การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 8
8th TMC - Thailand Mathematics Contest
หลักการและเหตุผล
เนื่องดวย International Mathematics Contest Union - IMC Union ซึ่งเปนองคกรที่เกิดจากความรวมมือ
ระหวางสถาบัน สมาคม และบุคคล จากประเทศตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหวิชาคณิตศาสตรเปนที่นิยมในเยาวชนคนรุนใหม
ทั่วโลก จึงไดเปดเวทีแขงขันระดับนานาชาติขึ้น ภายใตชื่อ IMC - International Mathematics Contest และจัดใหมีการ
แขงขันทุกปโดยมีประเทศสิงคโปรเปนเจาภาพ พรอมกันนั้น IMC Union ไดแตงตั้ง คุณครูภมู เิ ทพ คลังอุไร เปนเลขาธิการ
IMC Union ประจําประเทศไทย ทําหนาที่ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนเด็กไทยที่มีความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร เพื่อไป
แขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ IMC - International Mathematics Contest
ดังนั้น สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย ในฐานะที่เปนหนึ่งในสมาชิกภาพ ของ IMC Union จึงไดจัด
โครงการแขงขันคณิตศาสตรระดับประเทศ ขึ้น ภายใตชื่อ Thailand Mathematics Contest - TMC เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กไทยไดมีเวทีและมีโอกาสในการแสดงความสามารถทางดานคณิตศาสตรไดอยางเต็มที่ รวมทั้งพัฒนาตอยอดเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใหมีความเปนเลิศในระดับนานาชาติ ดวยการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพทางดานคณิตศาสตรในระดับ
เหรียญทอง จากโครงการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ( TMC ) ไปแขงขันระดับนานาชาติ ในรายการ International
Mathematics Contest - IMC ณ ประเทศสิงคโปร

รายละเอียดโครงการ

Thailand Mathematics Contest - TMC เปนการแขงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตรตามหลักสูตร และทักษะตามมาตรฐานสากล หลังจากจบหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับชั้น เพื่อ
สรางโอกาสใหเด็กไทยทั่วทุกภูมิภาค ไดแสดงศักยภาพทางดานคณิตศาสตรอยางเต็มที่บนเวทีแขงขันระดับประเทศ พรอมทั้ง
พัฒนาตอยอดไปสูเวทีแขงขันระดับนานาชาติ IMC- International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร ที่จัดการ
แขงขันขึ้นทุกปโดย IMC Union

วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรเปนรายบุคคล และทักษะตามมาตรฐานสากล สําหรับ
เปนแนวทางใหโรงเรียนและนักเรียน นําไปพัฒนาตอยอดความรู ความสามารถ ในระดับการเรียนที่สูงขึ้น
2. เพื่อสรางโอกาสใหเด็กไทยทั่วทุกภูมิภาคที่มีความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไดพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่บนเวที
แขงขันระดับประเทศ และสามารถโดดเดนพรอมสรางชื่อเสียงใหกับประเทศ บนเวทีแขงขันระดับนานาชาติ
3. เพื่อคัดเลือกเด็กไทยที่มีความสามารถ และเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไปเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวมการ
แขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ IMC - International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร
4. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูคณิต ศาสตร ใหแก
นักเรียน โดยใชการแขงขันทางวิชาการเปนสื่อกลาง และเปนแรงขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพ การเรียนรูสู
มาตรฐานสากล

ประโยชนที่นักเรียนและผูปกครองจะไดรับ

1. การแขงขันเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมด หลังจบหลักสูตรการศึกษา ใน
ระดับชั้นที่สมัครสอบ ดวยการรายงาน พรอมประเมินทักษะในดานคณิตศาสตรตามหลักสูตร และทักษะตาม
มาตรฐานสากลของนักเรียนเปนรายบุคคล
2. สามารถเก็บรวบรมผลงานการแขงขัน เปนแฟมสะสมผลงาน ( Portfolio ) ของนักเรียน เพื่อเปนประโยชนสําหรับ
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
3. ผลการประเมินการแขงขัน สามารถเปนแนวทางใหผูปกครองและนักเรียน นําจุดแข็งและจุดดอย ไปพัฒนาตอยอด
ความรูความสามารถ และเพิ่มพูนศักยภาพทางดานคณิตศาสตรใหกับนักเรียน

กลุมเปาหมาย

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 6
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 5

ลักษณะโครงการ

1. เปนการสอบแขงขันทักษะคณิตศาสตรระดับประเทศและเปนการสอบแขงขันที่จัดสอบแบงตามระดับชั้น ตั้งแตชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2. การแขงขันจะมีดวยกัน 2 รอบ ไดแก รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร และรอบคนหาอัจฉริยภาพ เพื่อ
คัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ International Mathematics Contest - IMC
ณ ประเทศสิงคโปร
3. รางวัลแบงระดับตามคะแนน ซึ่งประกอบดวย รางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัล
ชมเชย

การจัดการแขงขัน

กําหนดจัดการแขงขันพรอมกันทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไดแก

ภาคกลาง


ศูนยสอบโรงเรียนอนุบาลปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคเหนือ

ศูนยสอบโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม
 ศูนยสอบโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนยสอบโรงเรียนขอนแกนวิทยายน จังหวัดขอนแกน
 ศูนยสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


ภาคใต

ศูนยสอบโรงเรียนพลวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
 ศูนยสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต


กรุงเทพมหานคร

ศูนยสอบกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ศูนยสอบอาจมีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงในภายหลังได


