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รายละเอียดกิจกรรมหลกัสูตรและค่ายวิทยาศาสตร ์

Mad Science  Summer Camp 2020 
 ในช่วงปิดเทอมน้ี  MAD SCIENCE จะเปิดหลกัสูตรและค่ายวทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็อายุ 6-12 ปี และค่าย
อนุบาล ส าหรบัเดก็อายุ 3-5 ปี โดยเป็นกจิกรรมครึง่วนัและเตม็วนั (เฉพาะผูป้กครองทีส่มคัรเดก็เขา้ร่วมกจิกรรมทัง้วนั)
และใชเ้วลาทัง้สิน้ 5 วนั ตามรายละเอยีดดงัน้ี: 
 

ห้องเรียน Super Science  
1) ห้องเรียนวิทยาศาสตร ์ (Lab Work) เดก็ ๆ จะไดรู้จ้กักบัอุปกรณ์วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน เช่น หลอด

ทดลอง กระบอกตวง Beaker และอื่น ๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการทดลองวทิยาศาสตรต์่าง ๆ เดก็ ๆ จะไดส้นุกกบั
การท ากจิกรรมและการแข่งขนั อนัจะท าใหไ้ดเ้รยีนรูว้ธิกีารใชง้านอุปกรณ์วทิยาศาสตรเ์หล่าน้ีไดอ้ย่างถูกต้อง 

2) สนุกกบัแสง (Lights On)   เดก็ ๆ จะไดร้บัความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกบัแสง  และสนุกกบักจิกรรมทีท่ าให้
เรยีนรูว้่าแสงชว่ยในการมองเหน็ ไดท้ าการทดลองทีท่้าทายทีจ่ะท าใหรู้ว้่าแสงขาวประกอบขึน้จากแสง 7 ส ีรวมทัง้ยงัได้
ทดลองเปลีย่นสขีองแสงอกีดว้ย 

3) ส่วนผสมมหศัจรรย ์ (Mad Mixture) บทเรยีนน้ีจะมุ่งเน้นใหเ้ดก็ ๆ เหน็ผลทีเ่กิดจากการน าสสารต่าง
ชนิดมาผสมกนั จากการทดลองดว้ยตนเองเดก็ ๆ จะพบว่าการผสมสสารบางชนิดเขา้ดว้ยกนัจะท าใหเ้กดิปฏกิริยิาเคมี
ได ้รวมทัง้ยงัจะไดส้นุกกบัการน าสสารต่างชนิดมาผสมกนัและท าเป็นของเล่น 

4) วสัดสุุดหรรษา (Mad Materials) สนุกกบั Creature Dolls ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดพเิศษ อนัจะท าใหไ้ด้
เรยีนรูถ้งึวสัดุประเภทต่าง ๆ ทัง้ยงัไดท้ ากจิกรรมสนุก ๆ เพือ่เรยีนรูคุ้ณสมบตัขิองวสัดุประเภทต่าง ๆ และน าความรูท้ี่
ไดม้าประยุกต์ใชใ้นการแข่งขนั Creature Racing ในตอนทา้ย 

5) รู้เฟ่ืองเรื่องฟันเฟือง (Science of Gear) เดก็ ๆ จะไดรู้จ้กักบัสิง่ของในชวีติประจ าวนัทีม่เีฟืองเป็น
ส่วนประกอบ ทราบถงึลกัษณะและประโยชน์ของเฟืองทีส่ามารถช่วยผ่อนแรงเราได ้และร่วมกบัสรา้งเฟืองผลไมท้ี่
สามารถท างานไดจ้รงิ สนุกกบัการท างานของเฟืองขนาดต่าง ๆ สุดทา้ยเดก็ ๆ จะไดร้บัของเล่นทีม่เีฟืองเป็น
ส่วนประกอบไปเล่นสนุกทีบ่า้น 

6) ไขความลบัรหสัพนัธุกรรม (Secret of DNA) เด็ก ๆ จะไดท้ราบว่าลกัษณะทางพนัธุกรรมจะท าใหเ้รา
มรีูปร่างหน้าตาทีแ่ตกต่างกนั เดก็ ๆ จะไดรู้จ้กักบั DNA และท ากจิกรรมสรา้งแบบจ าลอง DNA ดว้ยตวัเอง รวมทัง้ได้
ท ากจิกรรมคดัเลอืกทางพนัธุกรรมดว้ยชุดทดลองลกัษณะทางพนัธุกรรม และเรยีนรูก้ารตดัแต่งพนัธุกรรมจากกจิกรรม
ทีส่นุกสนาน 

