บริ ษทั อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จากัด
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ระเบียบการ การทดสอบออนไลน์ สุดยอดนักคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2
(TMCOT – Thailand Mathematician Champion Online Test)
การสอบประเมินรูปแบบออนไลน์
(รอบแรก: รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
โครงการทดสอบออนไลน์ สุดยอดนักคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ (TMCOT) ขอเชิญนักเรี ยนที่ศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทัว่ ประเทศ เข้าร่ วม
โครงการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิ ตศาสตร์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 (TMCOT – Thailand Mathematician
Champion Online Test) ประจาปี พ.ศ. 2565 (รอบแรก: รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงคัดเลือกตัวแทนทั้ง 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ เพื่อเข้าร่ วมการแข่งขันทดสอบออนไลน์
สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ (รอบสอง: รอบสุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ) นักเรี ยนที่เข้าร่ วม
สอบประเมินทุกคนจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าถึงระบบคลังข้อสอบ โดยมีรายละเอียดโครงการ
ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
โครงการ TMCOT มีรายละเอียดการสอบแข่งขันแยกเป็ นช่วงชั้น ดังนี้
➢ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3)
➢ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)

➢ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)

ผูส้ มัครเข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องเป็ นนักเรี ยนกาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1–3, ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4–6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 1–3 ในโรงเรี ยนทุกสังกัดทัว่ ประเทศ อาทิ โรงเรี ยนรัฐบาล โรงเรี ยนเอกชน โรงเรี ยน
กรมการปกครองส่ วนท้องถิ่น โรงเรี ยนโฮมสคูลหรื อโรงเรี ยนนานาชาติ (International School) ฯลฯ
หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติของผูส้ มัครไม่ตรงตามข้อกาหนด ทางโครงการขอตัดสิ ทธิ์รางวัลทุก
ประเภทที่ได้รับ
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2. ขั้นตอนการสมัครและกาหนดการต่างๆ
2.1 การรับสมัครและค่าสมัคร โดยรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 สามารถสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลผูส้ มัครที่
www.taccontest.com พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท มาด้วย (ค่าสมัครรวมค่าจัดส่ง
เกียรติบตั ร + รางวัลอื่น ๆ ถึงบ้าน)
➢ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง
อีเมล์ taccontest@hotmail.com
ID Line: t-mcot
LINE OFFICIAL: @taccontest
โทร. 065 – 456 6796
➢ การชาระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

เข้าบัญชีออมทรัพย์

 ชาระผ่านคิวอาร์ โค้ด ที่หน้าเว็บไซต์ หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์เรี ยบร้อยแล้ว
 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์

ชื่ อบัญชี บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่บัญชี 102-1-80082-8
หมายเหตุ: ในกรณีที่สมัครเป็ นกลุ่มสามารถโอนค่าสมัครรวมกันได้ โดยต้องแนบรายชื่อผูส้ มัครให้ครบถ้วน
ทั้ง นี้ การสมัค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เมื่ อ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มในการสมัค รสอบเรี ย บร้ อ ยภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งนี้หากเป็ นเหตุสุดวิสัยจากทางผูจ้ ดั โครงการฯ
หรื อภัยธรรมชาติ โรคระบาดที่ทาให้ไม่สามารถจัดการสอบได้ ผูส้ มัครจะสามารถเก็บสิ ทธิสอบไว้ ในการสอบ
เดียวกันครั้งต่อไปได้ และการตัดสิ นใจของกรรมการในการดาเนินการจัดสอบถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
2.2 การทดลองสอบออนไลน์ เสมือนจริง นักเรี ยนจะต้องเข้าสอบตามวัน – เวลาที่กาหนดให้เพื่อให้นักเรี ยนได้
ตรวจสอบสัญญาณอิ นเทอร์ เน็ ต อุปกรณ์ ที่ใช้สอบ สถานที่ สอบและเพิ่ม ความช านาญในการใช้ระบบสอบ
ออนไลน์ (หากนักเรี ยนพบปัญหา ขอให้ดาเนินการแก้ไขให้ได้ก่อนวันสอบจริ ง)
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)

วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565

เวลา

09.00 น. – 09.30 น.

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)

วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565

เวลา

10.00 น. – 10.30 น.

