เรียน ท่านผูป้ กครอง
Mad Science ขอแจ้งให้ทา่ นผูป้ กครองทราบว่าจะเปิ ดสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนในช่วง Summer เดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม 2017 โดยกิจกรรมจะเปิ ดรวมสองชุด ในแต่ละชุดจะมีเวลาเรียนทัง้ สิน้ 5 วันๆละ สองชัวโมงครึ
่
ง่ โดยมี
รายละเอียดดังนี้:
ชุดที่หนึ่ ง (SIG 1)
วันจันทร์ที่ 10 –วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2017 เวลา 09.30-12.00 น.
วันจันทร์ที่ 24 –วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2017 เวลา 09.30-12.00 น.
ชุดที่สอง (SIG 2)
วันจันทร์ที่ 17 –วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2017 เวลา 09.30-12.00 น.
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม –วันศุกร์ที่ 4 สิ งหาคม 2017 เวลา 09.30-12.00 น.
จานวนเด็ก :ในแต่ละรอบรับจานวนจากัดไม่เกิน 20 คน
อายุเด็กที่เข้าร่วมกิ จกรรม 5-12 ปี
ค่าเล่าเรียน
4,800 บาท/คน/10 หัวเรื่อง
กรุณาโอนเงินก่อนวันเริม่ กิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาชิ ดลม
ชื่อบัญชี บริ ษทั ไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จากัด เลขที่บญ
ั ชี 001-5-37373-1
กรุณาส่งใบ Pay-in โดยทาง e-mail มาที่ info@madsciencethai.com
ท่านผูป้ กครองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มและสมัครเด็ก ได้ที่ คุณชลธิ ชา หรือ คุณอุ๊ หมายเลขติ ดต่อ
02-391-2690-2 หรือ 089-138-7735

หมายเหตุ : ในกรณี ที่ไม่สะดวกให้เด็กเข้าร่วมกิ จกรรมในวันและเวลาดังกล่าว ท่าน ผูป้ กครอง
สามารถจัดกลุ่มเด็กเองเพื่อให้ทาง Mad Science จัดกิ จกรรมให้ในวันและเวลาอื่นๆโดยจะต้องจัดจานวน
เด็กให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 คน
สถานที่จดั กิ จกรรม
บริ ษทั ไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จากัด
68 ซอยสุขมุ วิ ท 40 ถนนสุขมุ วิ ท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

หัวเรื่อง
1. เลเซอร์หรรษา
(LASER LIGHT)
2.

3.

4.

5.

รายละเอียดกิ จกรรมชุดที่หนึ่ ง (SIG 1)
วันจันทร์ที่ 10 –วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2017 เวลา 09.30-12.00 น.
วันจันทร์ที่ 24 –วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2017 เวลา 09.30-12.00 น.
รายละเอียดกิ จกรรม

แนะนาให้เด็ก ๆ ได้รจู้ กั กับโลกของเลเซอร์ แสง สี และแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์สาคัญ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เด็ก ๆ จะได้สนุ กกับการทดลองทีห่ ลากหลาย เพือ่ ทาความเข้าใจเรือ่ งการสะท้อน
การกระจาย และการดูดกลืนแสง รวมทัง้ การนาเลเซอร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สนุ กกับเสียงและคลืน่ เสียง โดยเด็ก ๆ จะได้เรียนรูถ้ งึ การกาเนิดเสียงและการเดินทางของเสียง
หนูน้อยร้อยเสียง
ผ่านตัวกลางชนิดต่าง ๆ ตื่นเต้นกับการเปลีย่ นความถีข่ องเสียงด้วยเครือ่ งเปลีย่ นเสียงแบบ
(SONIC SOUND)
เดียวกับทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมภาพยนต์ ได้รบั การปูพน้ื ฐานความรูท้ างวิทยาศาสตร์ในเรือ่ งของ
พลังงานเสียงอย่างยอดเยีย่ ม
แนะนาให้เด็ก ๆ รูจ้ กั กับสถานะทัง้ สามของสสาร รวมทัง้ คุณสมบัตขิ องแต่ละสถานะ โดย
สถานะน่ าสนุก
กิจกรรมในบทเรียนนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงสาเหตุทท่ี าให้สสารเปลีย่ นสถานะ รวมทัง้ จะได้
(DRY ICE)
เห็นการเปลีย่ นสถานะจากของแข็งกลายเป็ นก๊าซโดยไม่ผา่ นการเป็ นของเหลว (ซึง่ เรียกว่าการ
ระเหิด) และได้สนุ กตื่นเต้นกับการสาธิตกิจกรรมเกีย่ วกับน้ าแข็งแห้ง
เด็ก ๆ จะได้เข้าใจถึงกระบวนการทีร่ า่ งกายใช้ในการรับรูร้ สชาติต่าง ๆ รวมทัง้ จะได้เรียนรูถ้ งึ
อร่อยล้วนยัวยวนใจ
่
(TANTALIZING TASTE) ความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสในการรับรสและประสาทสัมผัสในการดมกลิน่ จากกิจกรรมแสน
สนุ กที่ MAD SCIENCE ได้เตรียมไว้ ทัง้ ยังจะได้เรียนรูห้ ลักการเบือ้ งต้นทางชีววิทยาที่
เกีย่ วข้องกับประสาทสัมผัสทัง้ สอง
ในบทเรียนนี้ เด็กๆ จะได้รบั การแนะนาให้รจู้ กั กับส่วนประกอบต่างๆ ของจรวด ได้เรียนรู้
จรวดรุ่นจิ๋ ว
หลักการเบือ้ งต้นในการยิงจรวด และได้สนุกกับการยิงจรวดขนาดจิว๋
(ROCKET DEMO)