7) ความลบัของฟอสซิล (Secret of Fossil) รูจ้กักบัฟอสซลิซึ่งมทีัง้ฟอสซลิพชื สตัว ์และสิง่มชีวีติในยุค
ดกึด าบรรพ ์เดก็ ๆ จะไดส้นุกกบัการจ าลองการเกดิฟอสซลิ และสนุกกบักจิกรรมต่าง ๆ ทีท่ าใหรู้จ้กักบัฟอสซลิมากขึน้ 
รวมถงึไดดู้ฟอสซลิของจรงิดว้ย 
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8) อากาศแสนสนุก (Fun with Air) บทเรยีนน้ีเดก็ ๆ จะไดส้นุกกบัอากาศและแรงดนัอากาศ ซึ่งเป็น
คุณสมบตัทิีส่ าคญัทีม่นุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ผ่านกจิกรรม และการทดลองต่าง ๆ มากมาย รวมทัง้ไดต้ื่น
ตาตื่นใจกบัการแข่งขนัต่าง ๆ เกีย่วกบัแรงดนัอากาศอกีดว้ย 

9) ลมอจัฉริยะ (Harness the Wind) สนุกกบัการเรยีนรูห้ลกัการของลมและแรงดนัอากาศ ทา้ทายกบัการ
ท าใหว้ตัถุสองชิน้เคลื่อนทีเ่ขา้หากนัใหไ้ด ้โดยการใช้ลมจากตวัเดก็ ๆ เพยีงครัง้เดยีว รวมทัง้สนุกกบัการน าความรูเ้รื่อง
ความกดดนัอากาศมาใชใ้นการท ากงัหนัลมดว้ยตวัเอง 

10) สนุกสุดเหวี่ยงกบัพื้นเอียง (Mad Science Mad Slope)  เรยีนรูเ้รือ่งพืน้เอยีง ซึ่งเป็นเครือ่งผ่อนแรง
ชนิดหน่ึง เดก็ ๆ จะไดส้นุกกบัการทดลองเกีย่วกบัพืน้เอยีง ประโยชน์ทีไ่ดจ้การการน าพืน้เอยีงไปใชใ้นชวีติประจ าวนั
และน าความรูน้ี้มาประยุกต์ใชใ้นการท ากจิกรรมดว้ยตนเอง รวมทัง้ยงัไดฝึ้กฝนทกัษะทางวทิยาศาสตรใ์นดา้นต่าง ๆ  

 

ห้องเรียน Smart Kids 
1) ร่มชูชีพเหินเวหา (3..2..1 Parachute) ช่วยกนัคดิหาวธิชี่วยชวีติตุ๊กตาใหต้กถงึพืน้ช้าทีสุ่ด ซึ่งต้องอาศยั

หลกัการเรื่องร่มชูชพีเขา้มาช่วย รวมทัง้ยงัจะได้สนุกกบัเกมต่าง ๆ ที่ช่วยการเรยีนรู้เรื่องแรงต้านอากาศ พร้อม ๆ  กบั

การคน้หาวสัดุทีเ่หมาะสมมาประดษิฐ์เป็นร่มชูชพี เพื่อท าใหไ้ข่ตกถงึพืน้ไดช้า้ทีสุ่ด  

2) สนุกกบัการตกอิสระ (Funny Free Fall) ทดลองและสนุกกบักจิกรรมเพื่อเรยีนรูเ้รื่องแรงดงึดูดของโลก 

ทีม่ผีลต่อการตกของวตัถุชนิดต่าง ๆ รวมทัง้ยงัจะไดข้องเล่นชนิดพเิศษที่ MAD SCIENCE เตรยีมมาน ากลบัไปทดลอง

ทีบ่า้นดว้ยตวัเองอกีดว้ย 

3) เดก็กล้าท้าวิถีโค้ง (Projectile) เรยีนรู้เรื่องราวเกี่ยวกบัการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง ที่เรยีกว่าโปรเจคไทล์   

