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ระเบียบการ การทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณติศาสตร์ระดับประเทศ  

(TMCOT – Thailand Mathematician Champion Online Test) 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

  

1. หลกัการและเหตุผล 

บริษัทอคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก่อตั้งข้ึนโดยมีพนัธกิจในดา้นการจดัเวทีสอบทาง

วชิาการสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษใหก้บันกัเรียนท่ีมีความสนใจในระดบัประถมศึกษา

และมธัยมศึกษาทุกสังกดัทัว่ประเทศ วตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนไดท้ราบขีดความรู้ความสามารถทางวชิาการ

ของตวัเองอยา่งชดัเจน และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดอนาคตทางการศึกษาในระดบัสูงข้ึนต่อไป

ไดอ้ยา่งเหมาะสม อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมนกัเรียนใหพ้ฒันาความรู้พื้นฐานทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

ทกัษะดา้นภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ทางการศึกษาท่ีจะพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต 

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 อยา่งรุนแรงและกระจายไปยงัหลายพื้นท่ีทัว่

ประเทศไทย ประกอบกบัมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอยา่งเขม้งวดของรัฐบาลและสถานศึกษา จึงท าให้

การจดัสอบแข่งขนัทางวชิาการไม่สามารถท่ีจะจดัสอบในสนามสอบโรงเรียนได ้ เพื่อลดการอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม

และเวน้ระยะห่างทางสังคม ดงันั้นในปีการศึกษา 2564 น้ี ทางบริษทัจึงจดัโครงการ การทดสอบออนไลน์สุดยอด

นักคณติศาสตร์ระดับประเทศ โดยใชช่ื้อยอ่ TMCOT (อ่านว่า ทเีอม็คอท) 

 
2.  รายละเอยีดโครงการ 
 TMCOT – Thailand Mathematician Champion Online Test เป็นโครงการทดสอบออนไลน์สุดยอด

นกัคณิตศาสตร์ระดบัประเทศ เพื่อประเมินศกัยภาพทางดา้นการเรียนคณิตศาสตร์ อีกทั้งยงัสร้างโอกาสให้

เยาวชนไดพ้ฒันาความรู้ดา้นวชิาการอยา่งต่อเน่ือง และสามารถต่อยอดศกัยภาพดา้นคณิตศาสตร์สู่เวทีการ

แข่งขนัระดบันานาชาติต่อไป โครงการ TMCOT เป็นการสอบตามระดบัช่วงชั้น โดยมีรายละเอียดของผูส้มคัร

สอบตามช่วงชั้นดงัน้ี 



 

บริษทั อคาเดมิค คอนเทสต ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

2 

➢ ระดบัประถมศึกษาตอนตน้   ช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1 – ป.3) 

➢ ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย   ช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4 – ป.6) 

➢ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   ช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1 – ม.3) 

 

3.  วตัถุประสงค์ 
3.1 เพื่อประเมินศกัยภาพทางดา้นการเรียนคณิตศาสตร์ 

3.2 เพื่อสร้างโอกาสใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาความรู้ดา้นวชิาการอยา่งต่อเน่ือง และแสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ีบน

เวทีการแข่งขนัระดบัชาติ 

3.3 เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการท่ีตอ้งการพฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางดา้น

คณิตศาสตร์ใหแ้ก่นกัเรียน โดยใชก้ารแข่งขนัทางวชิาการเป็นส่ือกลาง และเป็นแรงขบัเคล่ือนในการยกระดบั

คุณภาพการเรียนรู้สู่ระดบันานาชาติ 

 

4.  ประโยชน์ต่อสังคม 
 ในโครงการน้ีมีความประสงคบ์ริจาคเงินรายไดบ้างส่วน เพื่อใชใ้นการท ากิจกรรมพฒันาดา้นการศึกษา

ใหก้บันกัเรียนหรือโรงเรียนต่างๆ  

 

5.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ผูส้มคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–3, ประถมศึกษาปีท่ี 4–6 และ
มธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 ในโรงเรียนทุกสังกดัทัว่ประเทศ อาทิ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนกรมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โรงเรียนโฮมสคูลหรือโรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ 
 
