 - 6 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชา
คณิตศาสตร 2551 และตามมาตรฐานสากลของแตละระดับชั้น
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน ( มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย ( มัธยมศึกษา ปที่ 4 - 5 )
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร 2551 ทั้งในสวนที่เปนสาระการเรียนรูขั้น
พื้นฐาน และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ของแตละระดับชั้น

3. วิธกี ารสมัครเขารวมการแขงขัน
• จะเปดใหสมัครสอบ ผานทางเวบไซต www.tmcthailand.net เทานั้น

4. กําหนดการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 8
( 8th TMC – Thailand Mathematics Contst )

5. กําหนดการวันสอบแขงขัน

จัดสอบแขงขันทั้ง 2 รอบ ในวันเดียวกัน คือ วันเสารที่ 8 กุมภาพันธ 2563 โดย รอบประเมินศักยภาพ
ทางดานคณิตศาสตร จัดสอบชวงเชา และ รอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร จัดสอบชวงบาย
ทั้งนี้ นักเรียนทีส่ มัครสอบแขงขันทุกคน มีสทิ ธิเ์ ขาสอบทั้ง 2 รอบ เนือ่ งจาก จะตองนําคะแนนสอบทัง้ 2 รอบ ไป
รวมกันเพือ่ เปนเกณฑพจิ ารณาตัดสินรางวัล
• รอบประเมินศักยภาพ ใชสัดสวน 40% และ
• รอบคนหาอัจฉริยภาพ ใชสัดสวน 60%
10.00 น.
10.30 -12.00 น
14.00 น.
14.30 - 16.00 น.
เขาหองสอบรอบเชา
สอบรอบประเมินศักยภาพ เขาหองสอบรอบบาย สอบรอบคนหาอัจฉริยภาพ
( กําหนดการดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )

6. คาสมัครสอบแขงขัน

รายการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครัง้ ที่ 8 ( 8th TMC - Thailand Mathematics Contest ) มี
คาลงทะเบียนเพื่อเขารวมแขงขัน ทั้งในรอบประเมินศักยภาพ และรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร คนละ 650 บาท
โดยนักเรียนจะไดรับ
• ขอสอบการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร
• ใบประกาศเกียรติบัตรการเขารวมแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 8
• การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนคณิตศาสตรเปนรายบุคคลอยางละเอียด ที่ทําใหนักเรียนผูเขา
สอบไดทราบจุดแข็ง-จุดออน ในการเรียนคณิตศาสตร 4 เรื่องหลัก ไดแก
1. พีชคณิต (Algebra)
2. เรขาคณิต (Geometry)
3. ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน (Number Theory )
4. ความนาจะเปน และการวิเคราะหขอมูล (Probability and Data Analysis)

7. การประกาศผลสอบแขงขัน – พิธมี อบรางวัล

สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย จะประกาศผลสอบ TMC ครั้งที่ 8 ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ - ตน
เดือนมีนาคม 2563 โดยประกาศผลทาง www.facebook.com/tmcfamily และ www.tmcthailand.net และจะมีพิธี
มอบรางวัล ภายในเดือนมีนาคม
ทั้งนี้ นักเรียนที่ไดรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ที่ประสงคจะเขารวมในพิธีมอบรางวัล ตอง
ยืนยันสิทธิ์ดวยการสงใบแจงความจํานง ไปที่เมล tmcthailand@yahoo.com
สวนนักเรียนทีไ่ มสะดวกเขารวมในพิธมี อบรางวัล สามารถเขาไปโหลดใบเกียรติบตั รได ดวยการ Log in เขาระบบ ผาน
www.tmcthailand.net หลังจากประกาศผลสอบไปแลวประมาณ 60 วัน และเหรียญรางวัล ทางโครงการจะสงไปใหทาง
เคอรี่ เรียกเก็บเงินปลายทาง >>> ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบทีอ่ ยู และเบอรโทรศัพท ในฐานขอมูลใหถกู ตองดวย
ขณะเดียวกัน นักเรียนทีไ่ มมนั่ ใจวา จะสามารถเขารวมในพิธมี อบรางวัลได ไมควรยืนยันสิทธิเ์ ขามา เพราะหากยกเลิก
ในภายหลัง จะไมสามารถโหลดใบเกียรติบตั รในระบบได เนื่องจากรายชื่อจะอยูในกลุมของนักเรียนที่เขารวมในพิธีมอบรางวัลไป
เรียบรอยแลว
สําหรับพิธมี อบรางวัล กําหนดจัดขึน้ ในเดือนมีนาคม เชนเดียวกัน ซึง่ ทางโครงการจะลงรายละเอียด วันเวลา และ
สถานทีเ่ พือ่ มอบรางวัลใหทราบ ในวันประกาศผลสอบ
ทั้งนี้ ในพิธมี อบรางวัลพิเศษ จํานวน 30 รางวัล หากนักเรียนคนใดไดรบั การประกาศชือ่ เปนผูไ ดรางวัล แตไมอยูร ว ม
ในพิธมี อบรางวัล ทางโครงการจะใหสทิ ธิน์ กั เรียนทีไ่ ดคะแนนรองลงมา และอยูร ว มในพิธมี อบรางวัล เปนผูไ ดรบั สิทธิน์ นั้ แทน