เดก็ ๆ จะไดส้นุกสนานกบัการทดลองโต๊ะแรงพศิวง และกจิกรรมทา้ทายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนทีแ่บบโปรเจคไทล์ 

4) ดมกล่ิน….คุ้นชินรสชาติ (Taste & Smell)  รู้จกักบัโครงสร้างของจมูก และความเกี่ยวข้องกบัการดม

กลิน่ ไดท้ าการทดลองทีจ่ะท าใหรู้ว้่าลิ้นสามารถท าใหเ้รารบัรูร้สชาตติ่าง ๆ ไดอ้ย่างไร รวมถงึท ากจิกรรมสนุก ๆ เพีอ่

เรยีนรูถ้งึความสมัพนัธ์ระหว่างการท างานของจมูกและลิ้น 

5) ปริมาตรแสนสนุก (Turn up the Volume)  ฝึกฝนทกัษะการวัดปริมาตร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของ

นักวิทยาศาสตร์ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้หลักการวัดปริมาตรของอาร์คิมดิิส นอกจากนัน้เด็ก ๆ ยังจะได้ท ากิจกรรม

หลากหลายทีส่นุกและทา้ทายเกีย่วกบัการวดัปรมิาตร 

6) สมัผสัแห่งประสาท 1 (Seeking our Senses 1) เรยีนรู้ประสาทสัมผสัทัง้ 5  ซึ่งมคีวามส าคัญต่อการ

รบัรู้สิง่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตวั  โดยกิจกรรมในบทเรยีนน้ีจะเน้นหนักในเรื่องประสาทสัมผสัในการมองเห็นและ

ประสาทสมัผสัในการรบัฟัง 

7) มหศัจรรย์สตัว์โลก (All about Animals) รู้จักกับธรรมชาติของสตัว์หลากหลายชนิด ท าการทดลอง

เกี่ยวกับการปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ด้วยตนเอง  รวมทัง้ยังได้ท ากิจกรรมเพื่อเรียนรู้ว ิธีที่

นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการจัดจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่ม  ๆ  และยังจะได้หล่อรอยเท้าสัตว์ด้วยตัวเองซึ่งเป็นวิธีที่

นักวทิยาศาสตรใ์ชใ้นการเกบ็รอยเทา้ของสตัว์ 

8) พลงังานและการเคลื่อนท่ี (Energy & Motion) เด็ก ๆ จะได้รู้จกักบัพลงังานและความเกี่ยวข้องของ

พลงังานกบัการเคลื่อนทีข่องวตัถุต่าง ๆ บนโลกน้ี ตื่นเต้นและทา้ทายกบักจิกรรมทีพ่ี ่ๆ MAD SCIENCE จดัเตรยีมไว้

ให ้รวมทัง้ยงัจะไดน้ าความรูท้ีไ่ดม้าท าของเล่นอกีดว้ย 
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9) การเดินทางสู่ดาวอังคาร (Mission to Mars) สนุกกับการเรียนรู้การเดินทางออกนอกโลก ทัง้การ

เตรยีมตวั ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง รวมถึงหลกัในการเดินทาง ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ และน่าตื่นเต้นที่เด็ก ๆจะได้ท า

ดว้ยตนเอง 

10)  สมัผสัแห่งประสาท 2 (Seeking our Senses 2)  บทเรยีนน้ีเป็นบทเรยีนทีต่่อเน่ืองมาจาก ‘สมัผสัแห่ง

ประสาท1  โดยกจิกรรมในบทเรยีนน้ี จะเน้นหนักในเรื่องประสาทสมัผสัในการดมกลิน่,ประสาทสมัผสัในการชมิรสและ

กายสมัผสั 

ห้องเรยีน Incredible Science 
 

1) ชัน้บรรยากาศพิศวง )Atmosphere and Beyond) โลกแตกต่างจากดาวเคราะหด์วงอื่น ๆ คอืมชีัน้
บรรยากาศทีเ่หมาะสม ปกป้องสิง่ใด หรอืยอมใหส้ิง่ใดผ่านเขา้มาไดบ้า้ง  การทดลองในชัว่โมงน้ีเดก็ ๆ จะไดส้วม
บทบาทเป็นนักวทิยาศาสตรต์วัน้อย ท าการทดลองทีเ่กีย่วขอ้งกบัชัน้บรรยากาศกนั 

