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Math is fun and even addictive. Don't you all agree? I certainly think so. It has been developed by
humanity since ancient times, born and raised in places such as Greece, China, Arabia, and India. Japanese
mathematics from the Edo period were of considerably high level as well.
It is a skill born of the brain. At some point in time, the human brain became capable of
mathematical thought. It holds the same roots as using language, creating concepts, and examining
relationships. Humanity has developed this ability as part of social living. When working together with a
partner, the mind needs to communicate, and in order to do that, it must know one's own intentions, while
also understanding the intentions of one's partner. The mind, consciousness, language, mathematics, etc. are
all products of the same brain.
Mathematics were established and developed by civilized societies as a system of intellect. Thinking
mathematically is fun, but there are still many in the world who hate math. Why could that be? Well, topics of
study are set every year, and math has become a fixed educational subject, for which students must be
tested. Perhaps this is necessary as a social system, but it has watered down the fun of thinking, and
requires rote memorization of problem solving strategies, which are nothing more than tricks for quickly
answering questions on a test. The brain hates this sort of memorization but loves to think. There are a lot of
misunderstandings about math, such as being only for pure mathematicians who do it for a living, and maybe
just a subject that others need to endure for passing tests, or maybe an efficient subject for earning points
from time to time. Some famous people have declared that there's no point in teaching solutions to quadratic
equations, etc. because we never use that sort of thing in everyday life.
So then, is math just for taking tests? Certainly not. The joy of thinking, using reason to organize
matters, deduction, and problem solving are all rooted in human nature. Even those who lean toward the
sciences, humanities, or other fields outside of math need to be grounded in mathematics, and it is useful for
them to understand that math can be fun. This is a culture created by humanity. Following in the footsteps of
Dr. Shin Hitomatsu and Dr. Jin Akiyama, I was appointed as the third president of this institute. Although it is
quite a heavy responsibility to take on, for someone like me who loves math, it is truly an honor to hold such
a gratifying position in my later years. My goal is to grow closer to all of you, as kindred spirits who share a
love of mathematics
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The Mathematics Certification Institute of Japan (hereinafter "the institute") has now been
administering Sugaku Kentei for 20 years. By looking back at what has been achieved in this period, and
looking at our prospects for the next 20 years, we are devoted to improving the test in many ways, to spark
an interest in people's lives for mathematics, and to aid them in further improving their math abilities. One
specific way of doing this is to offer a certification program that is widely accepted as a highly-reliable and
useful indicator of learning. In order to offer a system that is easier to understand, which makes test taking
easier, the Sugaku Kentei system was revised starting with the test administered in April 2011. Soon after,
the knowledge gleaned from this certification program went back into the community on a wide scale. There
is currently a lot of interest and expectation regarding the institute, and in order to loyally respond to this
attention, we are trying to create and develop a useful program for our test takers and national citizens on a
whole.
I have been involved in surveys both within and outside of Japan regarding arithmetic and
mathematical research. As a result of these surveys, we have come to realize the interest that Japanese
children have in other subjects, and that a significant portion of people on an international level hate math.
However, at the same time more than 80% of children asked said that they would like to get better in math. It
hen realized we need to meet this sincere desire expressed by so many children to learn more about math.
In order to achieve this, it is imperative for us to respond appropriately, with schools at the foundation,
together with society as a whole.
Math is the foundation of thinking through matters to make sound judgments, and to explain them
accordingly. It is also garnering attention as a language. This is especially clear within government guidelines
for elementary school, junior high, and high school curriculum (revised in 2008, 2009). For years of Sugaku
Kentei practices, the institute has appealed to the importance of fostering the ability to think mathematically
when making judgments, and their ability to explain their conclusions accurately. In order for our international
society to survive into the future, I believe that mathematics and reading comprehension play an especially
important role.
A famous German mathematician in the early 20th century named Felix Christian Klein (1849-1925)
is known as the father of today's international conference on math education. One of his famous quotes is
that "formulas are only silent, they are not asleep." When substituting "math" for "formulas," there is an
implication that they are related. In other words, math will always respond if one makes an effort to seek it
out. Without a doubt, the question of whether or not math is our ally, whether or not we are familiar with it,
and whether or not we are able to utilize it, is important in our survival into the future as a knowledge-based
society. The institute continues to make improvements to actively contribute to this goal.
We at the institute are grateful for the warm guidance and encouragement we have received from all of you
and ask for you continued support.
