เรียน ท่านผูป้ กครอง
Mad Science ขอแจ้งให้ท่านผูป้ กครองทราบว่าจะเปิ ดสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาํ หรับนักเรียนในช่วง Summer เดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม 2018 โดยกิจกรรมจะเปิ ดรวมสองชุด ในแต่ละชุดจะมีเวลาเรียนทัง้ สิน้ 5 วันๆละ สองชัวโมงครึ
่
ง่ โดยมี
รายละเอียดดังนี้:
ชุดที่หนึ่ ง (SIG 3)
วันจันทร์ที่ 9 –วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018 เวลา 09.30-12.00 น.
วันจันทร์ที่ 23 –วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2018 เวลา 09.30-12.00 น.
ชุดที่สอง (SIG 4)
วันจันทร์ที่ 16 –วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2018 เวลา 09.30-12.00 น.
วันจันทร์ที่ 6 –วันศุกร์ที่ 10 สิ งหาคม 2018 เวลา 09.30-12.00 น.
จํานวนเด็ก :ในแต่ละรอบรับจํานวนจํากัดไม่เกิน 20 คน
อายุเด็กที่เข้าร่วมกิ จกรรม 5-12 ปี
ค่าเล่าเรียน
4,800 บาท/คน/10 หัวเรือ่ ง
กรุณาโอนเงินก่อนวันเริม่ กิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สาชาชิ ดลม
ชื่อบัญชี บริษทั ไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จํากัด 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 จกรรมให้ในวันและเวลาอื่นๆโดยจะต้องจัดจํานวน
เด็กให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 คน
สถานที่จดั กิ จกรรม
บริ ษทั ไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จํากัด
68 ซอยสุขมุ วิ ท 40 ถนนสุขมุ วิ ท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

รายละเอียดกิ จกรรมชุดที่หนึ่ ง (SIG 3)
วันจันทร์ที่ 10 –วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2017 เวลา 09.30-12.00 น.
วันจันทร์ที่ 23 –วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2017 เวลา 09.30-12.00 น.
1. สนุกกับแสง
(LIGHTS ON)

เด็ก ๆ จะได้รบั ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับแสง สนุกกับกิจกรรมทีช่ ่วยให้เรียนรูว้ ่าแสงช่วยในการ
มองเห็น ได้ทาํ การทดลองทีท่ า้ ทายทีท่ าํ ให้รวู้ ่าแสงขาวประกอบขึน้ จากแสง 7 สี รวมทัง้ ยังได้
ทดลองเปลีย่ นสีของแสงอีกด้วย

2. มหัศจรรย์แห่งร่างกาย
(HUMAN BODY)

เด็ก ๆ จะได้สนุกกับการค้นหาความลับของร่างกาย ตื่นเต้นไปกับการค้นหาว่าร่างกายสามารถ
ขยับหรือเคลื่อนไหวได้อย่างไรด้วยกิจกรรมสร้างแบบจําลองโครงกระดูกรวมทัง้ ยังได้เพลิดเพลิน
ไปกับการจําลองการทํางานของกล้ามเนื้อต่าง ๆ
เด็ก ๆ จะได้ทาํ การทดลองและกิจกรรมทีจ่ ะทําให้เรียนรูถ้ งึ ผลของแรงดึงดูดของโลกทีม่ ตี ่อการ
ตกของวัตถุชนิดต่าง ๆ เรียนรูค้ วามแตกต่างระหว่างการตกแบบอิสระและไม่อสิ ระของวัตถุ
รวมทัง้ ยังจะได้ของเล่นชนิดพิเศษที่ MAD SCIENCE เตรียมมานํากลับไปทดลองทีบ่ า้ นด้วย
ตัวเอง
แนะนําให้เด็ก ๆ ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับอากาศ คุณสมบัตติ ่าง ๆ ทีส่ าํ คัญของอากาศ ผ่านการทํา
กิจกรรมสนุก ๆ และกิจกรรมสาธิตทีน่ ่าตื่นเต้น รวมทัง้ นําความรูเ้ รื่องอากาศมาประยุกต์ใช้ใน
การทําของเล่นด้วยตนเอง

3. สนุกกับการตกอิ สระ
(FUNNY FREE FALL)
4. อากาศมหัศจรรย์ 1
(WHERE IS THE AIR? 1)

5. ห้องเรียนวิ ทยาศาสตร์
(LAB WORK)
6. นํ้าแสนกล
(WATER WORK)
7. เครือ่ งบิ น...เหิ นเวหา
(STUNT PLANE)
8. อากาศมหัศจรรย์ 2
(WHERE IS THE AIR? 2)

9. สํารวจโลกใต้ทะเล
(LIFE IN THE SEA)
10. เปิ ดโลกแมลง
(BUG 2)

