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การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาต ิ

(Thailand Mathematical Olympiad: TMO) 

 

 การแข งขันคณิตศาสตร โอลิมปกระดับชาติ  จัดครั้ งแรก ในป  พ .ศ . 2547 ณ  คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการแขงขันคณิตศาสตรระหวางผูแทนจากศูนย สอวน. ท่ัวประเทศ โดยเลียนแบบการ

แขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ (International Mathematical Olympiad: IMO) 

 คณะกรรมการวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบดวย กรรมการคณิตศาสตร มูลนิธิ สอวน. และกรรมการจาก            

ศูนย สอวน. สาขาคณิตศาสตรท่ัวประเทศ เปนผูกําหนดเนื้อหาหลักสูตรในการอบรมรวมกันและในการแขงขันใช

มาตรฐานท่ีเทียบเคียงกับการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

 

รูปแบบการจัดการแขงขัน 

 จัดการสอบแขงขันเปน 2 วัน โดยท่ีขอสอบเปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวนวันละ 4 ถึง 6 ขอ และใชเวลาใน 

การสอบวันละ 4 ชั่วโมง 30 นาที ในแตละขอมีคะแนนเต็ม 7 คะแนน หัวหนาทีมแตละทีม มีหนาท่ีสงโจทยท่ีได

มาตรฐาน พรอมเฉลยจํานวนไมนอยกวา 4 ขอ ใหแกกรรมการวิชาการกลางประจําการแขงขัน เพ่ือคัดเลือก ปรับแก 

หรือออกเพ่ิมเติม ใหไดขอสอบจํานวน 8 ถึง 12 ขอ สําหรับการแขงขัน หัวหนาทีมตองรักษาความลับของโจทยท่ีสง

เขารวมการคัดเลือก ไมใหมีการเผยแพร หรือคัดลอก หัวหนาทีม รองหัวหนาทีม และ ผูชวยหัวหนาทีม ของแตละทีม

มีหนาท่ีตรวจขอสอบ และอาจมีโอกาสไดรวมพิจารณาขอสอบ 

ผลการแขงขันจัดเปน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในอัตราสวน 1 ตอ 2 ตอ 3 

โดยประมาณ และจํานวนเหรียญท้ังหมดไมเกิน รอยละ 60 ของจํานวนผูเขารวมการแขงขัน* 

ผูเขารวมการแขงขันท่ีมีคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ถึงอันดับท่ี 20 แรกโดยประมาณ∗ จะมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือก

เขาอบรมวิชาคณิตศาสตร ในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศท่ีสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ตอไป 

หัวหนาทีม รองหัวหนาทีม ผูชวยหัวหนาทีม และผูแทนศูนยท่ีเขารวมการแขงขัน มีโอกาสไดทัศนศึกษา เพ่ือ

เปดโลกทัศนดวย 

  

                                                        
∗อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขได โดยกรรมการวิชาการกลางประจําการแขงขัน 
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ธรรมนูญการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ 
(รับรองโดยท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาคณิตศาสตร 

ณ โรงแรมเบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565) 

# 1 

 มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ 

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรท่ีมีตอ

การศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังตอการศึกษาท่ัวไปของเยาวชนไทย และดวยวัตถุประสงคของมูลนิธิ

ท่ีจะสงเสริมและพัฒนาการศึกษาวิชาคณิตศาสตรในประเทศไทยใหทัดเทียมนานาประเทศ จึงไดจัดใหมีการแขงขัน

คณิตศาสตรเปนประจําทุกป การแขงขันนี้เปนการแขงขันประเภทบุคคล และมีชื่อเรียกวา การแขงขันคณิตศาสตร

โอลิมปกระดับชาติ (Thailand Mathematical Olympiad: TMO)  

# 2 

ศูนย สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร (ตอไปจะเรียกยอ ๆ วา ศูนย) จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ 

จัดการแขงขัน โดยการจัดการแขงขันจะมีข้ึนในชวงปดภาคการศึกษาฤดูรอนของแตละป 

# 3 

มูลนิธิ สอวน. เปนผูประสานงานการจัดการแขงขันและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแขงขันผาน 

