การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 9
9th TMC - Thailand Mathematics Contest
กําหนดการแขงขัน
++ รับสมัคร ++
ตั้งแตบัดนี้ - 25 ธันวาคม 2563 ทาง www.tmcthailand.net

++ เลือกศูนยสอบ ++
หลังจากชําระเงิน 3 วันทําการ – 5 มกราคม 2564
หมายเหตุ :
หลังจากชําระเงินแลว 3 วันทําการ สามารถ login เขาระบบ เพื่อดําเนินการเลือกศูนยสอบตอ

++ พิมพบัตรประจําตัวสอบ ++
ระหวางวันที่ 1 - 21 กุมภาพันธ 2564

++ วันสอบ ++

วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2564
++ ประกาศผลสอบ ++
ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน 2564

>>> กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

คณะกรรมการจัดการแขงขัน
ประธานโครงการ :


คุณครูภูมิเทพ คลังอุไร รองประธาน IMC Union และประธานโครงการ Thai Talent Training

กรรมการ และที่ปรึกษาโครงการ


รองศาสตราจารย ดร.วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล

อาจารยภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
อาจารยหัวหนาทีมคายคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ( IMO ) สสวท.


รองศาสตราจารย ดร.คํารณ เมฆฉาย

อาจารยภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
อาจารยผูสอนคายคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ( IMO ) สสวท.


รองศาสตราจารย ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และอาจารยผูสอนคายคณิตศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ ( IMO ) สสวท.


อาจารย ดร.กีรติ ศรีอมร

อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นักเรียนทุน กพ. ระดับปริญญาตรี - เอก เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขา pure mathematics มหาวิทยาลัยปกกิ่ง

เขาเยี่ยมคารวะองคมนตรี – เจาของถวยรางวัลแชมเปย น
คุณครูภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ( Thailand
Mathematics Contest – TMC ) นําตัวแทนเด็กไทยที่ไดรับรางวัลจากการแขงขัน TMC ครั้งที่ 7
และรางวัลจากการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2019 พรอมคณะผูบริหารโรงเรียน และ ผูปกครอง
เขาเยี่ยมคารวะ ศ.เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เจาของถวยรางวัลแชมเปยน TMC
เพื่อรายงานสรุปการดําเนินโครงการ ณ ทําเนียบองคมนตรี

บรรยากาศพิธม
ี อบรางวัล TMC ครัง้ ที่

8

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงศึกษาธิการ ใหเกียรติเปนประธาน
ในพิธีมอบรางวัล การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 8 ( 8th TMC – Thailand Mathematics
Contest ) ณ หองประชุมชั้น 5 ศูนยประชุมวายุภักษ ศูนยราชการ แจงวัฒนะ
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผานมา โดยมีคุณครูภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการ ใหการตอนรับ

การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 9
9th TMC - Thailand Mathematics Contest
ทีม
่ าโครงการ
จุดเริ่มตนเกิดจาก คุณครูภูมิเทพ คลังอุไร ที่มีประสบการณจากการสอนวิชาคณิตศาสตรมากกวา 30 ป ทํา
ใหเกิดความเชือ่ มั่นวา เด็กไทยมีศักยภาพเพียงพอ สําหรับการแขงขันคณิตศาสตรบนเวทีระดับโลกได ถาหากมีเวที
แขงขันที่ดีพอเพือ่ ใหเด็กไทยไดฝกฝน แตเวทีแขงขันคณิตศาสตรของประเทศไทยมีนอยมาก
ดังนั้น คุณครูภูมิเทพ คลังอุไร จึงไดติดตอเวทีแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ เพือ่ เปนชองทางในการเปด
โอกาสใหกับเด็กไทย และไดรับการตอบรับจาก IMC Union - International Mathematics Contest Union องคกร
ระหวางประเทศ เจาของ และผูด ําเนินการ รายการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ IMC - International Mathematics
Contest ซึ่งจัดการแขงขันทุกป โดยมีประเทศสิงคโปรเปนเจาภาพ ดวยการแตงตั้ง คุณครูภมู ิเทพ คลังอุไร เปน
เลขาธิการ IMC Union ประจําประเทศไทย ทําหนาที่ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนเด็กไทยที่มีความเปนเลิศทางดาน
คณิตศาสตร เพือ่ ไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ IMC - International Mathematics Contest
ดวยเหตุนี้ โครงการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ( Thailand Mathematics Contest - TMC ) ที่
ดําเนินการในนามสมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย จึงเกิดขึ้น โดยมีคุณครูภูมิเทพ คลังอุไร เปนประธาน
โครงการ ซึ่งตั้งปณิธานใหเปนเวทีแขงขันที่ไดมาตรฐาน โปรงใส เที่ยงธรรม มีรูปแบบที่สามารถวัดศักยภาพผูสอบ
แขงขันไดจริง เพือ่ คัดเลือกนักเรียนที่ไดรางวัลระดับเหรียญทอง พัฒนาตอยอดสูเวทีแขงขันระดับนานาชาติ ในรายการ
International Mathematics Contest - IMC ณ ประเทศสิงคโปร
หมายเหตุ : ปจจุบัน คุณครูภูมเิ ทพ คลังอุไร ไดรับเกียรติและความไววางใจ จาก IMC Union ใหดํารง
ตําแหนง Vice-President ของ IMC Union ซึ่งมีประเทศสมาชิก 16 ประเทศ
( ที่มา : http://www.imcunion.org/UNION/A1-2.html )

รายละเอียดโครงการ
Thailand Mathematics Contest - TMC เปนการแขงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ เพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตรตามหลักสูตรและทักษะตามมาตรฐานสากล หลังจบหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับชั้น
เพื่อสรางโอกาสใหเด็กไทยทั่วทุกภูมภิ าค ไดแสดงศักยภาพทางดานคณิตศาสตรอยางเต็มที่บนเวทีแขงขันระดับประเทศ
พรอมทั้ง พัฒนาตอยอดสูเวทีแขงขันระดับนานาชาติ ในรายการ IMC- International Mathematics Contest
ณ ประเทศสิงคโปร ซึ่งจัดการแขงขันขึ้นทุกปโดย IMC Union

วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรเปนรายบุคคล สําหรับเปนแนวทางให
โรงเรียนและนักเรียน นําไปพัฒนาตอยอดความรู ความสามารถ ในระดับการเรียนที่สูงขึ้น
2. เพื่อสรางโอกาสใหเด็กไทยทั่วทุกภูมภิ าคที่มีความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไดพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่
บนเวทีแขงขันระดับประเทศ และสามารถโดดเดนพรอมสรางชือ่ เสียงใหกับประเทศ บนเวทีแขงขันระดับ
นานาชาติ
3. เพื่อคัดเลือกเด็กไทยที่มีความสามารถ และเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไปเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวม
การแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ IMC - International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร
4. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตอ งการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูค ณิตศาสตร
ใหแกนักเรียน โดยใชการแขงขันทางวิชาการเปนสือ่ กลาง และเปนแรงขับเคลือ่ นในการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรูสูมาตรฐานสากล

ลักษณะโครงการ
1. เปนการแขงขันคณิตศาสตรระดับประเทศ ประเภทบุคคล
2. เปนการสอบแขงขันทักษะคณิตศาสตรระดับประเทศ และเปนการสอบแขงขัน ที่จัดสอบแบงตามระดับชั้น
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
3. การแขงขันจะมีดว ยกัน 2 รอบ ไดแก รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร และรอบคนหาอัจฉริยภาพ
ทางดานคณิตศาสตร เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ ในรายการ
International Mathematics Contest - IMC ณ ประเทศสิงคโปร
4. รางวัลแบงระดับตามคะแนน ซึ่งประกอบดวย
• รางวัลระดับเหรียญทอง
• รางวัลระดับเหรียญเงิน
• รางวัลระดับเหรียญทองแดง
• รางวัลชมเชย

รายละเอียดการสอบแขงขัน
จะมีการแขงขัน 2 รอบ คือ รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร และรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดาน
คณิตศาสตร ที่กําหนดจัดสอบขึ้นพรอมกันทั้งประเทศ และนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์สอบทั้ง 2 รอบ ไดแก

• ชวงเชา ระหวางเวลา 10.00 - 12.00น.

เปนการสอบแขงขันรอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร

• ชวงบาย ระหวางเวลา 14.00 - 16.00น.
เปนการสอบแขงขันรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร

ศูนยสอบ

TMC

ทัว่ ประเทศ

TMC ครั้งที่ 9 กําหนดจัดสอบพรอมกัน ณ ศูนยสอบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไดแก

ภาคกลาง
ศูนยสอบโรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ศูนยสอบโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี


ภาคเหนือ
ศูนยสอบโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม
 ศูนยสอบโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนยสอบโรงเรียนขอนแกนวิทยายน จังหวัดขอนแกน
 ศูนยสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


ภาคใต
ศูนยสอบโรงเรียนพลวิทยา จังหวัดสงขลา
 ศูนยสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต


กรุงเทพมหานคร


ศูนยสอบโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ

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

การพิจารณาใหรางวัล
การพิจารณาใหรางวัล โครงการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 9 (9th TMC – Thailand
Mathematics Contest ) จะพิจารณาจากการทําคะแนนมาก – นอย สําหรับนักเรียนที่ทําคะแนนสูงสุด 65% แรก
ของผูเขารวมแขงขัน ของแตละระดับชั้น ดังนี้
1. รางวัลเหรียญทอง
พรอมใบประกาศเกียรติบัตร จํานวน 5%
2. รางวัลเหรียญเงิน
พรอมใบประกาศเกียรติบัตร จํานวน 10%
3. รางวัลเหรียญทองแดง
พรอมใบประกาศเกียรติบัตร จํานวน 20%
4. รางวัลชมเชย
ไดรับใบประกาศเกียรติบัตร จํานวน 30%
ทั้งนี้ เปนการพิจารณาใหรางวัล ดวยการรวมคะแนน จากการสอบรอบประเมินศักยภาพทางดาน
คณิตศาสตร และรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร

รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร
เปนการสอบเพือ่ ประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามระดับชั้น ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

โดยคณะกรรมการ จะนําผลการสอบรอบนี้ในสัดสวน 40% ไปเปนเกณฑพิจารณาใหรางวัล

รอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร
เปนการสอบแขงขันทักษะทางคณิตศาสตรตามระดับชั้น ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

โดยคณะกรรมการ จะนําผลการสอบรอบนี้ในสัดสวน 60% ไปเปนเกณฑพิจารณาใหรางวัล

รางวัลพิเศษ
นักเรียนที่สามารถทําคะแนนในรอบประเมินศักยภาพ และ รอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร
รวมกันสูงสุดในอันดับ 1- 5 ของแตละระดับชั้น จะไดรับรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น 50 รางวัล ดังนี้

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

รวมทุนการศึกษาของรางวัล Champion จํานวน 200,000 บาท

• คะแนนอันดับที่ 2 หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ไดรับทุนการศึกษา 10,000 บาท จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล

รวมทุนการศึกษาของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 100,000 บาท

• คะแนนอันดับที่ 3 หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ไดรับทุนการศึกษา 5,000 บาท

จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล

รวมทุนการศึกษาของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 50,000 บาท

• คะแนนอันดับที่ 4 หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ไดรับทุนการศึกษา 3,000 บาท

จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล

รวมทุนการศึกษาของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จํานวน 30,000 บาท