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565

เวลา

11.00 น. – 11.30 น.
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2.3 วัน-เวลาสอบออนไลน์ (สอบจริงทั่วประเทศ) นักเรี ยนต้องเข้าห้องสอบออนไลน์ก่อนเวลาสอบจริ ง 15 นาที
เพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบการแสดงตัวตนผูเ้ ข้าสอบพร้อมชี้แจงการสอบ และกาหนดให้มีการทดสอบ
รู ปแบบออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์ แบบปรนัย เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
ช่ วงชั้น

วันที่สอบ

เวลาสอบ

วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565

10.00 น. – 12.00 น.

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)

วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2565

10.00 น. – 12.00 น.

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2565

13.00 น. – 15.00 น.

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)

2.4 การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบ TMCOT
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบได้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 และให้ทางผูส้ มัครเข้าไปดาวน์
โหลดบัตรประจาตัวผูส้ อบ ได้ทาง www.taccontest.com ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป (ใน
บัตรจะระบุเลขบัตรประจาตัวผูส้ อบจะใช้เป็ นรหัสผ่าน (password) ในการล็อกอินเข้าระบบทดสอบออนไลน์)
2.5 การเข้าสอบออนไลน์ ผูส้ มัครเข้าสอบต้องเตรี ยมตัวพร้อมเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที และเปิ ดกล้อง
ผ่านโปรแกรม ZOOM และแสดงบัตรประชาชนเพื่อแสดงการยืนยันตัวตนก่อนทาข้อสอบ โดยจะมีกรรมการคุม
สอบควบคุมดูแลทุกห้องสอบผ่านกล้อง และมีการบันทึกข้อมูลขณะนักเรี ยนทาการสอบ ซึ่งจะนามาใช้ในการ
พิจารณาผลสอบหากเกิดการทุจริ ต
2.6 การประกาศผลคะแนนสอบรายบุคคล (รอบแรก)
ประกาศผลคะแนนสอบ TMCOT ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์
www.taccontest.com
3. เนื้อหาและรู ปแบบข้อสอบ
จัดสอบโดยแยกเป็ น 3 ช่ วงชั้น คือช่วงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1–3, ประถมศึกษาปี ที่ 4–6 และมัธยมศึกษาปี
ที่ 1–3 เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนในแต่ละช่วงชั้น เข้าร่ วมการสอบได้อย่างทัว่ ถึง และสามารถนาผลสอบไปใช้
กาหนดขีดความสามารถตัวเองและเป็ นแนวทางการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งจะทาให้นักเรี ยนได้รั บ
ประโยชน์อย่างเต็มที่
3.1 เนื้อหาข้อสอบคณิตศาสตร์ แต่ละช่ วงชั้น
เนื้อหาของข้อสอบคณิ ตศาสตร์ในแต่ละช่วงชั้นสอดคล้องตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) การประยุกต์และคิดวิเคราะห์ คาถาม-คาตอบ ทุกข้อถูกต้องชัดเจน
และสามารถจาแนกความรู ้ของนักเรี ยนได้
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➢ช่วงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1–3
เนื้อหาข้อสอบมีรายละอียดดังนี้
จานวนนับและการบวกลบจานวนนับที่ตวั ตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 / การคูณการหาร / การบวกลบ
คูณหารระคน / แผนภูมิ / การชัง่ การตวง / การวัดความยาว / เวลา / เงินและรายรับรายจ่าย / รู ปเรขาคณิ ต / จุด
ส่วนของเส้นตรง มุมและเส้นขนาน / ห.ร.ม. และ ค.ร.น. / การประมาณค่า / เศษส่วน / ทศนิยม / พื้นที่รูป
สามเหลี่ยมสี่ เหลี่ยม / ความยาวรอบรู ปสามเหลี่ยม สี่ เหลี่ยม / ปริ มาตรรู ปทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก / แบบรู ป / สมการ
ตัวแปรเดียว / สมบัติรูปสี่ เหลี่ยมต่าง ๆ
➢ช่วงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4–6
เนื้อหาข้อสอบมีรายละอียดดังนี้
จานวนนับและสมบัติ / ตัวประกอบ จานวนเฉพาะ / ห.ร.ม. และ ค.ร.น. / การประมาณค่า / เศษส่วน /
ทศนิยม / พื้นที่รูปสามเหลี่ยมสี่ เหลี่ยม วงกลม / ความยาวรอบรู ปสามเหลี่ยม สี่ เหลี่ยม วงกลม / ปริ มาตรรู ปทรง
สี่ เหลี่ยมมุมฉาก / แบบรู ป / สมการตัวแปรเดียว / กราฟเส้นและแผนภูมิ / ลาดับเลขคณิตและอนุกรมเลขคณิต /
พื้นฐานเลขยกกาลัง / ส่วนประกอบรู ปเรขาคณิตสามมิติ / รู ปคลี่ของรู ปเรขาคณิตสามมิติ / สมบัติรูปสี่ เหลี่ยมต่าง
ๆ / มุมและเส้นขนาน / สถิติเบื้องต้น / ความน่าจะเป็ น / ทฤษฏีพีทาโกรัส
➢ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1–3
เนื้อหาข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะแบ่งเป็ น 4 หัวข้อหลักดังนี้
1. พีชคณิต (Algebra)
 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม

