ระเบียบการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครัง้ ที่ 9
ประจําปการศึกษา 2563
9th TMC - Thailand Mathematics Contest

ชิงถวยรางวัล
ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เพือ่ ประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร
และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ
2021 IMC - International Mathematics Contest , Singapore
การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย จัดโดย สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย ( International
Mathematics Contest Union, Thailand Secretariat ) ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับการแตงตั้งจาก IMC UNION
( International Mathematics Contest Union ) องคกรที่เกิดจากความรวมมือระหวางสถาบัน สมาคมและบุคคล
ตางๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ตองการเผยแพรและทําใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรศาสตร เปนที่นิยมใน
กลุมของเยาวชนรุนใหมทั่วทุกภูมิภาคของโลก
พรอมทั้ง ใหสามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ และความรูซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิด
มิตรภาพ และกระชับความสัมพันธใหแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยมี คุณครูภูมิเทพ คลังอุไร ดํารงตําแหนง เลขาธิการ
IMC UNION ประจําประเทศไทย และปจจุบัน ไดรับเกียรติและความไววางใจใหดํารงตําแหนง รองประธาน IMC
Union
ปจจุบัน IMC UNION มีสมาชิก ประกอบดวย สิงคโปร ฟลิปปนส อินเดีย อินโดนีเซีย ฮองกง ไทเป
สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย เกาหลีใต อิหราน เวียดนาม ออสเตรเลีย พมา ศรีลังกา และไทย โดยสํานักงาน
เลขาธิการใหญตั้งอยูที่ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตร และทักษะตามมาตรฐานสากล เปน
รายบุคคลใหกับเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสามารถเปนแนวทางใหโรงเรียนและนักเรียนนําไปพัฒนาตอ
ยอดความรู ความสามารถ และศักยภาพทางดานคณิตศาสตร

2. เพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค ที่มีความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไดแสดงและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ บนเวทีแขงขันระดับประเทศ และสามารถสรางชื่อเสียงใหกับประเทศ ดวย
การพัฒนาตอยอดสูเวทีแขงขันระดับนานาชาติ
3. เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ IMC - International Mathematics
Contest ณ ประเทศสิงคโปร
4. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูท างดาน
คณิตศาสตรใหกับนักเรียน โดยใชการแขงขันทางดานวิชาการเปนสื่อกลาง และเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญใน
การยกระดับคุณภาพการเรียนรูส ูมาตรฐานสากล

ประโยชนทนี่ กั เรียนและผูป กครองจะไดรบั
• การสอบแขงขันเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมด หลังจบหลักสูตร
การศึกษาในระดับชั้นที่สมัครสอบ โดยรายงานจะประเมินทักษะทางดานคณิตศาสตร ตามหลักสูตรและ
มาตรฐานสากล ใหกับนักเรียนเปนรายบุคคลอยางละเอียด ถึงจุดแข็ง-จุดออนของการเรียนคณิตศาสตร
ใน 4 เรื่องหลักไดแก
1. พีชคณิต (Algebra)
2. ทฤษฎีจํานวน ( Number Theory )
3. เรขาคณิต ( Geometry )
4. การวิเคราะหขอมูล และสถิติ ( Data Analysis & Statistics )
• ผลการประเมินศักยภาพของนักเรียน สามารถใชเปนแนวทางใหผปู กครอง และนักเรียนในการพัฒนาตอยอด
ความรูความสามารถ สําหรับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
• เก็บรวบรวมผลการแขงขันและผลการประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร เพื่อรวบรวมเปนแฟม
สะสมผลงาน ( Portfolio ) ของนักเรียน

ประโยชนทโี่ รงเรียนจะไดรบั
• ผลการประเมินการแขงขัน TMC ของนักเรียน สามารถเปนแนวทางใหโรงเรียนและครู ใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหไดผลดียิ่งขึ้น รวมทั้ง เปนขอมูลสําหรับตอยอดความสามารถใหกับ
นักเรียนที่มีศกั ยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร

รายละเอียดและระเบียบการแขงขัน
1. การแขงขัน
1.1 การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจําปการศึกษา 2563 เปนการสอบแขงขันเพื่อ
ประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน หลังจบหลักสูตรการศึกษาในแตละ
ระดับชั้นที่สมัคร
1.2 การจัดสอบจะแบงเปนระดับชั้น ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รวมทั้งหมด 10
ระดับชั้น โดยนักเรียนมีสิทธิ์สมัครสอบในระดับชั้นที่ตนเองกําลังศึกษา หรือสูงกวา ในปการศึกษา 2563
เทานั้น

2. วิธกี ารแขงขัน
จะเปนการสอบขอเขียน ที่มีทั้งตัวเลือก และเติมคํา โดยเนือ้ หาของขอสอบมีขอบเขต ดังนี้
• ระดับชั้นประถมศึกษา ( ประถมศึกษาปที่ 2 – 6 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชา
คณิตศาสตร 2551 และตามมาตรฐานสากลของแตละระดับชั้น