เด็ก ๆ จะได้รจู้ กั กับอุปกรณ์วทิ ยาศาตร์ขนั ้ พืน้ ฐาน เช่น หลอดทดลอง กระบอกตวง บีกเกอร์
และอื่น ๆ ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นมากในการทดลองวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ สนุกกับการทํา
กิจกรรมและการแข่งขัน ทีช่ ่วยให้เรียนรูว้ ธิ กี ารใช้งานอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนเรื่องนํ้าแสงกลนี้ จะทําให้เด็ก ๆ รูจ้ กั กับคุณสมบัตขิ องนํ้า เช่น แรงตึงผิว ผ่านการ
ทดลองทีท่ า้ ทาย สนุกกับการทดลองลอย-จม รวมทัง้ ได้ฝึกฝนการใช้ความคิดในการนําคุณสมบัติ
ของนํ้ามาทําให้เกิดประโยชน์
เด็ก ๆ จะได้เรียนรูถ้ งึ หลักการของเครื่องบิน และทราบถึงส่วน ประกอบสําคัญทีช่ ว่ ยให้เครื่องบิน
บินอยู่บนท้องฟ้าได้ จากการทดลองด้วยแบบจําลองเครื่องบินกระดาษทีท่ าํ ขึน้ เอง และใน
ตอนท้ายเด็ก ๆ จะได้เครื่องบิน Dipper Doo กลับบ้าน
แนะนําให้เด็ก ๆ รูจ้ กั กับความกดดันอากาศ ซึง่ เป็ นคุณสมบัตสิ าํ คัญทีม่ นุษย์นํามาใช้ประโยชน์
ในชีวติ ประจําวัน เด็ก ๆ จะได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของความกดดันอากาศ ผ่านการทดลองที่
น่าตื่นตาตื่นใจ และสนุกกับการนําความรูเ้ รื่องความกดดันอากาศมาประยุกต์ใช้ในการทําการ
ทดลองด้วยตนเอง
นําเด็ก ๆ เข้าสูโ่ ลกของสัตว์น้ําใต้ทะเล ทําความรูจ้ กั กับสัตว์น้ําใต้ทะเลหลากชนิด ด้วยกิจกรรม
บิงโกสัตว์ทะเลแสนสนุก และเรียนรูโ้ ครงสร้างทีช่ ่วยในการลอยตัวของปลาด้วยกิจกรรมเรือดํานํ้า
เด็ก ๆ จะได้สนุกกับการสร้างปะการังเทียม เพื่อเรียนรูก้ ารดํารงชีวติ และโครงสร้างของปะการัง
บทเรียนนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรูล้ กั ษณะทางกายภาพของแมลง จําลองการสร้างเลือดแมลง
ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่างจากเลือดของสัตว์ชนิดอื่น รวมทัง้ สนุกกับกิจกรรมอันจะทําให้เด็ก ๆ เข้าใจ
ลักษณะการดํารงชีวติ ของแมลงมากขึน้ ด้วย