 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 การประยุกต์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สามตัวแปร

 สมการกาลังสอง

 อสมการ

 กราฟ (วงกลม พาราโบลา)
2. เรขาคณิต (Geometry)
 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรู ปสามเหลี่ยม

 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรู ปสี่ เหลี่ยม

 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรู ปวงกลม

 ความคล้ายและความเท่ากันทุกประการ

 เส้นขนาน

 การแปลงทางเรขาคณิต

 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 ตรี โกณมิติ
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3. เลขคณิตและทฤษฎีจานวน (Arithmetic and Number theory)
 ระบบจานวนจริ ง

 การประยุกต์เศษส่วน

 การประยุกต์เลขยกกาลังและระบบเลขฐานต่างๆ  ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 ลาดับเลขคณิตและอนุกรมเลขคณิต
4. คณิตศาสตร์ เชิงการจัดและสถิติเบื้องต้น (Combinatorics and Statistics)
 กฎการนับพื้นฐาน

 แฟคทอเรี ยล

 วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน

 ความน่าจะเป็ น

 สถิติ

3.2 รู ปแบบข้ อสอบคณิตศาสตร์ แต่ละช่ วงชั้น
ข้อสอบเป็ นแบบปรนัยคือเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด (5 ตัวเลือก)
ช่วงชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น

รู ปแบบและจานวนข้อสอบ (ข้อ)

ข้อละ / คะแนนเต็ม

เวลาทาข้อสอบ เวลาเฉลี่ยต่อข้อ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

(คะแนน)

(นาที)

(นาที)

35

5

2.5 / 100

120

3

35

5

2.5 / 100

120

3

35

5

2.5 / 100

120

3

(ป.1 – ป.3)
ประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.4 – ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 – ม.3)

หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่ องคานวณใดๆ หากฝ่ าฝื นถือว่าทุจริ ตในการสอบ
4. รางวัลและทุนการศึกษา (รอบแรก: รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
รางวัลมอบแยกแต่ละช่วงชั้น โดยกาหนดดังนี้
4.1 ผู้ทาคะแนนได้ สูงสุ ดระดับประเทศ (แยกแต่ละช่ วงชั้น)
อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชย อันดับที่ 4 – 6 ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
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4.2 ผู้ทาคะแนนได้ เกินเกณฑ์ ประเมินมาตรฐาน (ร้ อยละ 50 ขึน้ ไป) จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
เกียรติบัตรเหรียญทอง

ทาคะแนนได้ร้อยละ 75 ขึ้นไป

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ทาคะแนนได้ร้อยละ 65 ถึงร้อยละ 74

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ทาคะแนนได้ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 64

เกียรติบัตรเข้าร่ วมสอบ (ดาวน์ โหลด)

ทาคะแนนได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 50

4.3 ผู้ทาคะแนนได้ ร้ อยละ 90 ขึน้ ไป จะได้รับเหรี ยญรางวัลเหรี ยญทอง
4.4 ผู้ทาคะแนนได้ สูงสุ ดระดับจังหวัด (แยกแต่ละช่ วงชั้น)
ให้เกียรติบตั รสาหรับนักเรี ยนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละจังหวัด โดยให้ทุกช่วงชั้นและ
นักเรี ยนต้องทาคะแนนได้ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
4.5 การตัดสิ นของกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. กาหนดการมอบรางวัล
5.1 ผูไ้ ด้รับเกียรติบตั รสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.taccontest.com ในช่วงธันวาคม พ.ศ. 2565 และเกียรติ
บัตรฉบับจริ งจะดาเนินการจัดส่งไปยังโรงเรี ยนต้นสังกัดหรื อที่อยูท่ ี่บา้ นของผูส้ มัครหากประสงค์