2)  ส ารวจดาวเคราะห์และ ดวงจนัทร ์)Planets and Moon)  สนุกกบัดาวเคราะหใ์นระบบสุรยิะ และดวง
จนัทรผ์ูเ้ป็นบรวิาร ส ารวจดาวเคราะหท์ลีะดวงความพเิศษของดาวแต่ละดวง  ทัง้ขนาด รูปร่าง และระยะทางที่
ห่างไกลกนั   เรยีนรูค้วามสมัพนัธ์ระหว่างดาวเคราะหแ์ละดวงจนัทร ์ทีท่ าใหเ้กดิปรากฏการณ์ใหเ้ราไดส้งัเกตเหน็บน
ทอ้งฟ้าทัง้ขา้งขึน้ขา้งแรม  สุรยิุปราคา และจนัทรุปราคา  

3) วตัถจุากฟากฟ้า (Space Phenomena) บนทอ้งฟ้าทเีรามองออกไปนัน้ ไกลออกไปมคีวามลบัใหเ้รา
คน้หามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดาวตก อุกาบาต ดาวเคราะหน้์อย  ดาวหาง หรอืดาวเทยีมทีม่นุษยส์รา้งขึน้  เดก็ๆ จะ
ช่วยกนัไขความลบัของวตัถุจากฟากฟ้า ผา้นการทดลองทีส่นุกสนาน  

4) ก าเนิดดาวฤกษ  ) Sun and Stars) เรยีนรูว้่ากาแลคซี่ทีเ่ราอยู่มดีาวฤกษ์อยู่นับแสนลา้นดวง หน่ึงในนัน้ก็
คอื ดวงอาทติย ์ศูนยก์ลางระบบสรุยิะของโลกเรา ดาวฤกษ์มวีนัเกดิ และวนัดบั เหมอืนกบัวฏัจกัรชวีติของคนเรา  
สนุกกบัการเปลีย่นหอ้งเรยีน Mad Science ใหเ้ป็นทอ้งฟ้าจ าลอง เพื่อใหเ้ดก็ ๆ นอนดูดาว เหมอืนเวลากลางคนื 

5) เมื่อฉันอยากไปอวกาศ )Go to Space) รูจ้กัประวตัศิาสตรก์ารเดนิทางสู่อวกาศตัง้แต่เริม่ต้น  ไดเ้หน็
แบบจ าลองของจรวด และยานอวกาศทีเ่คยพานักบนิอวกาศไปส ารวจนอกโลกมาแลว้ สนุกกบักจิกรรมสรา้งจรวด
ลูกโป่งแข่งกนั เพื่อเรยีนรูห้ลกัการเคลื่อนทีข่องจรวด   

6) ชีวิตสตัวโ์ลก  )Animals Kingdom) น าเดก็ ๆ เขา้สูอ่าณาจกัรสตัว ์เรยีนรูถ้งึความหลากหลายของสตัว์
บนโลก  ทดลองเรื่องการพรางตวัของสตัวเ์พือ่ความอยู่รอด  ศกึษาเขีย้วและฟันสตัวท์ีจ่ าลองเหมอืนจรงิ  สอ่งดู
กระดูกสนัหลงัของสตัวช์นิดต่าง ๆ  และน ามาจ าแนกประเภทตามแบบของนักวทิยาศาสตร ์  รวมไปถงึวฏัจกัรชวีติ
ของสตัว ์

7)  ศกัยส์ะสมจลน์เคลือ่นท่ี )Potential & Kinetic)  พลงังานไม่สูญหายแต่เปลีย่นรูปแบบได ้น่ีคอืกฎของ
การอนุรกัษ์พลงังาน เดก็ ๆ จะไดม้าปลดปล่อยพลงังานผ่านการทดลองสนุกสนาน ดว้ยอุปกรณ์และของเลน่มากมาย 
ทีจ่ะท าใหเ้ดก็ ๆ เขา้ใจเกีย่วกบัพลงังานศกัยแ์ละพลงังานจลน์ เช่น ตุ๊กตาไขลานในน ้า  ,การประดษิฐ์ของเลน่โดยใช้

