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กิจกรรมโอลมิปกวิชาการ วิชาคณิตศาสตร 

ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปการศึกษา 2565 

 

1. หลักเกณฑและคุณสมบัติของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
1) ผูสมัครเขาสอบคัดเลือกตองเปนนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณหรือโรงเรียนกําเนิดวิทยท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในระดับชั้น ม.4 - ม.5  

2) นักเรียนท่ีเคยเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 1 และ คาย 2 ของศูนยโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณแตไมไดรับคัดเลือกเปนผูแทนศูนย และกําลังศึกษาอยูไมเกินมัธยมศึกษาปท่ี 5 สามารถ
สมัครเขารวมโครงการโอลิมปกวิชการ สอวน. วิชาคณิตศาสตรไดใหมอีกครั้ง โดยตองผานการ
ประเมินผลเพ่ือคัดเลือกเปนนักเรียนคาย 1   

3) นักเรียนผูแทนศูนย สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีไดเขาแขงขันระดับชาติ แตไมไดรับคัดเลือก

เขาอบรมท่ี สสวท. สามารถสมัครสอบคัดเลือกเปนตัวแทนศูนยไปแขงขันระดับชาติได ตามวันและ

เวลาท่ีศูนยฯ กําหนด (อาจมากกวา 1 ครั้ง) และตองรับผิดชอบคาใชจายเองท้ังหมด (ถือวาไมไดเขา

คาย) โดยตองไดรับการพิจารณาจากศูนยฯ ซ่ึงจะประกาศใหนักเรียนมารายงานตัวท่ีศูนยเดิม  

4) นักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขาอบรมท่ี สสวท. แตไมผานการคัดเลือกไปรอบตอไปของ สสวท. ทาง 

สสวท.จะสงรายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สมัครเขารวมสอบในการแขงขันระดับชาติครั้งตอไป แตตองแสดง

ความจํานงท่ีมูลนิธิฯ เพ่ือสงรายชื่อนักเรียนใหศูนยเจาภาพทราบ 

 

2. รายละเอียดการเรียนและการประเมินผล 
 
2.1 การจัดคายอบรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 1 ปการศึกษา 2565 

1) กําหนดการจัดคาย :  ตุลาคม 2565  (ชวงท่ีจัดและจํานวนวันจะแจงอีกครั้ง) 
2) รูปแบบการเรียน : เรียนแบบออนไลนหรือออนไซต รวมกันท้ังสองโรงเรียน 
3) หัวขอและเนื้อหาท่ีเรียนในคาย  

 
หัวขอ เนื้อหา 

ตรรกศาสตรและการพิสูจน  1. ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล 
 2. การพิสูจนทางคณิตศาสตร 

พีชคณิต  1. เอกลักษณพีชคณิต (Algebraic identities) 
 2. จํานวนเชิงซอน (Complex numbers) 
     - ทฤษฎีบทของเดอรมัวร (De Moivre’s 

Theorem) 
 3. พหุนามและสมการพหุนาม 
     - Division algorithm 
     - Factor theorem 
     - Fundamental Theorem of Algebra 
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หัวขอ เนื้อหา 
ทฤษฎีจํานวน  1. การหารลงตัว (Divisibility)  

     - นิยามและสมบัติการหารลงตัว  
     - ข้ันตอนวิธีการหาร  
     - ตวัหารรวมมาก  
     - ข้ันตอนวิธีของยุคลิด  
     - ตวัคูณรวมนอย  
     - สมการไดโอแฟนไทนเชิงเสน  
 2. จํานวนเฉพาะ (Prime number)  
     - สมบัติเบื้องตนของจานวนเฉพาะ  
     - ทฤษฎีหลักมูลของเลขคณิต  
     - ฟงกชันเลขคณิตในทฤษฎีจํานวน (phi 𝜑𝜑, tau 𝜏𝜏, 

sigma 𝜎𝜎, mu 𝜇𝜇) 
เรขาคณิต  1. ความรูพ้ืนฐานทางเรขาคณิต  

     - เสนตรง และมุม  
     - เสนสัมผัสวงกลม  
 2. สามเหลี่ยม  
     - สามเหลี่ยมเทากันทุกประการ  
     - สามเหลี่ยมคลาย  
     - จุดท่ีสําคัญของรูปสามเหลี่ยม  
     - Incenter      - Orthocenter  
     - Centroid      - Circumcenter  
     - Pythagoras’s theorem  
     - ทฤษฎีบทแบงครึ่งมุม  
 3. วงกลม  
     - สมบัติพ้ืนฐานของวงกลม  
     - กําลังของจุด (Power of points)  
 4. สี่เหลี่ยม  
     - สี่เหลี่ยมซ่ึงมีวงกลมลอมรอบได  

คอมบินาทอริก  1. หลักการนับเบื้องตน  
     - วิธีเรียงสับเปลี่ยน  
     - วิธีจัดหมู  
     - การแจกสิ่งของ  
 2. สัมประสิทธิ์ทวินาม  
 3. หลักการเพ่ิมเขา – ตัดออก  
     - แผนภาพของเวนน  
     - สูตรการเพ่ิมเขา – ตัดออก 