6. ปริ ศนาผูย้ ่อยสลาย
(DECOMPOSER)
7. โมเลกุลแสนสนุก
(MATTER OF FACT)
8. นักประดิ ษฐ์ร่นุ จิ๋ ว
(INVENTION-ACTION)
9. เบือ้ งหลังหนังสนุก
(MOVIE EFFECT)
10. MAD SCIENCE คาเฟ่
(MS CAFÉ)

เรียนรูเ้ รือ่ งการย่อยสลาย เห็นถึงความสาคัญและบทบาทของสิง่ มีชวี ติ หลากหลายชนิดในห่วงโซ่
อาหาร นอกจากนัน้ กิจกรรมการทดลองในบทเรียนนี้ยงั จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจวิธกี ารทดสอบ
พฤติกรรมของสิง่ มีชวี ติ ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานสาคัญของการทดลองด้านชีววิทยาอีกด้วย
เด็ก ๆ จะได้เรียนรูเ้ รือ่ งของอะตอมและโมเลกุล ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญในการศึกษาวิชาเคมีใน
อนาคต
เด็กๆจะได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างแบบจาลอง
รวมทัง้ ยังได้เรียนรูเ้ รือ่ งการ
เปลีย่ นแปลงทางกายภาพและการเปลีย่ น-แปลงทางเคมีจากกิจกรรมสนุ ก ๆ ที่ MAD SCIENCE
ได้เตรียมไว้
ผูส้ อนจะพาเด็ก ๆ เข้าสูโ่ ลกของนักประดิษฐ์ โดยเด็ก ๆ จะได้เรียนรูค้ ณ
ุ สมบัตทิ ส่ี าคัญของ
นักประดิษฐ์
รวมทัง้ ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดทีเ่ ป็ นระบบ
และสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสิง่ ประดิษฐ์ของตัวเอง เด็ก ๆ จะได้ฝึกฝนการทางานร่วมกันเป็ นกลุม่
และการรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
บทเรียนนี้จะอธิบายให้เด็กๆ เข้าใจถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ทท่ี าให้เรามองเห็นชุดภาพนิ่ง
เคลือ่ นไหวกลายเป็ นภาพยนตร์ สนุ กกับการทดลองทาเทคนิคพิเศษต่างๆ แบบเดียวกับทีใ่ ช้ใน
ภาพยนตร์ และได้ทดลองหล่อนิ้วของตัวเองกลับบ้าน
สอนให้เด็กตระหนักถึงความสาคัญของการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และสัดส่วนของสารอาหารที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เด็กๆ จะได้ทดลองจัดชุดอาหาร และได้เรียนรูถ้ งึ อันตรายของ
อาหารประเภท FAST FOOD

รายละเอียดกิ จกรรมชุดที่สอง (SIG 2)
วันจันทร์ที่ 17 –วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2017 เวลา 09.30-12.00 น.
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม –วันศุกร์ที่ 4 สิ งหาคม 2017 เวลา 09.30-12.00 น.
1. เคมีมหัศจรรย์
(Acids and Bases)
2. แมลงตัวนิ ด
(BUGS!)
3. หนูน้อยชัง-วั
่ ด
(Measure for Measure)
4. ไฟฟ้ ามหาสนุก
(Watts-Up!)
5. ก้อนหิ นและสิ นแร่
(Mineral Mania)
6. วิ ทยาศาสตร์หยุ่น ๆ
(Slime)
7. สุดยอดโครงสร้าง
(Super Structures)
8. ผจญภัยใต้สมุทร
(Black and Blue Ocean)
9.วิ ทยาศาสตร์แห่งศิ ลปะ
(Science of Art)
10. แรงหฤหรรษ์
(Fun-damental Forces)