ศูนยเจาภาพ 

# 4 

 ศูนยเจาภาพตองจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจาก มูลนิธิ สอวน. อยางนอย 6 เดือนกอนการแขงขัน 

 ศูนยเจาภาพสามารถขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ไดอีกทางหนึ่ง 

ศูนยเจาภาพรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางระหวางสถานท่ีตั้งของแตละศูนยและสถานท่ีจัดการแขงขันท้ัง

ขาไปและขากลับของคณะผูเขารวมการแขงขันของทุกศูนย (ยกเวนศูนยโรงเรียนเตรียมทหาร และศูนยโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ) และกรรมการท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน โดยใหสํารองคาใชจายลวงหนา แลวนําหลักฐานมาเบิกจาก 

ศูนยเจาภาพในระหวางการแขงขัน 

ศูนยเจาภาพเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดานตาง ๆ ตลอดระยะเวลาในการแขงขัน โดยเฉพาะคาท่ีพัก คาอาหาร 

และคาทัศนศึกษา  
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# 5 

ใหมีคณะกรรมการจัดการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการวิชาการกลาง

ประจําการแขงขัน หัวหนาทีม รองหัวหนาทีม และผูชวยหัวหนาทีม ของแตละทีม โดยศูนยเจาภาพทําหนาท่ี

เลขานุการ 

# 6 

แตละศูนยสงนักเรียนเปนผูแทนศูนยเขารวมการแขงขันไดศูนยละ 1 ทีม ทีมละ 6 คน โดยสงบุคลากรทําหนาท่ี 

หัวหนาทีม และรองหัวหนาทีม ตําแหนงละหนึ่งคน และสามารถสงผูชวยหัวหนาทีมไดอีก 1 คน ท้ังนี้ตองสงขอมูล

ใหแกศูนยเจาภาพกอนการแขงขันไมนอยกวา 4 สัปดาห 

# 7 

ภาษาท่ีใชในการแขงขันคือ ภาษาไทย 

# 8 

 การสอบแขงขัน จัดการสอบแขงขันเปน 2 วัน ขอสอบเปนแบบอัตนัย จาํนวนวันละ 4 ถึง 6 ขอ และใชเวลาใน

การสอบวันละ 4 ชั่วโมง 30 นาที รวมขอสอบจํานวน 8 ถึง 12 ขอ โดยแตละขอมีคะแนนเต็ม 7 คะแนน 

 การสอบแขงขันหามใชเครื่องคํานวณทุกชนิด 

# 9 

การจัดทําขอสอบ ใหหัวหนาทีมแตละทีม สงโจทยท่ีไดมาตรฐานพรอมเฉลย แกกรรมการวิชาการกลาง

ประจําการแขงขัน เพ่ือคัดเลือก ปรับแก หรือออกเพ่ิมเติม ใหไดขอสอบจํานวน 8 ถึง 12 ขอ สําหรับการแขงขัน 

พรอมกําหนดเกณฑการใหคะแนน หัวหนาทีมตองรักษาความลับของโจทยท่ีสงเขารวมการคัดเลือก ไมใหมีการ

เผยแพร หรือคัดลอก หัวหนาทีม รองหัวหนาทีม และ ผูชวยหัวหนาทีม แตละทีมมีหนาท่ีตรวจขอสอบ และอาจมี

โอกาสไดรวมพิจารณาขอสอบ 

 กรณีท่ีมีการจัดพิมพหนังสือรวมโจทยท่ีไดรับการคัดเลือก (Short Listed Problems) หัวหนาทีมแตละทีม 

มีหนาท่ีรักษาความลับของหนังสือ ในระยะเวลาตามท่ีกรรมการวิชาการกลางประจําการแขงขันระบุไวในหนังสือ 

# 10 

การตรวจขอสอบ ศูนยเจาภาพตองสําเนากระดาษคําตอบของผูเขาแขงขัน ใหแกทีมแตละทีม เพ่ือใหหัวหนา

ทีม รองหัวหนาทีม และผูชวยหัวหนาทีม ทําการตรวจขอสอบ โดยมีกรรมการวิชาการกลางประจําการแขงขัน        

ทําหนาท่ีตรวจทาน และตัดสินชี้ขาดการใหคะแนน 
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# 11 

