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Introduction
World Economic Forum เปิดเผยว่าในอนาคตสิ่งที่จะพบเจอในการท างานคือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพบเจอปัญหาใหม่ๆ ที่ท้าทาย นักเรียน
ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  โดย 7 ทักษะที่นักเรียนต้องมี ได้แก่ 
1. การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา  2. การท างานร่วมกันและการเป็นผู้น า  3. ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว 4. การมีความคิดริเริ่ม
สู่การเป็นผู้ประกอบการ  5. ทักษะการพูดและเขียนส าหรับการสื่อสาร 6. การเข้าถึงและการวิเคราะหข์้อมลู 7. จินตนาการและความอยากรู้อยากเห็น  

KingClass Academy 
สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต ้มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพร้อมสู่การท างานในอนาคต ด้วยความม่ันใจ จึงได้จัดกิจกรรม 
KingClass Korea Super Camp 2017 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ผ่านการท ากิจกรรม 
การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ก าหนด โดยใช้ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity), ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, 
Teamwork and Leadership), การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา
(Critical Thinking and Problem Solving) และการสื่อสาร (Communication) กิจกรรมการ
แข่งขันประกอบไปด้วยการบูรณาการในดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ ที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้เชื่อมต่อ
กับโลกของเด็ก

(ที่มา: Center for Global Education, Asia Society
ถูกอ้างใน World Economic Forum)



Introduction to the competition

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสอบแข่งขนัและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

• เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการปรับตัว ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการท างานร่วมกันเป็นทีม ผ่านกิจกรรมที่ได้พัฒนาและ
สร้างสรรค์มาจากประเทศเกาหลีใต้

• เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและได้เห็นพัฒนาการรวมทั้งทักษะต่าง ๆ ของนักเรียน
ระหว่างท ากิจกรรม



ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

กิจกรรม
จัดกิจกรรมรอบคัดเลอืก

ช่วงปิดเทอม ช่วงเปิดเทอม

รับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2560

KingClass Korea Super Camp 2017 รอบคัดเลือก 18 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผา่นเขา้สู่รอบระดับประเทศ ภายใน 12 ธันวาคม 2560

KingClass Korea Super Camp 2017 รอบระดับประเทศ 21 มกราคม 2561

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ เมษายน - พฤษภาคม 2561

* ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



การรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. รับสมัครนักเรียน KingClass Academy ชั้น ป.1 - ป.6 โดยผู้สมัคร

จะต้องสอบในระดับเดียวกับชั้นเรียนปกติในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียน KingClass Academy 4 เดือนข้ึนไป

ค่าสมัคร
นักเรียนช าระค่าสมัคร 600 บาท

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
1. เสื้อ Camp มูลค่า 150 บาท 1 ตัว
2. Voucher แลกซ้ือหนังสือเรียนของ KingClass Academy มูลค่า 100 บาท
3. นักเรียนทุกคนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร
4. นักเรียนทุกคนท่ีผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรและผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ

เสื้อ Camp ส าหรับนักเรียน 

เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ 
วิธีการสมัคร
ลงทะเบียนออนไลน์ และติดต่อช าระค่าสมัครท่ี KingClass Academy สาขาท่ีนักเรียน
ก าลังศึกษาอยู่



Key Performance

ทลายก าแพงที่ขวางกั้น
ระหว่างวิชาเรียน

การเข้าใจวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
ร่วมกัน

ความสามารถในการเป็นผู้น า

Coordination AbilityInnovation Ability

Thinking Ability



KingClass Korea Super Camp

ลักษณะกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1  การสอบแข่งขันรายบุคคล มีสัดส่วนคะแนนคิดเป็น 70%

1. สอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. ข้อสอบมี 30 ข้อ เวลาในการท าข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
3. ข้อสอบแยกตามระดับชั้น

ส่วนที่ 2 การแข่งขันกิจกรรมฐานเป็นทีม มีสัดส่วนคะแนนคิดเป็น 30%
กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
เป็นทีมโดยใช้กิจกรรมพิเศษจากประเทศเกาหลีใต้ 

70%

30%

สัดส่วนคะแนน

สอบข้อเขียนรายบุคคล

กิจกรรมฐานเป็นทีม



KingClass Korea Super Camp

การแข่งขัน กิจกรรม รายละเอียด มาตรฐานการประเมิน (ทักษะที่จ าเป็น)

การแข่งขัน
ประเภททีม

สร้างส่ิงประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์
สร้างส่ิงประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์
โดยใช้วัสดุที่ก าหนดให้