6.  จุดเด่นของการทดสอบ 
6.1 จัดสอบโดยแยกเป็น 3 ช่วงช้ัน คือประถมศึกษาปีท่ี 1–3, ประถมศึกษาปีท่ี 4–6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 
เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนในแต่ละช่วงชั้น เขา้ร่วมการสอบไดอ้ยา่งทัว่ถึง และสามารถน าผลสอบไปใชก้ าหนด
ขีดความสามารถตวัเอง และเป็นแนวทางการศึกษาต่อไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนไดรั้บประโยชน์
อยา่งเตม็ท่ี 
6.2 ข้อสอบและการประเมินผลที่ได้มาตรฐาน หวัใจของการสอบ ก็คือขอ้สอบและการประเมินผล ดงันั้น 
โครงการสอบแข่งขนัท่ีทางสถาบนัจดัท าข้ึน จึงให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัการจดัท าขอ้สอบให้ไดม้าตรฐาน 
อาจารยแ์ต่ละท่านท่ีไดรั้บเชิญมาเป็นกรรมการออกขอ้สอบจะไดรั้บการเลือกจากผูมี้ความรู้ และประสบการณ์
ดา้นคณิตศาสตร์ และขอ้สอบทุกวชิาท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใชใ้นการสอบนั้น จะยดึหลกัเกณฑ ์3 ประการ คือ 
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➢ เน้ือหาของขอ้สอบในแต่ละช่วงชั้นสอดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 ➢ สัดส่วนของเร่ืองท่ีออก และแนวการตั้งโจทย ์ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ ถือเอาขอ้สอบ
คดัเลือกเขา้ศึกษาต่อของโรงเรียนชั้นน าระดบัประเทศเป็นเกณฑ ์

 ➢ ขอ้สอบทุกวิชาเนน้การประยุกต์และคิดวิเคราะห์ ค าถาม-ค าตอบ ทุกขอ้ถูกตอ้งชดัเจน และสามารถจ าแนก
ความรู้ของนกัเรียนได ้

 6.3 รูปแบบข้อสอบคณติศาสตร์ของแต่ละช่วงช้ัน 
 ขอ้สอบเป็นแบบปรนยัคือเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด (5 ตวัเลือก) 

วชิา จ านวนข้อสอบ เวลาท าข้อสอบ เวลาเฉลีย่ต่อข้อ 

วชิาคณติศาสตร์ 40 ข้อ 120 นาที 3 นาที 

 
 7.  การด าเนินการคัดเลือก 

7.1 การรับสมัคร โดยรับสมคัรตั้งแต่วนัน้ี – วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 5 สามารถสมคัรสอบออนไลน์ทางเวบ็ไซต ์ โดยใหเ้ขา้ไปกรอกขอ้มูลผูส้มคัรท่ี 
www.taccontest.com พร้อมทั้งแนบหลกัฐานการช าระเงินค่าสมคัรสอบ 300 บาท มาดว้ย (ค่าสมคัรรวมค่าจดัส่ง
เกียรติบตัร + รางวลัอ่ืน ๆ ถึงบา้น) 
➢ ติดต่อสอบถามรายละเอยีดได้ทาง  

อเีมล์ taccontest@hotmail.com 

ID Line:  t-mcot 
LINE OFFICIAL: @taccontest 

โทร. 065 – 456 6796 

➢ การโอนเงินค่าสมัคร  

 ช าระผ่านคิวอาร์โค้ด ท่ีหนา้เวบ็ไซต ์หลงัจากกรอกใบสมคัรออนไลน์เรียบร้อยแลว้ 
 ธนาคารกสิกรไทย บญัชีออมทรัพย ์ 

    ช่ือบัญชี บริษทั อคาเดมคิ คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
    เลขทีบ่ัญชี  102-1-80082-8 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีสมคัรเป็นกลุ่มสามารถโอนค่าสมคัรรวมกนัได ้โดยตอ้งแนบรายช่ือผูส้มคัรใหค้รบถว้น 

ทั้ งน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

http://www.taccontest.com/
mailto:taccontest@hotmail.com
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 ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน และการตดัสินใจของกรรมการในการ
ด าเนินการจดัสอบถือเป็นท่ีส้ินสุด 

7.2 วนั-เวลาสอบออนไลน์ การสอบขอ้เขียนวชิาคณิตศาสตร์ มีก าหนดการดงัน้ี 
 

ช่วงช้ัน วนัทีส่อบ เวลาสอบ 

ประถมศึกษาตอนตน้ (ป.1 – ป.3) วนัเสาร์ ท่ี 19 มีนาคม 2565 10.00 น. – 12.00 น. 