ความยดืหยุ่นจากหนังยาง ,เครือ่งยงิสมยัโบราณทีเ่รยีกว่า Catapult   
8) ความลบัใต้ท้องทะเล  ) Secret in the sea) ใต้ทอ้งทะเลอนักวา้งใหญ่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของสิง่มชีวีติ

มากมาย เรยีนรูร้ะบบนิเวศน์ทางทะเล ทัง้พชื และสตัว ์ไดจ้ดัจ าแนกกลุ่มสิง่มชีวีติ  ไดเ้ปรยีบเทยีบขนาดของวาฬ กบั
ปลาฉลาม  ไดเ้หน็ฟันของวาฬทีจ่ าลองเหมอืนจรงิพรอ้มกบัวดัขนาดของมนั   สนุกกบักจิกรรมเกีย่วกบัสายใยอาหาร
ของทะเล   

9) สนุกกบัการเคลื่อนท่ี (Fun with Motion)  เดก็ ๆ จะไดท้ าการทดลองตามกฎของนิวตนั ผ่านกจิกรรม
สนุกสนาน ทัง้เรื่องความเฉ่ือยโดยแข่งกนัดงึไข่ลงขวดโหล  หรอืการเคลื่อนทีต่ามกฎขอ้สอง โดยใชร้ถพเิศษของ 
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Mad Science  และกฎขอ้ทีส่ามแรงกริยิาและแรงปฏกิริยิาทีเ่ดก็ ๆ จะไดท้ดลองปล่อยรถเพื่อจ าลองเหตุการณ์เมื่อ
เกดิการชน 

10) หุ่นยนต์รีเทอรน์  )Robots Return) ส าหรบัเดก็ ๆ ทีช่อบเรื่องราวของเทคโนโลย ีหุ่นยนต์กค็งเป็นหน่ึง
ในนัน้   Mad Science ขอน าเสนอหอ้งเรยีนหุ่นยนต์ โฉมใหม่ดว้ยหุ่นยนต์ตวัใหม่ ทีจ่ะมาเพิม่ความสนุกสนานมาก
ขึน้กว่าเดมิ  มาเรยีนรูร้ะบบปฏบิตักิารของหุ่นยนต์แตล่ะตวัทีน่่ารกั ฉลาด และล ้าสมยั  

 

ค่ายวิทยาศาสตร ์    
 
ค่ายสายลบัวิทยาศาสตร ์1 ( Secret Agent lab 1 )   

Day 1 ตามรอยนักสืบ (Discovery Detection) กา้วเขา้สู่การเป็นสายลบัรุ่นจิว๋ ดว้ยการ
เรยีนรูว้ธิกีารรวบรวมและวเิคราะหห์ลกัฐาน พรอ้มฝึกฝนทกัษะทีเ่จา้หน้าทีพ่สิูจน์หลกัฐานใช ้ เพื่อคน้หาตวัคนรา้ยดว้ย
ชุดอุปกรณ์สุดยอด 

Day 2 ห้องเรียนสายลบั (Spy Academy) เรยีนรูว้ธิกีารสื่อสารของสายลบัดว้ยหลกั
วทิยาศาสตร ์ทา้ทายการถอดรหสัลบัและคดิค้นวธิกีารสื่อสารในกลุ่มสายลบัดว้ยกนัเอง 

Day 3 เบาะแส…แฉคนร้าย (Sleuths on the Scene)   ฝึกทกัษะการสอบสวนขัน้พืน้ฐาน 
สนุกกบัการหาเบาะแสคนรา้ยดว้ยการตรวจสอบหมู่เลอืดจากชุดสบืคน้สุดเจ๋ง ตื่นเต้นกบัการร่างภาพสถานทีเ่กดิเหตุ 

Day 4 เรื่องลบัๆกบันิติวิทยาศาสตร ์ (Funky Forensic) โลดแล่นไปกบัโลกของนิติ
วทิยาศาสตร ์ สนุกกบัขัน้ตอนการเกบ็หลกัฐานจากทีเ่กดิเหตุ เพือ่น าไปคน้หาเบาะแสคนร้าย และฝึกการสรุปภาพรวม
ของเหตุการณ์ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ 

Day 5 สนุกคิด …. ติดสญัญานกนัขโมย ( Science of Security)  มุ่งสู่การเป็นยอด
สายลบัดว้ยการเรยีนรูก้ารท างานอนัชาญฉลาดของสายลบั ทา้ทายกบัการสรา้งระบบป้องกนัภยัดว้ยตนเอง 