 



3 
 

4) การประเมินผลและเกณฑการผานคาย เพ่ือคัดเลือกเปนนักเรียนคาย 2 ของศูนย 
1. ตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทุกรายวิชา 
2. ตองปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขาคายของวิชาคณิตศาสตร 
3. ตองผานการประเมินผลการเก็บคะแนนและการสอบของแตละรายวิชา 

 
2.2 การจัดคายอบรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 2 ปการศึกษา 2565 

1. กําหนดการจัดคาย : มี.ค.  – พ.ค. 66 (ชวงท่ีจัดและจํานวนวันจะแจงอีกครั้ง) 
2. รูปแบบการเรียน : เรียนแบบออนไลนหรือออนไซต รวมกันท้ังสองโรงเรียน 
3. หัวขอและเนื้อหาท่ีเรียน   

 
หัวขอ เนื้อหา 

พีชคณิต  

   โจทยระคนทางพีชคณิต 

 

ทฤษฎีจํานวน  1. สมภาค (Congruence)  

     - นิยามและสมบัติเบื้องตน  

     - ระบบเรสดิิวบริบูรณ มอดุโล m  

     - ผลเฉลยของคอนกรูเอ็นซ (mod )ax b m≡   

     - ทฤษฎีเศษเหลือจีน  

     - Euler’s theorem  

     - Wilson’s theorem  

 2. โจทยระคนทางทฤษฎีจํานวน 

เรขาคณิต  1. พ้ืนท่ี  

     - พ้ืนท่ีรูปสามเหลี่ยม  

     - พ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยม  

     - พ้ืนท่ีรูปหลายเหลี่ยม  

 2. ทฤษฎีของเมเนเลอัสและเชวา  

 3. การใชตรีโกณมิติในเรขาคณิต  

     - เอกลักษณพ้ืนฐาน  

     - กฎของไซน  

     - กฎของโคไซน  

 4. อสมการเรขาคณิต 

คอมบินาทอริก  1. หลักการนับสองทาง  

 2. หลักการนับโดยใช Bijection  
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หัวขอ เนื้อหา 
 3. หลักการรังนก  

 4. ภาวะคู – ค่ี 

 5. โจทยระคน  

อสมการ  1. อสมการพ้ืนฐาน  

 2. อสมการคาเฉลี่ยเลขคณิต – เรขาคณิต – ฮารโมนิก   

 3. อสมการคาเฉลี่ยเลขคณิต – เรขาคณิต – ฮารโมนิก 

ถวงน้ําหนัก  

 4. อสมการโคชี  

 5. อสมการ Power mean  

 6. อสมการการจัดเรียงและอสมการเชบีเชฟ 

(Chebyshev inequality)  

สมการเชิงฟงกชัน  1. การแกสมการเชิงฟงกชัน  

 2. สมการเชิงฟงกชัน  

     - สมการ Cauchy  

     - สมการ Jensen  

     - สมการ d’ Alembert  

     - สมการท่ีมีคําตอบเปนพหุนาม  

 
4. การประเมินผลและเกณฑการผานคาย คาย 2 

1. ตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทุกรายวิชา 
2. ตองปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขาคายของวิชาคณิตศาสตร 
3. นักเรียนท่ีผานเกณฑขอ 1 – 2 จะไดรับเกียรติบัตรของศูนย 

 
2.3 การคัดเลือกนักเรียนผูแทนศูนย 

1) นักเรียนท่ีเขาคาย 2 และนักเรียนท่ีไดรับสิทธิพิเศษตามขอกําหนดของวิชาคณิตศาสตรของศูนยหรือ
สิทธิ์จากมูลนิธิ สอวน. หรือ สสวท. หรือสิทธิ์จากสมาคมคณิตศาสตรฯ มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผูแทน
ศูนย  

2) นักเรียนผูแทนศูนยตามประกาศจะตองยืนยันสิทธิ์ในการเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปก
ระดับชาติจึงจะสามารถเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติได  
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3. สรุปเสนทางนักเรียนในโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร ศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูสมัครเขาคาย : ม.4 – ม.5 

คายอบรมความรู  

สอบคัดเลือก  

เขาคาย 1-2 สอวน.  

คัดเลือกเปนผูแทนศูนย สอวน. 

แขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ 

(TMO) 

คาย สสวท. คาย 1 

คาย สสวท. คาย 2 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ผาน 

ไมผาน (แบบ 3) 

แขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ IMO 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน (แบบ 1) ไมผาน        

ผาน 

ไมผาน 

สิทธิ์จากสมาคมคณิตศาสตรฯ 

เขารวมอบรม ครั้งท่ี 2 โดยเปนผูแทน

ประเทศไทยมาแลวไมเกิน 1 ครั้ง 

นักเรียนมาจากศูนย สอวน.    

               MWIT 
นักเรียนไมไดมาจากศูนย สอวน.     

                MWIT 

ไมผาน (แบบ 2) 

               ไมผาน 

 (ไมใชสิทธิ์จากสมาคมคณิตศาสตรฯ(แบบ3 

  และไมสอดคลองแบบ 2) 

 

ผาน 


