การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 9
9th TMC - Thailand Mathematics Contest
กําหนดการแขงขัน
++ รับสมัคร ++
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม - 25 ธันวาคม 2563 ทาง www.tmcthailand.net

++ ชําระเงินสมัครสอบ ++
ระหวางวันที่ 3 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ : ชําระเงินไดที่เคาทเตอรของธนาคารกรุงไทยเทานั้น

++ เลือกศูนยสอบ ++
หลังจากชําระเงิน 3 วันทําการ - 8 มกราคม 2564
หมายเหตุ :
หลังจากชําระเงินแลว 3 วันทําการ สามารถ login เขาระบบ เพื่อดําเนินการเลือกศูนยสอบตอ

++ พิมพบัตรประจําตัวสอบ ++
ระหวางวันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ 2564

++ วันสอบ ++

วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2564
++ ประกาศผลสอบ ++
ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน 2564
>>> กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประธานโครงการ :


คุณครูภูมิเทพ คลังอุไร รองประธาน IMC Union และประธานโครงการ Thai Talent Training

ที่ปรึกษาโครงการ และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์


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

บรรยากาศพิธีมอบรางวัล 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 ซึ่งมีสมาชิกภาพ 16 ประเทศ
( ที่มา : http://www.imcunion.org/UNION/A1-2.html )

รายละเอียดโครงการ
Thailand Mathematics Contest - TMC เปนการแขงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ เพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตรตามหลักสูตร และทักษะตามมาตรฐานสากล หลังจากจบหลักสูตรการศึกษาในแตละ
ระดับชั้น เพื่อสรางโอกาสใหเด็กไทยทั่วทุกภูมภิ าค ไดแสดงศักยภาพทางดานคณิตศาสตรอยางเต็มที่บนเวทีแขงขัน
ระดับประเทศ พรอมทั้งพัฒนาตอยอดไปสูเวทีแขงขันระดับนานาชาติ IMC- International Mathematics Contest
ณ ประเทศสิงคโปร ซึ่งจัดการแขงขันขึ้นทุกปโดย IMC Union

วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรเปนรายบุคคลและทักษะตามมาตรฐานสากล
สําหรับเปนแนวทางใหโรงเรียนและนักเรียน นําไปพัฒนาตอยอดความรู ความสามารถ ในระดับการเรียนที่
สูงขึ้น
2. เพื่อสรางโอกาสใหเด็กไทยทั่วทุกภูมภิ าคที่มีความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไดพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่
บนเวทีแขงขันระดับประเทศ และสามารถโดดเดนพรอมสรางชื่อเสียงใหกับประเทศ บนเวทีแขงขันระดับ
นานาชาติ
3. เพื่อคัดเลือกเด็กไทยที่มีความสามารถ และเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไปเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวม
การแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ IMC - International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร
4. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตอ งการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูค ณิต ศาสตร
ใหแกนักเรียน โดยใชการแขงขันทางวิชาการเปนสือ่ กลาง และเปนแรงขับเคลือ่ นในการยกระดับคุณภาพ การ
เรียนรูสูมาตรฐานสากล

ประโยชนที่นักเรียนและผูปกครองจะไดรับ
1. การแขงขันเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมด หลังจบหลักสูตรการศึกษา
ในระดับชั้นที่สมัครสอบ ดวยการรายงาน พรอมประเมินทักษะในดานคณิตศาสตรตามหลักสูตร และทักษะ
ตามมาตรฐานสากลของนักเรียนเปนรายบุคคล
2. สามารถเก็บรวบรมผลงานการแขงขัน เปนแฟมสะสมผลงาน ( Portfolio ) ของนักเรียน เพือ่ เปนประโยชน
สําหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
3. ผลการประเมินการแขงขัน สามารถเปนแนวทางใหผปู กครองและนักเรียน นําจุดแข็งและจุดดอย ไปพัฒนาตอ
ยอดความรูค วามสามารถ และเพิ่มพูนศักยภาพทางดานคณิตศาสตรใหกับนักเรียน

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

ลักษณะโครงการ
1. เปนการสอบแขงขันทักษะคณิตศาสตรระดับประเทศและเปนการสอบแขงขันที่จัดสอบแบงตามระดับชั้น ตั้งแต
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2. การแขงขันจะมีดว ยกัน 2 รอบ ไดแก รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร และรอบคนหาอัจฉริยภาพ
เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ International Mathematics Contest
- IMC ณ ประเทศสิงคโปร
3. รางวัลแบงระดับตามคะแนน ซึ่งประกอบดวย รางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และ
รางวัลชมเชย