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โลกในปั จจุบนั มีการแข่งขันกันสูงมาก การรูส้ มรรถนะของคนในด้านต่างๆ จึงเป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิง่ ในการ
เลือกคนเข้าทางานในอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยและในประชาคมอาเซียนทีก่ าลังมีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก และเป็ นตลาดใหม่ของโลกที่มกี าลังซื้อมากกว่า 600 ล้านคน ความต้องการคนในอาชีพต่ างๆ
โดยเฉพาะด้าน วิศวกร และ นักวิจยั ด้านต่างๆ ทาให้ต้องการคนทีม่ สี มรรถนะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทย าศาสตร์
อย่างมาก
ในขณะทีป่ ระเทศต้องการคนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถดังกล่าวทีต่ อบสนองต่อทักษะจาเป็ นสาหรับศตวรรษ ที่
21 และสามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ นโลกแห่งความเป็ นจริงได้ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินสมรรถนะใน
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยงั ไม่ตอบสนองความต้ องการดังกล่าว เห็นได้จากคะแนนสอบ TIMSS และ PISA
ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ามากเมื่อเทียบกับนานาชาติ การทดสอบ TIMSS หรือ PISA มีกรอบการวัดสมรรถนะ
ที่แตกต่ างออกไป โดยเฉพาะการสอบ PISA เป็ นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนอายุราว 15 ปี หรือ สาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรณีของประเทศไทย ว่าจะสามารถนาความรูไ้ ปใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวันได้
หรือไม่
ด้วยเหตุ ผ ลดังกล่า ว การหาแบบทดสอบที่มีค วามสมดุ ลที่สามารถวัด ได้ทงั ้ สองอย่า งจึงเป็ น เรื่องจาเป็ น
SUKEN (Sugaku Kentei) เป็ นการทดสอบทีว่ ดั สมรรถนะของผูเ้ รียนทีต่ อบโจทย์ดงั กล่าว และได้รบั การพัฒนาใน
ประเทศญีป่ ่ นุ มานานกว่า 25 ปี โดยผูเ้ ชีย่ วชาญในประเทศญีป่ ่ นุ ซึง่ มีความรูค้ วามเข้าใจทัง้ เนื้อหาสาระในหลักสูตร และ
การทีต่ อ้ งนาความรูน้ นั ้ ไปใช้จริง ดังนัน้ แบบทดสอบของ SUKEN จึงได้รบั การออกแบบให้มถี งึ 15 ระดับซึง่ ครอบคลุม
ความรูค้ วามสามารถทางคณิตศาสตร์ในระบบโรงเรียนถึง 12 ปี ตัง้ แต่ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
ปั จจุบนั การทดสอบ SUKEN ได้รบั การยอมรับในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย กัมพูชา และ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ สาหรับในประเทศไทยได้มกี ารเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบ SUKEN มาหลายปี และเมื่อสองปี ทแ่ี ล้ว
ได้มกี ารลงนามความร่วมมือระหว่าง SUKEN ประเทศญี่ป่ ุน และ SUKEN ประเทศไทย โดยในประเทศไทยได้มกี าร
จัด ตัง้ “สถาบัน รับ รองสมรรถนะทางคณิ ตศาสตร์แ ห่ง ประเทศไทย” ใช้ช่ือภาษาอัง กฤษว่ า “The Mathematics
Certification Institute of Thailand” ขึน้ มารองรับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อจัดการทดสอบและรับรองสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานของ SUKEN ของประเทศญีป่ ่ นุ โดยมีความร่วมมือกันทัง้ ในแง่การพัฒนาบุคลากร การ
ควบคุมมาตรฐานของหน่วยจัดสอบ การจัดสอบ การตรวจข้อสอบ และการรับรองสมรรถนะโดยการให้เกียรติบตั ร

ในปี 2561 มีการจัดสอบ SUKEN ประเทศไทยเป็ นครัง้ แรกในหน่ วยจัดสอบในภูมภิ าคต่างๆ ดังนัน้ ผูท้ ส่ี นใจ
วัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของตนเอง ไม่ว่ าจะอายุเท่าไรสามารถสมัครเข้าทดสอบได้ เสมือนท่านเข้าทดสอบ
TOEFL คณิตศาสตร์ โดยไม่มกี ารจากัดอายุและคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครสอบ เพียงแต่ ท่านต้องเลือกสมัครสอบในระดับที่
ใกล้เคียงกับความสามารถของท่าน เช่น ถ้าท่านคิดว่าสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ท่แี ท้จริงของท่านน่ าจะอยู่ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 1-3 ท่านก็น่าจะเลือกสอบระดับ 11 ซึง่ เป็ นระดับต่าสุดเป็ นต้น
ผลการทดสอบที่ได้รบั การรับรองสามารถนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมทัง้ ผูท้ ส่ี นใจศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาในประเทศญีป่ ่ นุ สามารถใช้ผลการทดสอบประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ดว้ ย สาหรับในประเทศไทยท่าน
จะได้รคู้ วามสามารถทางคณิตศาสตร์ทแ่ี ท้จริงของท่าน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดขี น้ึ หรือเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิ ต
เพราะการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ช่วยในการพัฒนาเรื่องความจาของเราด้วย