เปิ ดโอกาสให้เด็กได้รบั ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับวิชาเคมี เด็ก ๆ จะได้รจู้ กั กับสารทีม่ ฤี ทธิเป็์ นกรดเบส และได้ทากิจกรรมเพือ่ รูจ้ กั กับอินดิเคเตอร์ นอกจากนัน้ เด็ก ๆ ยังจะได้สนุ กกับการยิงปื น
ใหญ่กลักจิว๋ ซึง่ เกิดจากการนาความรูใ้ นวันนี้มาประยุกต์ใช้
ฝึกฝนทักษะในการสร้างแบบจาลองเพือ่ เรียนรูโ้ ครงสร้างของแมลงรวมทัง้ ได้เห็นความสาคัญ
ของแมลงทีม่ ผี ลต่อการดารงชีวติ ของมนุ ษย์และได้ทราบถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ทเ่ี กีย่ ว
ข้องกับพฤติกรรมของแมลงในลักษณะต่าง ๆ
แนะนาให้เด็ก ๆ รูจ้ กั กับการชังและการวั
่
ด ซึง่ เป็ นทักษะทางวิทยาศาสตร์ทส่ี าคัญ โดยจะเปิ ด
โอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรูแ้ ละสามารถเลือกวิธที เ่ี หมาะสมในการชังและการวั
่
ด นอกจากนัน้ เด็ก ๆ
ยังจะได้พฒ
ั นาทักษะทางวิทยาศาสตร์ทงั ้ การสังเกตและการกะประมาณ
ให้เด็กๆเข้าใจว่า “ไฟฟ้ าสถิต”คืออะไร
เรียนรูแ้ ละเล่นสนุ กกับอุปกรณ์พเิ ศษของ MAD
SCIENCE ทีม่ ชี อ่ื เรียกว่า VAN DE GRAFF GENERATOR ซึง่ เป็ นอุปกรณ์สร้างไฟฟ้ าสถิตที่
มีความปลอดภัยสูง
รวมทัง้ ยังจะได้เรียนรูถ้ งึ ปรากฎการณ์การเกิดฟ้ าผ่าทีเ่ กิดจากการสะสม
ประจุไฟฟ้ าตามธรรมชาติ
เด็ก ๆ จะได้ศกึ ษาเกีย่ วกับเรือ่ งหินและแร่ ได้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดหินอัคนี หินชัน้ และ
หินแปร จากกิจกรรมการทดลองจาลองการระเบิดของภูเขาไฟ เรียนรูว้ ธิ กี ารทีน่ กั วิทยาศาสตร์
ใช้ในการเก็บแร่ นอกจากนัน้ เด็ก ๆ ยังจะได้รจู้ กั กับหินทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ ามารถเรืองแสงได้อกี ด้วย
ผูส้ อนจะพาเด็ก ๆ เข้าสูโ่ ลกของพอลิเมอร์ เด็ก ๆ จะได้เรียนรูค้ วามหมายของคาว่าพอลิเมอร์
พร้อมทัง้ สนุ กกับกิจกรรมเกีย่ วกับพอลิเมอร์ในรูปแบบต่าง ๆ
และได้ทดลองนาสารเคมีมา
ผสมกันให้กลายเป็ นพอลิเมอร์ดว้ ยตนเอง
เด็ก ๆ จะได้ลงมือทากิจกรรมเพือ่ ค้นหารูปแบบโครงสร้างทีม่ คี วามแข็งแรงมากทีส่ ดุ ได้สร้าง
สิง่ ก่อสร้างด้วยวัสดุทค่ี าดไม่ถงึ ได้เล่นเกมเกีย่ วกับโครงสร้างและการรับน้ าหนัก ทัง้ ยังจะได้เห็น
ภูมปิ ั ญญาของคนรุน่ เก่าในการใช้ความคิดสร้างทีย่ งั คงความแข็งแรงมาจนถึงปั จจุบนั
บทเรียนนี้จะพาเด็ก ๆ ไปผจญภัยในห้วงสมุทรอันกว้างใหญ่ เด็ก ๆ จะได้ทาความรูจ้ กั กับ
สิง่ มีชวี ติ หลากหลายประเภท ได้เห็นถึงปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมและได้ทดลองทากิจกรรมเพือ่
ช่วยเหลือสิง่ มีชวี ติ ทีน่ ่าสงสาร
ให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความรูท้ างวิทยาศาสตร์ทม่ี ตี ่อศิลปะ เด็ก ๆ จะได้เรียนรูห้ ลักการทาง
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้ในงานศิลปะ เช่น การเลือกวัสดุทใ่ี ช้ในการวาดภาพ การผสมสี
นอกจากนัน้ เด็ก ๆ ยังจะได้นาหลักการเหล่านัน้ มาทดลองสร้างงานทางศิลปะด้วยตนเอง
สนุ กกับกิจกรรมทีห่ ลากหลายเพือ่ ทาให้เขาเข้าใจเรือ่ งแรงหนีศนู ย์กลางซึง่ เป็ นแรงทีส่ ามารถ ทา
ให้รถยนต์สามารถไต่ถงั ได้ รวมทัง้ ยังได้ทาของเล่นสนุ ก ๆ โดยอาศัยหลักการทีเ่ พิง่ ได้เรียนรูไ้ ป
อีกด้วย