ความสามารถในการจับประเด็นหลักและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพื่อสร้าง
ส่ิงประดิษฐ์ที่แสดงถึงความประสมประสานทางความคิด
ความสามารถในการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในทีม
ความสามารถในการท างานร่วมกันสร้างส่ิงประดิษฐใ์ห้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด

ปาร์ตี้เกมคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ท าภารกิจให้ส าเร็จในแต่ละฐาน
ความสามารถในการไขปริศนาและเกมในระยะเวลาที่จ ากดั
ความสามารถในการส่ือสารภายในทีม

Math
Science Relay
English

รวมเอากิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหว
ทางร่างกายเข้ากับทักษะการ
แก้ปัญหา สมาชิกจากแต่ละทีมต้อง
วิ่งจากจุดเริ่มต้นไปอีกด้านเพื่อ
แก้ปัญหา

ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า
ความสามารถในการท างานร่วมกันได้อยา่งรวดเร็ว

การแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม

Nice to meet you
พบปะแลกเปล่ียนกับเพื่อน ๆ จาก
จังหวัดต่าง ๆ เช่น แลกนามบัตร 
ข้อมูลการติดต่อ

ไม่มีเกณฑ์ประเมิน

Hana Dul Set

ส่ือสารและสนทนาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีและภาษา
ของแต่ละภาค เรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับภาคอื่น ๆ ถ่ายภาพร่วมกัน

การแข่งขันข้อเขียนรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วยปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและปัญหาแบบบูรณาการ
การสอบจะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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Friendship Network



ก าหนดการ KingClass Korea Super Camp

เวลา การแข่งขัน กิจกรรม

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 – 11.00 น. สอบข้อเขียนรายบุคคล

11.00 – 11.15 น. อธิบายกติกาการแข่งขันประเภททีม

11.15 – 11.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.30 – 12.00 น. การแข่งขันประเภททีม สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. การแข่งขันประเภททีม ปาร์ตี้เกมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.15 – 15.00 น. การแข่งขันประเภททีม Math Science English Relay

15.00 – 15.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
Nice to meet you

Hana Dul Set

15.30 – 16.30 น. พิธีมอบรางวัล
* ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



รางวัลรอบระดับประเทศ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

รางวัล ป.1 – ป.2 ป.3 – ป.5 ป.6

เหรียญทอง
จ านวน 18 รางวัล

เงินรางวัล 5,000 บาท 
เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
* รางวัลทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ จ านวน 9 รางวัล 

เงินรางวัล 5,000 บาท 
เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

เหรียญเงิน
จ านวน 18 รางวัล

เงินรางวัล 2,000 บาท
เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

เงินรางวัล 2,000 บาท
เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

เงินรางวัล 2,000 บาท
เหรียญรางวัลพร้อมเกียรตบิัตร

เหรียญทองแดง
จ านวน 18 รางวัล

เงินรางวัล 1,000 บาท
เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

เงินรางวัล 1,000 บาท
เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

เงินรางวัล 1,000 บาท
เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ชมเชย เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

* จ านวนรางวัลของแต่ละระดับชั้นแบ่งเปอร์เซ็นตต์ามจ านวนนักเรียนที่ผา่นเขา้สู่รอบระดับประเทศ



รางวัลและรายละเอียดการรับรางวัลรอบระดับประเทศ

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลต้องคงสภาพการเป็นนักเรียนของ KingClass Academy จนถึงวันรับรางวัล

2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศตอ้งมีคะแนนมากกว่า 50 % ขึ้นไป

3. นักเรียนที่ได้รับเงินรางวัลและรางวัลทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ จะต้องช าระภาษีตามที่กฎหมายก าหนด

4. การประกาศผลจะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเท่านั้น  
โดยไม่เปิดเผยคะแนนของนักเรียนไม่ว่ากรณีใด ๆ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 



ทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้

ภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น



ทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้
ภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น



ทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้
ภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น



Friend From Korea !! 
KingClass Korea Super Camp 2017 รอบระดับประเทศ

ตัวแทนนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ร่วมแข่งขัน KingClass Korea Super 
Camp 2017 รอบระดับประเทศ จ านวน 6 คน ร่วมกับนักเรียน KingClass
Academy เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน เปิดโลกทัศน์ และมุมมองที่กว้าง
ขึ้น พร้อมทั้งมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนต่างชาติที่สนใจคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม การเรียนรู้ของนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้  

* ตัวแทนนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ ร่วมแข่งขัน 1 ทีม โดยไม่น าคะแนนมาตัดสิน
ร่วมกับนักเรียน KingClass Academy



KingClass Korea Super Camp 2017

*** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
และการตัดสินของบริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด ถือเป็นที่ส้ินสุด ***