8. รางวัลในการแขงขัน
เกณฑการใหรางวัล

จะใชคา น้าํ หนักสัดสวนการสอบรอบประเมินศักยภาพ : สัดสวนการสอบรอบคนหาอัจฉริยภาพ 40 : 60 เปนเกณฑ
ในการพิจารณาใหรางวัล สําหรับนักเรียนที่ทําคะแนนสูงสุด 65% แรก ของผูเขารวมแขงขันแตละระดับชั้น ดังนี้
จํานวน 5 %
1. รางวัลเหรียญทอง พรอมเกียรติบตั ร
จํานวน 10 %
2. รางวัลเหรียญเงิน พรอมเกียรติบตั ร
จํานวน 20 %
3. รางวัลเหรียญทองแดง พรอมเกียรติบตั ร
จํานวน 30 %
4. รางวัลชมเชย ซึง่ จะไดรบั เกียรติบตั ร

การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย
 จะใชคาน้ําหนักสัดสวนการสอบรอบประเมินศักยภาพ : สัดสวนการสอบรอบคนหาอัจฉริยภาพ 40 : 60 เปน

เกณฑในการพิจารณา ผูเขาแขงขันที่สามารถทําคะแนนรวมสูงสุดของแตละระดับชั้น จะไดครองตําแหนง
Champion และไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2020 IMC International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร
>>> หากมีผูเขาสอบแขงขัน สามารถทําคะแนนรวมสูงสุดเกิน 1 คน จะใชการสอบ Tie Break เปนการตัดสินหาผู
ชนะเลิศ

รางวัลพิเศษ
• ผูที่สามารถทําคะแนนสูงสุด ในอันดับที่ 1- 3 ของแตละระดับชั้น จะไดรับรางวัลพิเศษเพิ่ม รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล
ดังนี้

คะแนนอันดับที่ 1
• ไดรับถวยรางวัล Champion ของ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล
• ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2020 IMC International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใดทั้งสิ้น

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. รางวัล Champion ของแตละระดับชั้น จะตองมีผูเขารวมการแขงขันระดับชั้นละไมนอยกวา 500 คนขึ้นไป
2. รางวัล Champion สงวนสิทธิ์ใหเฉพาะนักเรียนที่ยินดีเดินทางไปเขารวมการแขงขัน 2020 IMC
ณ ประเทศสิงคโปรเทานั้น และไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอื่น หรือแลกเปลี่ยนเปนเงินรางวัลได
3. Champion ระดับชั้นประถมศึกษา ที่จะเดินทางไปแขงขัน 2020 IMC ณ ประเทศสิงคโปร จะตองมีผูปกครอง
รวมเดินทางไปดวย ( โดยผูปกครองออกคาใชจายในการเดินทางเอง )

4. นักเรียนที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง จะไดรับเชิญใหเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2020 IMC International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร โดยนักเรียนออกคาใชจายเอง
5. นักเรียนที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะไดรับเชิญจาก Thai Talent Training
ดังนี้
5.1 เขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 3rd World TIME - World Talent Invitational
Mathematics Examinations ซึ่งจัดการแขงขัน ณ ประเทศไทย
5.2 เขารวมคาย 8th TMAC - Thailand Mathematics Academics Camp คายวิชาการคณิตศาสตร
ประเทศไทย สูเวทีแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ ซึ่ง Thai Talent Training โดยคุณครูภูมิเทพ คลังอุไร
ประธานโครงการ ไดรับเชิญใหเขารวม ไดแก
 IMWiC - International Mathematics Wizard Challenge
 ARML - American Regions Mathematics League
 AIMO - Asia International Mathematical Olympiad
 WMI - World Mathematics Invitational
 WMTC - The World Mathematics Team Championship
 IYMC - The International Young Mathematicians' Convention
 CFM - Challenge for Future Mathematicians’
การพิจารณาปรับเปลีย่ นเกณฑใดๆ เพือ่ ความเหมาะสม และ / หรือ การตัดสินใดๆ ของฝายจัดการแขงขันถือเปนทีส่ นิ้ สุด
ฝายจัดการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย
สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย
55/36-37 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
TeL : 088 – 008 -1414 , 02 – 613- 5613 Email : tmcthailand@yahoo.com