ซึ่งได้แจ้ง

ข้อมูลไว้ในระบบการสมัคร
5.2 สาหรับทุนการศึกษาทุกรางวัลจะโอนให้นกั เรี ยนโดยตรงผ่านทางเลขที่บญั ชีของผูไ้ ด้รางวัล ภายใน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
5.3 เกียรติบตั ร และเหรี ยญรางวัลเหรี ยญทอง (ให้สาหรับผูท้ าคะแนนได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป) สาหรับผูท้ ี่ได้คะแนน
สูงสุดอันดับที่ 1 – 3 ในแต่ละช่วงชั้น จะส่งมอบไปยังโรงเรี ยนต้นสังกัดหรื อที่บา้ นหรื อนัดมอบ ณ สถานที่ ที่ทาง
บริ ษทั ฯ จัดไว้ ในช่วงธันวาคม 2565 – มกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียล
มีเดียอื่น ๆ
6. เงื่อนไขการสอบผ่านรอบแรกและกาหนดการสอบรอบสอง
6.1 เงื่อนไขการสอบผ่านรอบแรก
ผูส้ มัครสอบในรอบแรก ที่ได้คะแนนสอบร้อยละ 30 ขึ้นไป ของแต่ละช่วงชั้นจะได้เป็ นตัวแทนผ่านเข้า
ไปแข่งขันโครงการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิ ตศาสตร์ระดับประเทศรอบสอง
(รอบสุดยอดนัก
คณิตศาสตร์ระดับประเทศ)

ซึ่งจะมีกระบวนการสมัครและชาระเงินค่าสมัครอีกครั้ง

รายละเอียดให้ทราบในช่วงธันวาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.taccontest.com
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6.2 กาหนดการสอบรอบสอง
กาหนดให้มีการแข่งขันโครงการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศรอบสอง (รอบ
สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ) ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566
7. การเตรียมความพร้ อมก่อนการสอบ
7.1 อุปกรณ์ ที่ต้องเตรียมในการเข้าสอบ
7.1.1 บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวนักเรี ยน
7.1.2 มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะ (Desktop) หรื อคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล (Laptop) หรื อแท็บเล็ต
(Tablet) หรื อโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ที่มีกล้อง และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างเสถียร
7.1.3 อุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระดาษทด ปากกา ดินสอ เป็ นต้น โดยไม่อนุญาตให้ใช้เครื่ องคานวณใดๆ หากฝ่ าฝื นถือ
ว่าทุจริ ตในการสอบ
หมายเหตุ กรณีกรรมการคุมสอบใช้ โปรแกรม Zoom Meeting เป็ นห้องสอบออนไลน์และนักเรี ยนใช้
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ในการสอบ นักเรี ยนต้องเตรี ยมโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง 2 เครื่ อง เพื่อให้
กรรมการคุมสอบได้สังเกตุการณ์ในระหว่างที่นกั เรี ยนทาข้อสอบได้ เนื่องจากโทรศัพท์มือถือ ไม่สามารถเปิ ด
โปรแกรม Zoom Meeting และเปิ ดระบบสอบประเมินออนไลน์ได้พร้อมกัน
7.2 เตรียมสถานที่ และสั ญญาณอินเทอร์ เน็ต
7.2.1 สถานที่ ควรเป็ นสถานที่ส่วนตัวไม่มีผอู ้ ื่นเดินผ่านเข้า-ออก และไม่มีผอู ้ ื่นอยูร่ ่ วมด้วยในขณะที่สอบ สถานที่
สอบต้องมีแสงสว่างเพียงพอ
7.2.2 อนุญาตให้มี โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบอยูบ่ นโต๊ะเท่านั้น
7.2.3 มีความเร็ วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 10 Mbps
7.3 เตรียมโปรแกรม และทดสอบระบบที่ใช้ ในการสอบ
ติดตั้งโปรแกรม Zoom Meeting ลงบนอุปกรณ์ที่ใช้สอบให้ เรี ยบร้อยก่อนสอบและควรอัพเดทเป็ นเวอร์ชนั ล่าสุ ด

โทร. 086 – 815 – 5588, Email: taccontest@hotmail.com