รายละเอียดการสอบแขงขัน

ทั้งนี้ ไดกําหนดสอบแขงขันรอบประเมินศักยภาพ และรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร ขึ้นพรอมกัน
 ชวงเชา ระหวางเวลา 10.00-12.00น. เปนการสอบแขงขันรอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร
 ชวงบาย ระหวางเวลา 14.00-16.00น. เปนการสอบแขงขันรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร
โดยนักเรียนทุกคน มีสทิ ธิส์ อบทัง้ 2 รอบ คือ รอบประเมินศักยภาพ และรอบคนหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร

เกณฑการพิจารณาตัดสินรางวัล
รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร เปนการสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรตามระดับชั้น ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยคณะกรรมการ จะนําผลการสอบรอบนี้ใน
สัดสวน 40% ไปเปนเกณฑพิจารณาตัดสินรางวัล

รอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร เปนการสอบแขงขันทักษะทางคณิตศาสตรตาม
ระดับชั้น ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยคณะกรรมการ จะนําผลการสอบรอบนี้ในสัดสวน 60% ไปเปน
เกณฑพิจารณาตัดสินรางวัล
ทั้งนี้ นักเรียนที่ทําคะแนนสูงสุด ( รอบประเมินศักยภาพ 40% + รอบคนหาอัจฉริยภาพ 60% ) ของแตละระดับชั้น
จะไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2020 IMC - International Mathematics
Contest ณ ประเทศสิงคโปร

เกณฑการใหรางวัลรอบคนหาอัจฉริยภาพ จะพิจารณาจากลําดับคะแนนมาก - นอย ซึ่ง

แบง เปนรางวัลดังตอไปนี้
1. รางวัลเหรียญทอง พรอมเกียรติบัตร
2. รางวัลเหรียญเงิน พรอมเกียรติบัตร
3. รางวัลเหรียญทองแดง พรอมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย ซึ่งจะไดรับเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ
ดังตอไปนี้

ผูที่ทําคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 ของแตละระดับชั้น ( ป.2 - ม.5 ) จะไดรับรางวัลพิเศษเพิ่ม รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล





อันดับที่ 1 ไดรบั ถวยรางวัลแชมเปย น ของ ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รวม10 ระดับชั้น
10รางวัล และไดเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2020 IMC - International
Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร
อันดับที่ 2 ไดรับทุนการศึกษา 3,000 บาท 10 ระดับชั้น 10 รางวัล
อันดับที่ 3 ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท 10 ระดับชั้น 10 รางวัล

หมายเหตุ :

1. รางวัลแชมเปยนของแตละระดับชั้น จะตองมีผูเขารวมการแขงขันระดับชั้นละ ไมนอยกวา 500 คน
1.1 นักเรียนที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง จะไดรับเชิญใหเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2020 IMC International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร
2. นักเรียนที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะไดรับเชิญจากโครงการ Thai Talent
Training ดังนี้
2.1 เขารวมรายการ 2020 World TIME - World Talent Invitational Mathematics Examinations
ซึ่งจัดการแขงขัน ณ ประเทศไทย
2.2 เขารวมคาย 8th TMAC Thailand Mathematics Academics Camp : คายวิชาการคณิตศาสตร
ประเทศไทย สูเ วทีแขงขันนานาชาติ ครัง้ ที่ 8 เพื่อรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตรนานาชาติ ป 2020

คาสมัครสอบ และสิ่งที่ไดรับ

การสมัครสอบแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 8 ( 8th TMC - Thailand Mathematics Contest ) ทั้งใน
รอบประเมินศักยภาพ และรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร จะมีคาลงทะเบียนเพื่อสอบแขงขัน คนละ 650 บาท
( รวมทั้ง 2 รอบ ) โดยนักเรียนจะไดรับ
1. ขอสอบการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร
2. ใบประกาศเกียรติบัตรการเขารวมแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 8
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนคณิตศาสตรเปนรายบุคคลอยางละเอียด ที่ทําใหนักเรียนผูเขาสอบไดทราบจุด
แข็ง-จุดออน ในการเรียนคณิตศาสตร 4 เรื่องหลัก ไดแก
 พีชคณิต (Algebra)
 เรขาคณิต (Geometry)
 ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน ( Number Theory )
 ความนาจะเปน และการวิเคราะหขอมูล (Probability and Data Analysis)

กําหนดการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 8
8th TMC - Thailand Mathematics Contest
รับสมัคร


ระหวาง 20 กรกฎาคม - 25 ธันวาคม 2562 ทาง www.tmcthailand.net

ชําระเงินสมัครสอบ


25 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2562

เลือกศูนยสอบ


28 กรกฎาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

พิมพบัตรประจําตัวสอบ


20 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2563

วันสอบ


วันเสารที่ 8 กุมภาพันธ 2563

ประกาศผลสอบ


ปลายเดือน กุมภาพันธ - ตนเดือนมีนาคม 2563

ประธานโครงการ :


คุณครูภมู เิ ทพ คลังอุไร เลขาธิการ IMC Union และประธานโครงการ Thai Talent Training

ที่ปรึกษาโครงการ และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

รองศาสตราจารย ดร.วิชาญ ลิว่ กีรติยตุ กุล
อาจารยภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
อาจารยหัวหนาทีมคายคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ( IMO ) สสวท.
 ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.คํารณ เมฆฉาย
อาจารยภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
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