• คะแนนอันดับที่ 5 หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท

จํานวน 10 ระดับชั้น รวม 10 รางวัล

รวมทุนการศึกษาของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จํานวน 20,000 บาท
รวมทุนการศึกษาของรางวัลพิเศษ ทั้งสิ้น จํานวน 400,000 บาท
หมายเหตุ : รางวัลพิเศษของแตละระดับชั้น จะตองมีผูเขารวมแขงขัน ระดับชั้นละไมนอยกวา 500 คน

สิทธิพเิ ศษสําหรับเหรียญรางวัล
1. นักเรียนที่ไดรางวัลเหรียญทอง จะไดสิทธิ์รับเชิญใหเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2021 IMC International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร โดยนักเรียนออกคาใชจายเอง
2. นักเรียนที่ไดรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะไดรับเชิญจาก Thai Talent Training
ดังนี้
• เขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 3rd World TIME - World Talent Invitational Mathematics
Examinations ซึ่งจัดการแขงขัน ณ ประเทศไทย
• เขารวมคาย TMAC ครั้งที่ 9 ( 9th TMAC - Thailand Mathematics Academics Camp ) เพื่อรับการคัดเลือก
เปนตัวแทนประเทศไทย ในการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ ป 2021 ซึ่ง Thai Talent Training ไดรับเชิญ
จากพันธมิตรวงการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ ใหเขารวมการแขงขัน อาทิ
 รายการ ARML - American Regions Mathematics League
 รายการ AIMO - Asia International Mathematical Olympiad
 รายการ WMI - World Mathematics Invitational
 รายการ WMTC - The World Mathematics Team Championship
 รายการ IYMC - The International Young Mathematicians' Convention
 รายการ CFM - Challenge for Future Mathematicians’
 รายการ IMWiC - International Mathematics Wizard Challenge
 รายการ MIMO - Malaysia International Mathematics Olympiad Competition

สิง่ ทีน
่ กั เรียนจะไดรบ
ั จากการสอบแขงขัน
โครงการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 9 ( 9th TMC -Thailand Mathematics Contest ) มี
คาลงทะเบียนเพือ่ สอบแขงขัน คนละ 650 บาท โดยนักเรียนจะไดรับ
1. ขอสอบการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร
2. ใบประกาศเกียรติบตั รการเขารวมแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 9
3. สามารถเก็บรวบรวมผลงานการแขงขัน เปนแฟมสะสมผลงาน ( Portfolio ) ของนักเรียนเพื่อเปนประโยชน
สําหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนคณิตศาสตรเปนรายบุคคลอยางละเอียด ทําใหนกั เรียนผูเขาสอบ
ไดทราบจุดแข็ง-จุดออน ในการเรียนคณิตศาสตร 4 เรื่องหลัก ไดแก
•
•
•
•

พีชคณิต (Algebra)
เรขาคณิต (Geometry)
ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน ( Number Theory )
ความนาจะเปน และการวิเคราะหขอมูล (Probability and Data Analysis)

หมายเหตุ : รายละเอียดโครงการทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

สรุปขอมูลคาสถิติการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 8
Statistical Data ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชัน้

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

คะแนนเฉลี่ย (Average Score)

74.33
155.00
0.00
62.00

84.27
151.00
15.00
73.00

79.87
149.00
15.00
67.75

75.92
155.00
10.00
55.00

85.79
155.00
8.50
71.00

33.17

33.81

32.43

36.32

32.64

คะแนนสูงสุด (Maximum Score)
คะแนนต่ําสุด (Minimum Score)
มัธยฐาน (Median)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

สรุปขอมูลคาสถิติการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 8
Statistical Data ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ระดับชัน้

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

คะแนนเฉลี่ย (Average Score)

65.34

71.38

79.67

53.43

46.35

คะแนนสูงสุด (Maximum Score)

150.50

155.00

155.00

155.00

139.00

คะแนนต่ําสุด (Minimum Score)

4.00

10.00

10.50

14.00

16.00

มัธยฐาน (Median)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

50.00

55.00

58.75

46.50

36.50

27.67

32.08

31.77

20.53

22.90

