


KINGCLASS ACADEMY
ขอเชิญนักเรียนร่วมสอบแข่งขันชิงรางวัลทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้

รวมมูลคา่กว่า 1,000,000 บาท



Introduction
KingClass Academy สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ 

ได้จัดท าโครงการ KingClass Korea Super Camp 2018 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ต่าง ๆ ผ่านการท ากิจกรรม ที่ ใช้การคิดวิ เคราะห์ และการแก้ปัญหาภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ก าหนด และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์และ
มุมมองที่กว้างขึ้น โดยใช้ทักษะแห่งการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะใน
ก า ร สื่ อ ส า ร  ( Communication) ,  ทั ก ษะ ในก า ร ร่ ว ม มื อ  ( Collaboration) , 
ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว (Learning Ability), ทักษะ
การคิดในเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking), ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creative Innovation), ความเชื่อมั่นในตนเอง (Confidence) 



Introduction
กิจกรรม KingClass Korea Super Camp ในปีที่ผ่านมาได้รับการ

ตอบรับและสนับสนุนจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน
ในปีนี้ กิจกรรม KingClass Korea Super Camp 2018 จัดการแข่งขันที่ประกอบ
ไปด้วยการบูรณาการความรู้ในด้าน คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ
นอกจากนั้นที่พิเศษในปีนี้คือความรู้ด้านวิทยาการค านวณ ที่ก าลังเข้ามามีบทบาท
กับนักเรียนและประเทศมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และยังมีกิจกรรมการแข่งขัน B.O.N
Battle of the Numbers Competition ซึ่งเปน็กิจกรรมที่ท าให้นักเรียน
สนุกสนานไปกับทักษะการค านวณและสร้างกระบวนการคิด (Thinking Process)
รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ (Analytical) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) จนท าให้
นักเรียนสามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ (Planning and Strategy) ในเกมการ
แข่งขัน สามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผนในชีวิตประจ าวัน และมีความพร้อมสู่
การด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยความมั่นใจ



ก าหนดการ
กิจกรรม ก าหนดเวลา

รับสมัครนักเรียนรอบคัดเลือก วันนี้ – มีนาคม 2562

กิจกรรมรอบคัดเลือก เดือนมีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ วันที่ 3 เมษายน 2562

กิจกรรมรอบระดับประเทศ และพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ ที่กรุงเทพฯ
วันที่ 6 เมษายน 2562

เวลา 09.00 – 16.30 น.

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ เดือนเมษายน 2562

* ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม



รายละเอียดการแข่งขนัรอบระดับประเทศ

* ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม

วันที่ 6 เมษายน 2562

เวลา รายละเอยีดการแข่งขนั ระยะเวลา

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 30 นาที

08.30 – 10.30 น. การสอบแข่งขันรายบุคคล 2 ชั่วโมง

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

10.45 – 12.15 น. การแข่งขันประเภทบุคคล B.O.N Battle of the Numbers Competition 1 ชั่วโมง 30 นาที

12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 45 นาทึ

13.00 – 14.20 น. การแข่งขันประเภททีม Game Party 1 ชั่วโมง 20 นาที

14.20 – 14.40 น. การแข่งขันประเภททีม KingClass Relay 20 นาที

14.40 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 20 นาที

15.00 – 16.30 น. พิธีมอบรางวัล 1 ชั่วโมง 30 นาที



Introduction to the competition
วัตถุประสงค์

 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสอบแข่งขันและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ วิทยาการค านวณ

 เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การปรับตัว ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การวิเคราะห์ข้อมูลและการท างานร่วมกันเป็นทีม 
ผ่านกิจกรรมที่ได้พัฒนาและสร้างสรรค์มาจากประเทศเกาหลีใต้

 เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ วิทยาการค านวณ

 เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาความสามารถและสามารถน าความรู้ พัฒนาการต่าง ๆ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคต



Key Performance

Creativity

Knowledge 
IntegrationCollaboration



การรับสมัคร
เงื่อนไขการรบัสมัคร
• รับสมัครนักเรียน KingClass Academy ชั้น ป.1 – ป.6 โดยผู้สมัครจะต้องสอบ

ในระดับเดียวกับช้ันเรียนปกติในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
• ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียน KingClass Academy 4 เดือนขึ้นไป และต้องคงสภาพ

เป็นนักเรียนของสถาบันจนถึงวันรับรางวัล

วิธีการสมัคร
ลงทะเบียนออนไลน์และติดต่อช าระค่าสมัครที่สถาบัน KingClass Academy 
ที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่

ค่าสมัคร
• ค่าสมัคร 800 บาท
• พิเศษสมัครพร้อมรับ Board Game Battle of the Numbers มูลค่า 1,500 บาท 