รายละเอียดกิ จกรรมชุดที่สอง (SIG 4)
วันจันทร์ที่ 16 –วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2018 เวลา 09.30-12.00 น.
วันจันทร์ที่ 6 –วันศุกร์ที่ 10 สิ งหาคม 2018 เวลา 09.30-12.00 น.
1. แกะรอยไดโนเสาร์ ผูส้ อนจะชวนเด็ก ๆ เข้าสูย่ คุ ไดโนเสาร์ เด็ก ๆ จะได้ทาํ ความรูจ้ กั กับฟอสซิล ซึง่ เป็ นกุญแจสําคัญ
ทีท่ าํ ให้เราสามารถศึกษาเรื่องไดโนเสาร์ได้ ท้าทายกับการขุดซากฟอสซิลจําลอง สนุกกับการ
(DINOSAUR 2)
ต่อจิก๊ ซอว์ไดโนเสาร์ทม่ี ขี นาดเท่าของจริง รวมทัง้ ยังจะได้รปู หล่อซากฟอสซิลไดโนเสาร์จากของ
จริงกลับบ้าน
เด็ก ๆ จะได้สนุกกับ Creature Dolls ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ซึง่ ช่วยให้พวกเขาได้เรียนรูถ้ งึ
2. วัสดุสุดหรรษา
(MAD MATERIALS)
วัสดุประเภทต่าง ๆ ทัง้ ยังได้ทาํ กิจกรรมสนุก ๆ เพื่อเรียนรูค้ ณ
ุ สมบัตขิ องวัสดุเหล่านัน้ และนํา
ความรูท้ ไ่ี ด้มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน Creature Racing ในตอนท้ายอีกด้วย
3. หอคอยสูงเสียดฟ้ า เด็ก ๆ จะได้เรียนรูเ้ รื่องโครงสร้างของสิง่ ก่อสร้างชนิดต่าง ๆ สนุกกับการสร้างหอคอย จากนัน้
(THE HIGHEST TOWER)
จะต้องฝา่ ด่านท้าทายด้วยการสร้างหอคอยกระดาษให้สงู ทีส่ ดุ ด้วยการนําความรูท้ างวิทยาศาสตร์ท่ี
ได้มาประยุกต์ใช้
ๆ
ได้เรียนรูธ้ รรมชาติของปลา
4. ความลับของปลาน้ อย บทเรียนเรื่องความลับของปลาน้อยนี้จะเปิ ดโอกาสให้เด็ก
หลากหลายชนิด ตื่นเต้นไปกับการค้นหาความลับทีซ่ ่อนอยูใ่ นเกล็ดปลา ด้วยการสังเกตเกล็ดปลา
(SECRET OF FISH)
หลากหลายแบบ รวมทัง้ เด็ก ๆ ยังจะได้ฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์เพิม่ เติมอีกด้วย
เด็ก ๆ จะต้องช่วยกันคิดหาวิธชี ่วยชีวติ ตุ๊กตาให้ตกถึงพืน้ ช้าทีส่ ดุ ซึง่ ต้องอาศัยหลักการของร่ม
5. ร่มชูชีพเหิ นเวหา
(3..2..1.. PARACHUTE)
ชูชพี เข้ามาช่วย สนุกกับเกมทีจ่ ะทําให้เรียนรูเ้ รื่องแรงต้านอากาศ พร้อม ๆ ไปกับการช่วยกันหา
วัสดุทเ่ี หมาะสมมาประดิษฐ์เป็ นร่มชูชพี เพื่อทําให้ไข่ตกถึงพืน้ ได้ชา้ ทีส่ ดุ นอกจากนัน้ เด็ก ๆ ยังจะ
ได้สร้างร่มชูชพี ให้กบั นักโดดร่มตัวจิว๋ และนํากลับบ้านเป็ นทีร่ ะลึกด้วย
เด็ก ๆ จะได้เรียนรูแ้ ละศึกษาเกีย่ วกับภัยพิบตั ทิ เ่ี กิดจากแผ่นดิน เช่น การเกิดแผ่นดินไหว
6. ธรณี พิบตั ิ
(GEOLOGY DISASTER)
ภูเขาไฟระเบิด การเกิดคลื่นยักษ์สนึ ามิ ได้ทดลองสร้างแบบจําลองการเกิดแผ่นดิน ภูเขาไฟระเบิด
การเกิดคลื่นยักษ์สนึ ามิดว้ ยตนเอง
7.วิ ทยาศาสตร์กบั กีฬา
เรียนรูเ้ รือ่ งราววิทยาศาสตร์ทช่ี ว่ ยทําให้เล่นกีฬาได้ดขี น้ึ เด็ก ๆ จะได้ทดสอบความสามารถ
(SPORT FOR FUN)

ของร่างกายทีใ่ ช้ในการเล่นกีฬา เช่น การใช้สายตาในการมอง การตอบสนองของร่างกายใน
การเล่นกีฬา และสนุกกับจุดศูนย์ถ่วงทีใ่ ช้ในการทําให้รา่ งกายสมดุล ในช่วงท้ายเด็ก ๆ จะ
ได้สนุกกับการแข่งขัน Champion Super Balls ซึง่ เป็ นการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มา
ทําให้ลกู บอลเด้งไปตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการได้

8. สนุกสุดเหวี่ยงกับพืน้ เอียง เด็ก ๆ จะได้เรียนรูเ้ รื่องพืน
้ เอียง ซึง่ เป็ นเครื่องผ่อนแรงชนิดหนึ่ง สนุกกับการทดลองเกีย่ วกับพืน้
(MAD SCIENCE MAD
SLOPE)

9.ส่วนผสมมหัศจรรย์
(MAD MIXTURE)
10. เด็กกล้าท้าวิ ถึโค้ง
(PROJECTILE)

เอียง ประโยชน์ทไ่ี ด้จการการนําพืน้ เอียงไปใช้ในชีวติ ประจําวันและนําความรูน้ ้มี าประยุกต์ใช้ใน
การทํากิจกรรมด้วยตนเอง รวมทัง้ ยังได้ฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
เด็ก ๆ จะได้เรียนรูถ้ งึ ผลทีเ่ กิดจากการนําสสารต่างชนิดมาผสมกัน จากการทดลองด้วยตนเอง
เด็ก ๆ จะพบว่าการผสมสสารบางชนิดเข้าด้วยกันจะทําให้เกิดปฏิกริ ยิ าเคมีได้ รวมทัง้ ยังจะได้สนุก
กับการนําสสารต่างชนิดมาผสมกันและทําเป็ นของเล่นได้อกี ด้วย
เด็ก ๆ จะได้เรียนรูเ้ รื่องราวเกีย่ วกับการเคลื่อนทีเ่ ป็ นแนวโค้ง ทีเ่ รียกว่าโปรเจคไทล์ เพื่อเป็ นพืน้
ฐานความรูท้ างวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมต่อไป สนุกสนานกับการทดลองโต๊ะแรงพิศวง และ
กิจกรรมทีท่ า้ ทายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลื่อนทีแ่ บบโปรเจคไทล์อกี ด้วย