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) วนัอาทิตย ์ท่ี 20 มีนาคม 2565 10.00 น. – 12.00 น. 

มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3) วนัอาทิตย ์ท่ี 20 มีนาคม 2565 13.00 น. – 15.00 น. 

 

7.3 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ TMCOT 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบไดต้ั้งแต่วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 และใหท้างผูส้มคัรเขา้ไปดาวน์โหลด

บตัรประจ าตวัผูส้อบ ไดท้าง www.taccontest.com ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป (ในบตัรจะ
ระบุเลขบตัรประจ าตวัผูส้อบจะใชเ้ป็นรหสัผา่น (password) ในการล็อกอินเขา้ระบบทดสอบออนไลน์)  

7.4 การเข้าสอบออนไลน์ ผูส้มคัรเขา้สอบตอ้งเตรียมตวัพร้อมเขา้หอ้งสอบก่อนเวลาสอบ 15–30 นาที และเปิด
กลอ้งผา่นโปรแกรม ZOOM และแสดงบตัรประชาชนเพื่อแสดงการยนืยนัตวัตนก่อนท าขอ้สอบ โดยจะมี
กรรมการคุมสอบควบคุมดูแลทุกหอ้งสอบผา่นกลอ้ง และมีการบนัทึกขอ้มูลขณะนกัเรียนท าการสอบ ซ่ึงจะ
น ามาใชใ้นการพิจารณาผลสอบหากเกิดการทุจริต 

7.5 การประกาศผลคะแนนสอบ 
ประกาศผลคะแนนสอบ TMCOT ภายในวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ผา่นทางเวบ็ไซต ์

www.taccontest.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taccontest.com/
http://www.taccontest.com/
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8. รางวลั 

รางวลัมอบแยกแต่ละช่วงชั้น โดยก าหนดดงัน้ี 

8.1 ผู้ท าคะแนนได้สูงสุด (แยกแต่ละช่วงช้ัน) 

             อนัดบัท่ี 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร และโล่เกยีรติยศ 

             อนัดบัท่ี 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร และโล่เกยีรติยศ 

             อนัดบัท่ี 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร และโล่เกยีรติยศ 

 รางวลัชมเชย อนัดบัท่ี 4 – 6 ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบตัร 

8.2 ผู้ท าคะแนนได้เกินเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน (ร้อยละ 50 ขึน้ไป) จะไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณ ดงัน้ี 

เกยีรติบัตรเหรียญทอง  ท าคะแนนไดร้้อยละ 75 ข้ึนไป 

เกยีรติบัตรเหรียญเงิน   ท าคะแนนไดร้้อยละ 65 ถึงร้อยละ 74 

เกยีรติบัตรเหรียญทองแดง  ท าคะแนนไดร้้อยละ 50 ถึงร้อยละ 64 

8.3 ผู้ท าคะแนนได้ ร้อยละ 80 ขึน้ไป จะไดรั้บเหรียญรางวลัเหรียญทอง 

 

9. การมอบรางวลั 

9.1 ผูไ้ดรั้บเกียรติบตัรสามารถดาวน์โหลดไดท้าง www.saccentre.com ในช่วงเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

และเกียรติบตัรฉบบัจริงจะด าเนินการจดัส่งไปยงัท่ีอยูท่ี่บา้นท่ีผูส้มคัรไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลไวใ้นระบบ 

9.2 ส าหรับทุนการศึกษาทุกรางวลัจะโอนให้นกัเรียนโดยตรงผา่นทางเลขท่ีบญัชีของผูไ้ดร้างวลั ภายใน

พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

9.3 โล่เกียรติยศ และเกียรติบตัรส าหรับผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดอนัดบัท่ี 1 – 3 ในแต่ละช่วงชั้น จะส่งมอบไปยงั

โรงเรียนตน้สังกดัหรือท่ีบา้นหรือนดัมอบ ณ สถานท่ีท่ีทางบริษทัฯ จดัไว ้ในช่วงเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 

2565 ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบทางเวบ็ไซต ์

 

 

 

 

 

http://www.saccentre.com/