 

ค่ายวิทยาศาสตรท์ะลุมิติ  ( Mad Science Adventure Through Time ) 
ย้อนยุคบุกโลกไดโนเสาร ์(Back to the Dinosaur) เดนิทางยอ้นกลบัไปสู่ยุคของไดโนเสาร์ 

รูจ้กักบัไดโนเสารห์ลากหลายสายพนัธุ์ ตื่นเต้นกบัการเปรยีบเทยีบขนาดรอยเทา้ของเดก็ ๆ กบัแบบจ าลองรอยเทา้ของ
ไดโนเสารข์นาดเท่าของจรงิ และสนุกกบัการเรยีนรูก้ระบวนการการขุดซากฟอสซลิ 

เจ้าหนูตะลุยอวกาศ (Amazing Space Exploration) กา้วเขา้สู่การเป็นนักบนิอวกาศรุ่นจิว๋ 
เรยีนรูห้ลกัการและวธิกีารทีจ่ะเดนิทางสู่อวกาศ ทา้ทายกบัภารกจิในภาวะไรแ้รงดงึดูด และการน ายานอวกาศจ าลองลง
จอดบนดวงดาวทีต่้องการ 

คยุเฟ่ืองเรื่องของเล่น (Toy Story) สนุกกบัของเล่นหลากชนิด ทีใ่ชห้ลกัการทางวทิยาศาสตร์ 
ทัง้ของเล่นทีใ่ชพ้ลงังานต่าง ๆ  แรงดงึดูดของโลก ความยดืหยุ่นของสาร ฯลฯ รวมทัง้ทา้ทายกบัการสรา้งและพฒันา
ของเล่นทีแ่ปลกใหม่ดว้ยตวัเอง 

แรงมหาสนุก (Force Theme Park) ตื่นเต้นกบัเกมทีใ่หเ้ดก็ ๆ เรยีนรูแ้รงชนิดต่าง ๆ สนุกกบั
การแก้ไขสถานการณ์ในการปฏบิตัภิารกจิพชิติแรง และน าแรงมาใช้ในการท าเรื่องสนุก ๆ ดว้ยตนเอง 
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ไขความลบักบัขนมหวาน (Secret of Candy) คน้พบความมหศัจรรยแ์ละเพลดิเพลนิไปกบั
การน าหลกัการทางวทิยาศาสตรท์ีซ่่อนอยู่ในลูกอมและขนมหวาน มาท าการทดลองทีส่นุกสนาน ระทกึกบัการแข่งขนั
แรลลีข่นม และตื่นตาตื่นใจกบัน ้าพุสุดอลงัการทีเ่ดก็ ๆ สรา้งขึน้เอง 
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                      ค่ายอนุบาล  (ส าหรบัเดก็อนุบาลอายุ 3-5 ปี) 