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ( มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย ( มัธยมศึกษาปที่
4 - 5 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร 2551 ทั้งในสวนที่เปนสาระ
การเรียนรูขั้นพื้นฐาน และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ของแตละระดับชั้น

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

4. กําหนดการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครัง้ ที่ 9
( 9th TMC – Thailand Mathematics Contst )

5. กําหนดการวันสอบแขงขัน
จัดสอบแขงขันทั้ง 2 รอบ ในวันเดียวกัน คือ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2564 โดย รอบประเมิน
ศักยภาพทางดานคณิตศาสตร จัดสอบชวงเชา และ รอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร จัดสอบชวงบาย
ทั้งนี้ นักเรียนที่สมัครสอบแขงขันทุกคน มีสิทธิ์เขาสอบทั้ง 2 รอบ เนื่องจาก จะตองนําคะแนนสอบทั้ง 2
รอบ ไปรวมกันเพื่อเปนเกณฑพจิ 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
สอบรอบประเมิน
เขาหองสอบรอบบาย
สอบรอบคนหา
ศักยภาพ
อัจฉริยภาพ
( กําหนดการดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )

6. คาสมัครสอบแขงขัน

รายการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 9 ( 9th TMC - Thailand Mathematics Contest ) มี
คาลงทะเบียนเพือ่ เขารวมแขงขัน ทั้งในรอบประเมินศักยภาพ และรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร คนละ
650 บาท โดยนักเรียนจะไดรับ
• ขอสอบการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร
• ใบประกาศเกียรติบัตรการเขารวมแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 9
• การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนคณิตศาสตรเปนรายบุคคลอยางละเอียด ที่ทําใหนักเรียนผู
เขา สอบไดทราบจุดแข็ง-จุดออน ในการเรียนคณิตศาสตร 4 เรื่องหลัก ไดแก
1. พีชคณิต (Algebra)
2. เรขาคณิต (Geometry)
3. ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน (Number Theory )
4. ความนาจะเปน และการวิเคราะหขอมูล (Probability and Data Analysis)

7. รางวัลในการแขงขัน
เกณฑการใหรางวัล
จะใชคาน้ําหนักสัดสวนการสอบรอบประเมินศักยภาพ : สัดสวนการสอบรอบคนหาอัจฉริยภาพ 40 : 60
เปนเกณฑในการพิจารณาใหรางวัล สําหรับนักเรียนที่ทําคะแนนสูงสุด 65% แรก ของผูเขารวมแขงขันแตละระดับชั้น
ดังนี้
1. รางวัลเหรียญทอง พรอมเกียรติบัตร
จํานวน 5 %
2. รางวัลเหรียญเงิน พรอมเกียรติบัตร
จํานวน 10 %
3. รางวัลเหรียญทองแดง พรอมเกียรติบัตร
จํานวน 20 %
4. รางวัลชมเชย ซึ่งจะไดรับเกียรติบัตร
จํานวน 30 %

รางวัลพิเศษ
• ผูที่สามารถทําคะแนนสูงสุด ในอันดับที่ 1- 5 ของแตละระดับชั้น จะไดรับรางวัลพิเศษเพิ่ม รวมทั้งสิ้น 50
รางวัล ดังนี้

คะแนนอันดับที่ 1
• ไดรับถวยรางวัล Champion ของ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
พรอมทุนการศึกษา 20,000 บาท จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล

คะแนนอันดับที่ 2
• ไดรับทุนการศึกษา 10,000 บาท จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล

คะแนนอันดับที่ 3
• ไดรับทุนการศึกษา 5,000 บาท จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล

คะแนนอันดับที่ 4
• ไดรับทุนการศึกษา 3,000 บาท จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล

คะแนนอันดับที่ 5
• ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล

หมายเหตุ :
1. นักเรียนที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง จะไดรับเชิญใหเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2021
IMC - International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร โดยนักเรียนออกคาใชจายเอง
2. นักเรียนที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะไดรับเชิญจาก Thai Talent
Training ดังนี้
2.1 เขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 4rd World TIME - World Talent Invitational
Mathematics Examinations ซึ่งจัดการแขงขัน ณ ประเทศไทย
2.2 เขารวมคาย 9th TMAC - Thailand Mathematics Academics Camp คายวิชาการคณิตศาสตร
ประเทศไทย สูเวทีแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ ซึ่ง Thai Talent Training โดยคุณครูภูมิเทพ
คลังอุไร ประธานโครงการ ไดรบั เชิญใหเขารวม 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’
ระเบียบการแขงขันดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนเกณฑใดๆ เพื่อความเหมาะสม และ / หรือ การตัดสินใดๆ ของฝายจัดการแขงขันถือเปนที่สิ้นสุด
ฝายจัดการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย
สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย
77/9-10 อาคารราชเทวีทาวเวอร ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
TeL : 088 – 008 -1414 , 02 – 613- 5613 Email : tmcthailand@yahoo.com

