
การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย (Thailand Representative) 
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน พุทธศักราช 2566 

ณ โรงแรม The Srivaree Airport กรุงเทพมหานคร 

 
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  

1. เข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมเวทีแข่งขันระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย
มาลายา ประเทศ มาเลเซีย (โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

2.  English Program โปรแกรมอบรมพ ัฒนาศ ักยภาพ KSA Model (Knowledge, Skill and 
Attitude) ตลอด 4 วัน 3 คืนด้วยวิทยากรคุณภาพจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ  

ฐานความรู ้ (Knowledge) ความรู ้ทางวิชาและประสบการณ์โดยตรงจากผู ้เชี ่ยวชาญสายงาน
การแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์ 

ฐานทักษะ (Skill) ขัดเกลาทักษะสำคัญในโลกยุคใหม่ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร 
การทำงานเป็นทีม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ การให้รายละเอียด 
ทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะการปรับตัว  

ฐานทัศนคติ (Attitude) บ่มเพราะแง่มุมสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ความมั่นใจ การสร้างแรงจูงใจ
ภายใน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และทัศนคติเชิงบวก  

3. ศึกษาดูงานสถานที่จริง ณ สถาบันการแพทย์ชั้นนำ และ/หรือ ระบบวิศวกรรมในมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

4. กิจกรรมตลอดทั้งโครงการผู้เรียนจะได้รับโปรไฟล์ KSA เพ่ือใช้ในการประเมิณผู้เรียนรายบุคคล ให้
ผู้ปกครองหรือตัวผู้เรียนเอง ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ เสริมในด้านที่ขาดและผลักดันด้านที่โดดเด่นเพื่อความ
เป็นเลิศในทุกด้าน 

5. ส่วนลด 50% สำหรับหลักสูตรการเรียนพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านตามความประสงค์ของผู้เรียน  
6. โอกาสเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศในสายวิชาทางการแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์ 
7. ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
  1) ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขันเวทีวิชาการ

นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษา  
2) ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ KSA model ระดับนานาชาติ  
3) ประกาศนียบัตรรายระบุทักษะและความรู้โดดเด่นตาม KSA model (รายบุคคล)   
4) ประกาศนียบัตรเข้าร่วมการอบรมโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือผู้เชี่ยวชาญ (ลงนามใน

เกียรติบัตร) 
5) ประกาศนียบัตรจากองค์กรภายนอกที่สอดคล้องกับหัวข้อการพัฒนาศักยภาพ   

 
 
 



เกณฑ์การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย (Thailand Representative)   
การคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะจำเป็นสำหรับการศึกษาค้นคว้า

พร้อมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้แก่ การสัมมนาและนำเสนอโครงการ ซึ่งกิจกรรมตลอด 4 วัน 3 คืน มี
การพัฒนาความรู้ทางวิชาการประกอบกับทักษะจำเป็นต่าง ๆ พร้อมกับการประเมินเพื่อคัดเลือกผู ้แทน
ประเทศไทย โดยแบ่งเกณฑ์คะแนนออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้  
ด้านวิชาการ (50%) 

ประเมินคะแนนจากการทดสอบ 3 หมวด ดังต่อไปนี้ 
1) หมวดหมู่ความรู้ทั่วไปวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน     (10%) 
2) หมวดหมู่ความรู้เฉพาะทางด้านการแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์   (20%) 
3) หมวดหมู่การประยุกตค์วามรู้เฉพาะทางและการนำไปใช้    (20%) 

ด้านทักษะ (การค้นคว้า/นำเสนอและทักษะสำคัญในโลกยุคใหม่) (50%) 
ประเมินคะแนนจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้   

1) การนำเสนอสัมมนาในห้องสัมมนาย่อย      (20%) 
2) การทำเสนอโครงการบนเวทีวิชาการ      (15%) 
3) การทำ workshop และการประเมินโดยเมนเทอร์ประจำกลุ่ม   (10%) 
4) Quiz game         (5%) 

หมายเหตุ : Quiz game คือเกมเกี่ยวกับความรู้ทั่วหรือทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยออกแบบใน
ลักษณะ mini game เพื่อสะสมคะแนนในแต่ละรอบ ตัวอย่างเช่น เกม 24, คณิตคิดไว, Kahoot ฯลฯ  เป็นต้น 
 

เกณฑ์การเข้าร่วมระดับนานาชาติ (International)  

 ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 จำนวน 3 

วัน 2 คืน (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) 

 สำนักงาน ฯ พิจารณาตามเกณฑ์คะแนนของผู ้เข้าสอบเป็นสำคัญ โดยมอบทุนการศึกษา

สนับสนุนการเข้าร่วมในเข้าร่วมระดับนานาชาติ ดังนี้ 

คะแนน ทุนการศึกษาสนับสนุน 
ตั้งแต่ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ร้อยละ 100) 
ร้อยละ 80.00 – 84.99 ทุนการศึกษา ร้อยละ 90 
ร้อยละ 75.00 – 79.99 ทุนการศึกษา ร้อยละ 80 
ร้อยละ 70.00 – 74.99 ทุนการศึกษา ร้อยละ 70 
ร้อยละ 65.00 – 69.99 ทุนการศึกษา ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60.00 – 64.99 ทุนการศึกษา ร้อยละ 50 
ร้อยละ 55.00 – 59.99 ทุนการศึกษา ร้อยละ 40 

 
 



กำหนดการสำคัญ การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย (Thailand Representative) 
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน พุทธศักราช 2566 

ณ โรงแรม The Srivaree Airport กรุงเทพมหานคร 

21 เมษายน 2566 | การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือ ชุดสุภาพ 
เวลา ช่วงเวลา 