ค่าสมัครปกติ 2,300 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท 

สิ่งที่นกัเรยีนจะไดร้บั
• เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ KingClass Korea Super Camp 2018
• เสื้อ KingClass Korea Super Camp 2018 จ านวน 1 ตัว
• Board Game Battle of the Numbers 1 กล่อง
• อาหารกลางวันและอาหารว่าง



KingClass Korea Super Camp

ส่วนที่ 1 การสอบแขง่ขนัรายบคุคล มีสัดสว่นคะแนน 50%
1. สอบวัดความสามารถทางคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ วิทยาการค านวณ

2. สัดส่วนข้อสอบของแต่ละหลกัสูตร ได้แก่

• KingMath 14 ข้อ

• CMS 8 ข้อ

• KingScience 8 ข้อ

• High Plus English 8 ข้อ

• 𝐶3Coding 2 ข้อ

3. ข้อสอบรวม 40 ข้อ เวลาในการท าข้อสอบ 2 ชั่วโมง

4. ข้อสอบแยกตามระดับช้ัน

สัดส่วนข้อสอบ

KingMath CMS KingScience High Plus C3 Coding

ลักษณะกจิกรรมแบง่เปน็ 3 ส่วน



KingClass Korea Super Camp

ส่วนที่ 2 การแข่งขันประเภทบคุคล มีสัดสว่นคะแนน 15%
B.O.N Battle of the Numbers Competition

ส่วนที่ 3 การแข่งขันประเภททีม มีสัดส่วนคะแนน 35%
ฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ วิทยาการค านวณ

สัดส่วนคะแนน

สอบข้อเขียนรายบคุคล แขง่ขนัประเภททีม แขง่ขนัประเภทบคุคล B.O.N



B.O.N Battle of the Numbers Competition

สิ่งทีน่กัเรยีนจะได้รบั
• ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจ านวนนับตั้งแต่ 0 ถึง 99

จ านวนเฉพาะ จ านวนก าลังสอง จ านวนก าลังสาม พหุคูณ และตัวประกอบ
• เสริมสร้างกระบวนการคิด (Thinking Process) ทักษะการคิดค านวณ 

(Computation) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ (Analytical) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving)  
ท าให้นักเรียนสามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ (Planning and Strategy) ในเกม
การแข่งขัน และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการวางแผนในชีวิตประจ าวันได้

* ภาพตัวอย่างกิจกรรม KingClass Korea Super Camp



ปาร์ตี้เกม
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และ วิทยาการค านวณ
จุดประสงค:์ ท าภารกิจให้ส าเร็จในแต่ละฐาน
มาตรฐานการประเมนิ (ทักษะทีจ่ าเปน็)
ความสามารถในการไขปริศนาและเกมในระยะเวลาที่จ ากัด
ความสามารถในการสื่อสารและวางแผนการท างานภายในทีม

* ภาพตัวอย่างกิจกรรม KingClass Korea Super Camp



ENGLISH SCIENCEMATH

KingClass Relay

จุดประสงค:์ รวมเอากิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวทาง
ร่างกายเข้ากับทักษะการแก้ปัญหา สมาชิกจากแต่ละทีม
ต้องวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปอีกด้านเพื่อแก้ปัญหา

มาตรฐานการประเมนิ (ทักษะทีจ่ าเปน็)
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า
ความสามารถในการท างานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว

* ภาพตัวอย่างกิจกรรม KingClass Korea Super Camp



รางวัลและรายละเอียดการรับรางวัลรอบคัดเลือก

1. นักเรียนทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร
2. นักเรียนทุกคนที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรและผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ
3. นักเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนน 50% ขึ้นไป 



รางวัล ชั้น ป.1 – ป.6 จ านวนรางวัล

ชนะเลศิ
รางวัลทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้
เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

20 รางวัล

ชมเชย เกียรติบัตร 180 รางวัล

รางวัลรอบระดับประเทศ 

* รางวัลเป็นไปตามจ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
** รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



รางวัลและรายละเอยีดการรบัรางวลัรอบระดับประเทศ

1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลต้องคงสภาพการเป็นนักเรียนของ KingClass Academy จนถึงวันเดินทาง

2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ จะต้องช าระภาษีรางวัลตามที่กฎหมายก าหนด

3. การประกาศผลจะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเท่านั้น โดยไม่เปิดเผยคะแนนของนักเรียน

ไม่ว่ากรณีใด ๆ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 



ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ KingClass Korea Super Camp 2017



ภาพบรรยากาศการท ากิจกรรม Battle of the Numbers รอบกระชับมิตรระหว่างนักเรียนไทย - เกาหลีใต้



ภาพบรรยากาศการท ากิจกรรม Battle of the Numbers รอบกระชับมิตรระหว่างนักเรียนไทย - เกาหลีใต้



ภาพบรรยากาศการท ากิจกรรม Battle of the Numbers รอบกระชับมิตรระหว่างนักเรียนไทย - เกาหลีใต้