ศูนยเจาภาพตองจัดใหมีการประชุมทวนสอบ ระหวาง กรรมการวิชาการกลางประจําการแขงขันและทีม  

โดยกรรมการวิชาการกลางประจําการแขงขันเปนผูทําหนาท่ีตัดสินผลการแขงขัน 

 ผลการแขงขันเปนผลการแขงขันรายบุคคล โดยจัดเปนระดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 

ศูนยเจาภาพอาจกําหนดใหมีรางวัลพิเศษอ่ืน ๆ ไดอีกตามท่ีเห็นสมควร 

# 12 

ภาระหนาท่ีของศูนยเจาภาพ 

1) ดูแลการแขงขันใหดําเนินไปตามขอบังคับของธรรมนูญนี้ 

2) ควรออก “กฎระเบียบการจัดงาน” บนพ้ืนฐานของธรรมนูญนี้ และแจงกฎระเบียบการจัดงานใหศูนยท่ี

เขารวมการแขงขันทราบลวงหนา กฎระเบียบการจัดงานจะตองใหรายละเอียดของการแขงขันท่ีไม

ครอบคลุมโดยธรรมนูญ และใหชื่อและท่ีอยูของหนวยงาน และบุคคลท่ีรับผิดชอบจัดการแขงขัน

คณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติในครั้งนี้ 

3) จัดพิธีเปดและพิธีปด โดยทําหนังสือเชิญและออกกําหนดการตาง ๆ สงไปยังศูนยท่ีเขาแขงขันลวงหนา 

4) ตองเตรียมพ่ีเลี้ยงคอยดูแลนักเรียนผูเขารวมการแขงขัน 

5) จัดทํารายชื่อผูไดรับรางวัล 

6) จัดทําเกียรติบัตร และรางวัลตาง ๆ 

7) ประกาศผล และจัดพิธีมอบรางวัลอยางเปนทางการ 

8) ตองจัดพิมพรายงานการจัดการแขงขันฯ สงใหศูนยท่ีเขารวมแขงขัน ศูนยละ 1 เลม ภายในเวลาไมเกิน 1 

ปหลังการแขงขัน 

# 13 

 ภาระหนาท่ีของคณะกรรมการจัดการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ 

1) กํากับและดูแลใหการแขงขันเปนไปตามระเบียบขอบังคับของธรรมนูญนี้ 

2) พิจารณาและตรวจสอบความถูกตองของขอสอบ เก็บรักษาความลับเก่ียวกับขอสอบ และตองไมใหความ

ชวยเหลือทางวิชาการใด ๆ แกผูเขารวมการแขงขัน 

3) พิจารณาผลการแขงขัน และตัดสินการใหรางวัล โดยใหความยุติธรรมในการแบงกลุมผูไดรับรางวัล และ

ไมเปดเผยผลการตัดสินกอนการประกาศผลอยางเปนทางการ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการ

แขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ถือเปนเด็ดขาด 

# 14 

เง่ือนไขของนักเรียนในการเขารวมคายและการสอบโอลิมปกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร สอวน. เปนตามผังและ

รายละเอียด ตอไปนี้ 
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สมัครเขาสอบคัดเลือกคาย 1 สอวน.

สอบคัดเลือกเขาคาย 1 สอวน.

เขารวมอบรมคาย 1 สอวน.

และทดสอบ

เขารวมอบรมคาย 2 สอวน.

และทดสอบ

ไมผาน

ผาน

ผาน

ไมผาน

การแขงขันคณิตศาสตรระดับชาติ 

(TMO)

ผาน
(ผูแทนศูนย 6 คน)

ไมผาน

เขารวมอบรม ครั้งที่ 1 สสวท. 

และทดสอบ

ผาน

ไมผาน (1)

เขารวมอบรม ครั้งที่ 2 สสวท. 

และทดสอบ

ผาน

ไมผาน (2)

โดยเขารวม TMO มาแลว

ไมเกิน 1 ครั้ง
(สอวน. ตรวจสอบ)

ไมผาน
(เขารวมเฉพาะ

การสอบคัดเลือก)

ผูแทนประเทศไทย รวมแขงขัน IMO

ผาน

เขารวมอบรม ครั้งที่ 2 

โดยเปนผูแทนประเทศไทย

มาแลวไมเกิน 1 ครั้ง

ไมผาน (3)

โดยเขารวม TMO 

มาแลวมากกวา 1 ครั้ง
(สอวน. ตรวจสอบ)

สิทธิ์จากสมาคมคณิตศาสตรฯ

เงื่อนไขของนักเรียนในการเขารวมคายและการสอบโอลิมปกวิชาการ 

สาขาคณิตศาสตร สอวน

 

. 