(นาที) 
กิจกรรม สถานที่/

หมายเหตุ 
13.30-14.10 40 พิธีเปิดและรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 

ห้อง
ประชุม 
ชั้น 1 

14.10-14.30 20 
กิจกรรมสานสัมพันธ์และสร้างความคุ้นเคย 

+Quiz Game 1 
14.30-15.15  45 บรรยาย 1: KSA model กับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

15.15-16.00 45 
Workshop 1: หัวข้อ “การค้นคว้างานสัมมนา 
และงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือตาม 

ประเด็นกลุ่มย่อย” 
16.00-16.10 10 Break time  

16.10-16.30 20 กำหนดหัวข้อสัมมนาและรับข้อเสนอแนะจากเมนเทอร์ 
ห้องอาหาร 

ชั้น 1 

16.30-17.15 45 
บรรยาย 2 : หัวข้อ “วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกับการแพทย์และ

วิศวกรรมศาสตร์” 
ห้อง

ประชุม 
ชั้น 1 17.15-18.15 60 

การทดสอบความถนัดด้านวิชาการ ส่วนที่ 1 : ความรู้ทั่วไปวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

18.15-19.15 60 รับประทานอาหารเย็น  
19.15-19.30 15 Quiz Game 2 

ห้องอาหาร 
ชั้น 1 

19.30-20.30 60 
Dinner talk: หัวข้อ  

“ประเทศไทยกับความก้าวหน้าในแวดวงการแพทย์และ
วิศวกรรมศาสตร์” 

20.30-21.00 30 ติดตามหัวข้อสัมมนาและรับข้อเสนอแนะจากเมนเทอร์ 
  พักผ่อนตามอัธยาศัย  

  



22 เมษายน 2566 | การแต่งกาย : เสื้อ TECH Education (เสื้อยืด) 
เวลา ช่วงเวลา 

(นาที) 
กิจกรรม หมายเหตุ 

06.00-07.00 60 รับประทานอาหารเช้า  
07.00-08.00 60 เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่  

08.00-12.30 270 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถาบันการแพทย์/

โรงพยาบาล และ โรงงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

12.30-13.30 60 รับประทานอาหารกลางวัน  
13:30-14:00 30 Free time ห้องอาหาร ชั้น 1 

14.00-15.00 60 
การทดสอบความถนัดด้านวิชาการ ส่วนที่ 2 : 

ความรู้เฉพาะทางด้านการแพทย์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 1 

15.00-16.00 60 
จัดเตรียมข้อมูลสัมมนาและรับข้อเสนอแนะจาก

เมนเทอร์ 
16.00-16.10 10 Break time  
16.10-18.10 120 นำเสนอสัมมนาตามห้องย่อย ห้องอาหาร ชั้น 1 
18.10-19.10 60 รับประทานอาหารเย็น  
19.10-19.30 20 Quiz Game 3 

ห้องอาหาร ชั้น 1 19.30-20.30 60  Dinner talk: หัวข้อ  
“ความฉลาดทางอารมณ์และทัศติเชิงบวก” 

  พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 
  



23 เมษายน 2566 | การแต่งกาย : เสื้อ TECH Education (เสื้อยืด)/ชุดสุภาพ 

เวลา 
ช่วงเวลา 
(นาที) 

กิจกรรม หมายเหตุ 

07.30-08.30 60 รับประทานอาหารเช้า  
08.30-09.00 30 Quiz Game 4 

ห้องประชุม ชั้น 1 
09.00-10.00 60 

บรรยาย 3 : หัวข้อ  
“ทักษะจำเป็นต่อการศึกษาในโลกยุคใหม่” 

10.00-11.00 60 
Workshop 3 : หัวข้อ ส่งเสริมทักษะสำคัญใน
โลกยุคใหม่ (การแก้ปัญหาและให้เหตุผล ทักษะ

การสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฯลฯ) 
12.00-13.00 60 รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-14.00 60 
การทดสอบความถนัดด้านวิชาการ ส่วนที่ 3 : 

การประยุกต์ความรู้เฉพาะทางและการนำไปใช้ 
ห้องประชุม ชั้น 1 

14.00-14.10 10 Break time  

14:10-15:10 60 
การแนะแนวศึกษาต่อ โดยตัวแทนอย่างเป็น

ทางการของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และเวที
พูดคุยเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ห้องประชุม ชั้น 1 
15.10-15.30 20 Quiz Game 5 

15.30-16.30 60 
บรรยาย 4 : หัวข้อ  

“โครงการและงานวิจัยต่อสังคมโลก” 
16.30-17.30 30 รับคำปรึกษาโครงการกับเมนเทอร์ ห้องอาหาร ชั้น 1 
17.30-18.30 60 รับประทานอาหารเย็น  
18.30-19.00 30 Quiz Game 6 

ห้องอาหาร ชั้น 1 
19.00-21.00 120 

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการ  
(ธีมบุคคลสำคัญของโลก) 

  พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 
  



24 เมษายน 2566 | การแต่งกาย : เสื้อ TECH Education (เสื้อโปโล) 

เวลา 
ช่วงเวลา 
(นาที) 

กิจกรรม หมายเหตุ 

07.00-08.00 60 รับประทานอาหารเช้า  

08.00–08.30 30 
เดินทางไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 
 

08.30-09.00 30 เตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ  

09:00-11:00 120 นำเสนอโครงการบนเวทีวิชาการ 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
11:00-11:15 15 Break time   
11:15-11:45 30 มอบรางวัลและเกียรติบัตร  สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

11:45-12:00 15 
พิธีมอบรางวัลครูและโรงเรียนในเครือข่าย 

Tech Infinity Education 
12:00-12:30 30  พิธีปิดและถ่ายภาพหมู่  

  เดินทางกลับ  
 
*หมายุเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