การจัดการแขงขัน
กําหนดจัดการแขงขันพรอมกันทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไดแก

ภาคกลาง


ศูนยสอบโรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคเหนือ
ศูนยสอบโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม
 ศูนยสอบโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนยสอบโรงเรียนขอนแกนวิทยายน จังหวัดขอนแกน
 ศูนยสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


ภาคใต
ศูนยสอบโรงเรียนพลวิทยา จังหวัดสงขลา
 ศูนยสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต


กรุงเทพมหานคร


ศูนยสอบโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ

รายละเอียดการสอบแขงขัน
ทั้งนี้ ไดกําหนดสอบแขงขันรอบประเมินศักยภาพ และรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร ขึ้นพรอมกัน
 ชวงเชา ระหวางเวลา 10.00-12.00น. เปนการสอบแขงขันรอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร
 ชวงบาย ระหวางเวลา 14.00-16.00น. เปนการสอบแขงขันรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร
โดยนักเรียนทุกคน มีสิทธิ์สอบทั้ง 2 รอบ คือ รอบประเมินศักยภาพ และรอบคนหาอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร

เกณฑการพิจารณาตัดสินรางวัล
รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร เปนการสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรตามระดับชั้น ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยคณะกรรมการ จะนําผลการสอบ
รอบนี้ในสัดสวน 40% ไปเปนเกณฑพิจารณาตัดสินรางวัล

รอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร เปนการสอบแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร
ตามระดับชั้น ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยคณะกรรมการ จะนําผลการสอบรอบนี้ในสัดสวน
60% ไปเปนเกณฑพิจารณาตัดสินรางวัล

เกณฑการใหรางวัลรอบคนหาอัจฉริยภาพ จะพิจารณาจากลําดับคะแนนมาก - นอย ซึ่ง
แบง เปนรางวัลดังตอไปนี้
1. รางวัลเหรียญทอง พรอมใบประกาศเกียรติบัตร
2. รางวัลเหรียญเงิน พรอมใบประกาศเกียรติบัตร
3. รางวัลเหรียญทองแดง พรอมใบประกาศเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย ซึ่งจะไดรับใบประกาศเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ
• นักเรียนที่สามารถทําคะแนนสูงสุด ในอันดับที่ 1- 5 ของแตละระดับชั้น จะไดรับรางวัลพิเศษเพิม่ 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. นักเรียนที่ไดรางวัลเหรียญทอง จะไดรับเชิญใหเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2021 IMC International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร โดยนักเรียนออกคาใชจายเอง
2. นักเรียนที่ไดรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะไดรับเชิญจาก Thai Talent Training
ดังนี้
2.1 เขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 3rd World TIME - World Talent Invitational
Mathematics Examinations ซึ่งจัดการแขงขัน ณ ประเทศไทย
2.2 เขารวมคาย 9th TMAC - Thailand Mathematics Academics Camp คายวิชาการคณิตศาสตร
ประเทศไทย สูเวทีแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ เพือ่ รับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยไป
แขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ ป 2021
3. รางวัลแชมเปยนของแตละระดับชั้น จะตองมีผูเขารวมการแขงขันระดับชั้นละ ไมนอยกวา 500 คน

คาสมัครสอบ และสิ่งที่ไดรับ

การสมัครสอบแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 9 ( 9th TMC - Thailand Mathematics Contest ) ทั้งใน
รอบประเมินศักยภาพ และรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร จะมีคาลงทะเบียนเพือ่ สอบแขงขัน คนละ
650 บาท ( รวมทั้ง 2 รอบ ) โดยนักเรียนจะไดรับ
1. ขอสอบการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร
2. ใบประกาศเกียรติบัตรการเขารวมแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 8
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนคณิตศาสตรเปนรายบุคคลอยางละเอียด ที่ทําใหนักเรียนผูเขาสอบได
ทราบจุดแข็ง-จุดออน ในการเรียนคณิตศาสตร 4 เรือ่ งหลัก ไดแก
 พีชคณิต (Algebra)
 เรขาคณิต (Geometry)
 ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน ( Number Theory )
 ความนาจะเปน และการวิเคราะหขอ
 มูล (Probability and Data Analysis)

หมายเหตุ :
รายละเอียดโครงการทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