   

ธรรมนูญคณติศาสตรโอลิมปกระดบัชาติ  หนา 6 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

สิทธิ์จากสมาคมคณิตศาสตรฯ  

 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยฯ จะสงรายชื่อผูมีสิทธิ์ใหแก มูลนิธิ สอวน. ประมาณชวงเดือน

กุมภาพันธ ของแตละป จากนั้นมูลนิธิ สอวน. จะดําเนินการตรวจสอบความซํ้าซอนของรายชื่อ และสงรายชื่อใหแก

ศูนย สอวน. เพ่ือรับรายงานตัวนักเรียนตามรายชื่อท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขารวมการอบรมคาย 2 สอวน. ท้ังนี้

ทางสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย และ มูลนิธิ สอวน. จะดําเนินการประกาศรายชื่อ เพ่ือใหนักเรียนท่ีมีสิทธิ์

ทราบ และดําเนินการรายงานตัว ณ ศูนย สอวน. ท่ีมีสิทธิ์ตอไป 

 ไมผาน (1) 

 คือ ผูเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ แตไมไดรับการประกาศรายชื่อเพ่ือเขารวมการ

อบรม ครั้งท่ี 1 สสวท. โดยจะตองเขาอบรมและทดสอบ หรือเขาทดสอบเพียงอยางเดียว ข้ึนกับการพิจารณาของ 

ศูนย สอวน.  

 ท้ังนี้หากนักเรียนมีการยายเขตพ้ืนท่ี สอวน. นักเรียนจะตองทําการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาคาย 1 สอวน. ใน

ศูนย สอวน. ท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีนั้นใหม 

 ไมผาน (2) และเปนผูแทนศูนย สอวน. เขารวม TMO มาแลวไมเกิน 1 ครั้ง (สอวน. ตรวจสอบ) 

 คือ ผูผานการอบรม ครั้งท่ี 1 สสวท. แตไมผานการคัดเลือกใหเขารวมการอบรม ครั้งท่ี 2 สสวท. และไดเขา

รวมการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ มาแลวไมเกิน 1 ครั้ง มีโอกาสเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปก

ระดับชาติ เพ่ือรับสิทธิ์เขารวมการอบรม ครั้งท่ี 1 สสวท. แตไมไดรับการพิจารณารางวัลใด ๆ ของการแขงขันฯ โดย

มูลนิธิ สอวน. จะเปนผูประกาศรายชื่อ และนักเรียนตองยืนยันสิทธิ์ในการเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปก

ระดับชาติ ตอ มูลนิธิ สอวน.  

 ไมผาน (3) และเปนผูแทนศูนย สอวน. เขารวม TMO มาแลวมากกวา 1 ครั้ง (สอวน. ตรวจสอบ) 

 คือ ผูผานการอบรม ครั้งท่ี 1 สสวท. แตไมผานการคัดเลือกใหเขารวมการอบรม ครั้งท่ี 2 สสวท. แตเขาการ

แขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ มาแลวมากกวา 1 ครั้ง นักเรียนสามารถสมัครเขารวมการคัดเลือกเขาคาย 1 

สอวน. ไดในปการศึกษาถัดไปได หรือใชสิทธิ์จากสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยฯ ในการเขาอบรมคาย 2 สอวน. 

ได ในกรณีไดรับสิทธิ์นั้น 

# 15 

 การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาธรรมนูญ การเพ่ิมเติม หรือลดบทบัญญัติ สามารถกระทําไดโดยคณะกรรมการวิชา

คณิตศาสตร เทานั้น 

หมายเหตุ คณะกรรมการวิชาคณิตศาสตร หมายถึง กรรมการท่ีแตงตั้งโดย มูลนิธิ สอวน.  
 

ปรับปรุงแกไขโดยท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาคณิตศาสตร  

เม่ือ 25 พฤศจิกายน 2565 
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