ค่ายมหศัจรรยส์ตัวโ์ลก  )Spectacular Animals) 
 จุดประกายจนิตนาการใหเ้ดก็อนุบาล ดว้ยการเปิดโอกาสใหร้่วมสนุกกบัค่าย “มหศัจรรยส์ตัวโ์ลก” ของ 
MAD SCIENCE ซึ่งเป็นการปูพืน้ฐานความรูว้ทิยาศาสตรท์างดา้นสิง่แวดลอ้มขัน้พืน้ฐาน เดก็ ๆ จะไดส้นุกกบักจิกรรม
ทีน่่าตื่นตาตื่นใจ ไดล้งมอืทดลองดว้ยตนเอง รวมทัง้ไดเ้พิม่พูนทกัษะทางวทิยาศาสตรอ์กีดว้ย 
วนัท่ี 1 : สตัวน้์อยใหญ่ในโลกกว้าง (All about Animals) 
สนุกสนานกบัการฝึกทกัษะในการสงัเกต พรอ้มทัง้เรยีนรูค้วามแตกต่างของสตัว ์ตื่นเต้นกบัเกมการทายเสยีงสตัวห์ลาก
ชนิด ทา้ทายกบัการต่อหน้าตาสตัวใ์หถู้กต้องตามชนิดของสตัวนั์น้ ๆ และสนุกไปกบัการเรยีนรูล้วดลายของสตัว ์
วนัท่ี 2 : แกะรอยสตัวโ์ลก (Animal Trails) 
ตื่นเต้นไปกบัชวีติทีน่่ามหศัจรรยข์องสตัวใ์นแง่มุมทีแ่ปลกออกไป ทา้ทายไปกบัการแกะรอยสตัวต์่าง ๆ จากรอยเทา้
สตัว ์และเพลดิเพลนิไปกบัการพรางตวัของสตัวห์ลากชนิด ปิดทา้ยดว้ยการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมสตัวท์ีต่อบสนองต่อสิง่เรา้ 
วนัท่ี 3 : ก าเนิดชีวิตสตัว ์( Birth of the Animals) 
สนุกสนานกบัการก าเนิดของสตัวน์านาชนิด ทัง้สตัวอ์อกลูกเป็นตวัและออกลูกเป็นไข่ เพลดิเพลนิไปกบันิทานสุดสนุก
อนัจะท าใหเ้ดก็ ๆ เรยีนรูว้่าสตัวแ์ต่ละชนิดมกีารเจรญิเตบิโตทีแ่ตกต่างกนั พรอ้มกบัการฝึกฝนทกัษะในการสรา้ง
แบบจ าลอง 
วนัท่ี 4 : อยู่อย่างไรในป่ากว้าง (How to live in the forest?) 
ร่วมกนัตามรอยสตัวต์่าง ๆ เขา้ไปในป่ากวา้ง สนุกกบักจิกรรมทีจ่ะท าใหเ้ดก็ ๆ รูจ้กัอาหารและทีอ่ยู่ของสตัว ์ และ
ตื่นเต้นไปกบัการศกึษาพฤตกิรรมของสตัวน์านาชนิด 

วนัท่ี 5 : นานาสตัวอ์ศัจรรย ์(Amazing Animals) 
ตื่นเต้นไปกบัการคน้หาทีสุ่ดของสตัว ์ เช่น สตัวท์ีต่วัใหญ่ทีสุ่ด สตัวท์ีว่ ิง่เรว็ที่สุด ผ่านกจิกรรมทีช่่วยฝึกฝนทกัษะทาง
วทิยาศาสตรท์ีห่ลากหลาย รวมทัง้เรยีนรูว้่าสตัวบ์างชนิดเป็นแรงบนัดาลใจใหม้นุษยส์รา้งสิง่มหศัจรรยม์ากมาย 
  

ค่ายอาชีพในฝัน  )It’s My Dream) 
นักคิดวิศวกร (Structural Engineer) 

เรยีนรูพ้ ืน้ฐานทางวศิวกรรม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรูปทรง และโครงสรา้ง สนุกกบัรูปร่างและรูปทรงแบบต่าง ๆ  

ทดลองสรา้งโครงสรา้งรูปทรง แลว้ลุน้ไปกบัการทดสอบคุณสมบตัขิองโครงสรา้งแบบต่าง ๆ ว่าแบบไหน

แขง็แรงทีสุ่ด รูปแบบไหนรบัน ้าหนักไดม้ากกว่ากนั จากนัน้สนุกไปกบัการสรา้งโครงสรา้งขนาดยกัษ์ที่

แขง็แรงและสวยงามกนั 

นักธรณีวิทยารุ่นจ๋ิว (Young Geologist) 
รูจ้กักบันักวทิยาศาสตรท์ีช่ ื่นชอบการส ารวจโลก หนิ และการเปลีย่นแปลงของโลก ซึ่งเรยีกว่านักธรณีวทิยา 

สนุกกบัแบบจ าลองโลก รูจ้กักบัโลกชัน้นอกและชัน้ใน และทดลองท าโลกจ าลองทีแ่สนสวยงาม จากนัน้เดก็ ๆ 

จะไดรู้จ้กักบัที่มาของหนิ รูจ้กัหนิแต่ละชนิดและแร่ธาตุทีแ่ปลก ๆ มากมาย สุดทา้ยเดก็ ๆ จะไดรู้จ้กักบั

แผ่นดนิไหวทีแ่สนสนุกและตื่นเต้น 
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หรรษากบันักเคมี (Awesome Chemist) 
เดก็ ๆ จะไดรู้จ้กักบัสารเคม ี เรยีนรูคุ้ณสมบตัขิองสารเคมชีนิดต่าง ๆ โดยมนัีกเคมหีรรษาทีจ่ะพาไปสนุก

ดว้ยกนั เริม่จากการทดลองผสมสารเคม ี แลว้ตื่นเตน้กบัสารทีเ่กดิขึน้มาใหม่จากปฏกิริยิาเคมทีีแ่ตกต่างกนั 

รูจ้กักบัสารเคมทีีเ่ป็นกรด กลาง และเบส สนุกกบัการทดสอบความเป็นกรด กลาง และเบสดว้ยสารเคมจีาก

ธรรมชาตทิีเ่ดก็ ๆ สามารถท าได้ดว้ยตวัเอง 

หนูน้อยนักดาราศาสตร ์(Junior Astronomer) 
สนุกกบัการท่องไปในหว้งอวกาศทีน่่าพศิวง รูจ้กักบัดาวดวงต่าง ๆ ความสมัพนัธ์ระหว่างดวงดาว และ

ความลบัทีไ่ม่เคยรูเ้กีย่วกบัดวงดาวในระบบสุรยิจกัรวาลของเรา เดก็ ๆ จะได้สวมบทบาทสมมุตเิป็นนักบนิ

อวกาศ เพื่อเตรยีมตวัไปท่องจกัรวาล ตื่นตาตื่นใจกบัจรวดจ าลองทีม่สี่วนประกอบของจรวดท าหน้าทีแ่ตกต่าง

กนัและทดลองยงิจรวดทีเ่ดก็ ๆ ท าเองอกีดว้ย 

นักคณิตคิดส์สนุก ( Brilliant Mathematician) 
สนุกและรูจ้กักบัตวัเลขกนั ไม่น่าเชื่อว่าตวัเลขทีม่แีค่ 10 ตวั คอื 0-9 เมื่อน ามาเรยีงใหม่จะไดจ้ านวนนับ
มากมายไปหมด เช่น 1, 2, 35, 69, 100  เรยีนรูก้บัค่ามากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัจากกจิกรรมและเกม    
ต่าง ๆ บอกใหเ้ดก็ ๆ รูว้่าตวัเลขยงัมอียู่ในชวีติประจ าวนัของเรา ไปไหนกเ็จอตวัเลข ไม่ว่าจะเป็น เวลา, 
น ้าหนักหรอืส่วนสูงของเรา, วนัที ่เดอืน ปี ช่วยใหเ้ดก็ ๆเขา้ใจว่าตวัเลขไม่ยากอย่างทีค่ดิดว้ย 
ระยะเวลาของแต่ละค่าย/หลกัสูตร  5 วนัๆละ 3 ชัว่โมง 
ค่ากิจกรรม    5,500 บาทต่อค่าย / หลกัสตูรรวมค่าอาหารว่างและอุปกรณ์ส้ินเปลืองทัง้หมด 

พิเศษ  ส่วนลด 10% ส าหรบัการสมคัรเรียนหน่ึงค่าย / หลกัสูตร 
 ส่วนลด 15% ส าหรบัการสมคัรเรียนสองค่าย / หลกัสูตร 
 ส่วนลดดงักล่าวเฉพาะผู้สมคัรท่ีช าระเงินล่วงหน้าเตม็จ านวนและขอ        
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินเมือ่ไมม่าเรียนตามวนัและเวลาท่ีสมคัร 
ผู้ปกครองสามารถโอนเงินได้ตามรายละเอียดบญัชีดงัน้ี 
ช่ือบญัชี บริษทั ไซเอนซ์ฟอรคิ์ดส ์จ ากดั  
บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน(  
สาขาชิดลม เลขท่ีบญัชี 001 – 5 – 37373 – 1  
 เมื่อโอนเงนิค่ากจิกรรมแลว้ กรุณา แจง้การโอนทาง e-mail  info@madsciencethai.com หรอื       
โทร.02-391-2690-2  

 

บริษทั ไซเอนซ์ฟอรคิ์ดส ์จ ากดั 68 สุขุมวิทซอย 40 ถนนสุขมุวิท               
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรงุเทพฯ 10110  โทร. 02-391-2690-2   
www.madsciencethai.com 

www.facebook.com/madsciencethai 
Line @madsciencethai 

http://www.facebook.com/madsciencethai

