
           

 

 

 

เรยีน  ท่านผูป้กครอง 

 

 Mad Science ขอแจง้ใหท้่านผูป้กครองทราบว่าจะเปิดสอนกจิกรรมวทิยาศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนในช่วง Summer เดอืน

กรกฎาคม - สงิหาคม  2018 โดยกจิกรรมจะเปิดรวมสองชุด ในแต่ละชุดจะมเีวลาเรยีนทัง้สิน้ 5 วนัๆละ สองชัว่โมงครึง่ โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี: 

 

 ชุดท่ีหน่ึง (SIG 3)   

   วนัจนัทรท่ี์  9 –วนัศกุรท่ี์  13  กรกฎาคม  2018 เวลา 09.30-12.00 น.  

   วนัจนัทรท่ี์  23 –วนัศกุรท่ี์  27  กรกฎาคม  2018 เวลา 09.30-12.00 น.  

 ชุดท่ีสอง  (SIG 4)   

   วนัจนัทรท่ี์  16 –วนัศกุรท่ี์  20  กรกฎาคม  2018 เวลา 09.30-12.00 น. 

   วนัจนัทรท่ี์  6 –วนัศกุรท่ี์  10  สิงหาคม  2018 เวลา 09.30-12.00 น. 

 จาํนวนเดก็ :ในแต่ละรอบรบัจาํนวนจาํกดัไม่เกนิ  20 คน 

 อายุเดก็ท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  5-12 ปี 

 ค่าเล่าเรียน 4,800 บาท/คน/10 หวัเรือ่ง 

 กรุณาโอนเงนิก่อนวนัเริม่กจิกรรมไม่น้อยกว่า 7 วนั 

  เขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั  (มหาชน) สาชาชิดลม 

 ชื่อบญัช ีบริษทั ไซเอนซฟ์อรคิ์ดส ์จาํกดั เลขท่ีบญัชี 001-5-37373-1  

 กรณุาส่งใบ Pay-in โดยทาง e-mail มาท่ี info@madsciencethai.com  

 ท่านผูป้กครองสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและสมคัรเดก็ ได้ท่ี คณุชลธิชา หรอื คณุอุ ๊ หมายเลขติดต่อ    

02-391-2690-2  หรอื 089-138-7735 

 

 หมายเหต ุ: ในกรณีท่ีไม่สะดวกให้เดก็เข้าร่วมกิจกรรมในวนัและเวลาดงักล่าว ท่าน ผูป้กครอง

สามารถจดักลุ่มเดก็เองเพ่ือให้ทาง Mad Science จดักิจกรรมให้ในวนัและเวลาอ่ืนๆโดยจะต้องจดัจาํนวน

เดก็ให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 คน 

 สถานท่ีจดักิจกรรม 

  บริษทัไซเอนซ์ฟอรคิ์ดส ์จาํกดั 

  68 ซอยสขุมุวิท 40 ถนนสุขมุวิท 

  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

  กรงุเทพฯ 10110 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดกิจกรรมชุดท่ีหน่ึง (SIG 3) 

  วนัจนัทรท่ี์  10 –วนัศกุรท่ี์  14  กรกฎาคม  2017 เวลา 09.30-12.00 น. 

      วนัจนัทรท่ี์  23 –วนัศกุรท่ี์  27  กรกฎาคม  2017 เวลา 09.30-12.00 น.  

1. สนุกกบัแสง 

(LIGHTS ON) 

เดก็ ๆ จะไดร้บัความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัแสง  สนุกกบักจิกรรมทีช่่วยใหเ้รยีนรูว้่าแสงชว่ยในการ

มองเหน็ ไดท้าํการทดลองทีท่า้ทายทีท่าํใหรู้ว้่าแสงขาวประกอบขึน้จากแสง 7 ส ี รวมทัง้ยงัได้

ทดลองเปลีย่นสขีองแสงอกีดว้ย 

2. มหศัจรรยแ์ห่งรา่งกาย 

(HUMAN BODY) 

เดก็ ๆ จะไดส้นุกกบัการคน้หาความลบัของร่างกาย ตื่นเตน้ไปกบัการคน้หาว่าร่างกายสามารถ

ขยบัหรอืเคลื่อนไหวไดอ้ยา่งไรดว้ยกจิกรรมสรา้งแบบจาํลองโครงกระดกูรวมทัง้ยงัไดเ้พลดิเพลนิ

ไปกบัการจาํลองการทาํงานของกลา้มเน้ือต่าง ๆ  

3. สนุกกบัการตกอิสระ 

(FUNNY FREE FALL) 

 

เดก็ ๆ จะไดท้าํการทดลองและกจิกรรมทีจ่ะทาํใหเ้รยีนรูถ้งึผลของแรงดงึดดูของโลกทีม่ต่ีอการ

ตกของวตัถุชนิดต่าง ๆ เรยีนรูค้วามแตกต่างระหว่างการตกแบบอสิระและไม่อสิระของวตัถุ 

รวมทัง้ยงัจะไดข้องเล่นชนิดพเิศษที ่ MAD SCIENCE เตรยีมมานํากลบัไปทดลองทีบ่า้นดว้ย

ตวัเอง 

4. อากาศมหศัจรรย ์1 

(WHERE IS THE AIR? 1)  

แนะนําใหเ้ดก็ ๆ ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัอากาศ คุณสมบตัต่ิาง ๆ ทีส่าํคญัของอากาศ    ผ่านการทาํ

กจิกรรมสนุก ๆ และกจิกรรมสาธติทีน่่าตื่นเตน้ รวมทัง้นําความรูเ้รื่องอากาศมาประยุกตใ์ชใ้น

การทาํของเล่นดว้ยตนเอง 

5. ห้องเรียนวิทยาศาสตร ์

(LAB WORK) 

เดก็ ๆ จะไดรู้จ้กักบัอุปกรณ์วทิยาศาตรข์ ัน้พืน้ฐาน เช่น หลอดทดลอง กระบอกตวง บกีเกอร ์

และอื่น ๆ  ซึง่เป็นอุปกรณ์ทีจ่าํเป็นมากในการทดลองวทิยาศาสตรต่์าง ๆ สนุกกบัการทาํ

กจิกรรมและการแขง่ขนั ทีช่่วยใหเ้รยีนรูว้ธิกีารใชง้านอุปกรณ์วทิยาศาสตรเ์หล่าน้ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

6. น้ําแสนกล 

(WATER WORK) 

บทเรยีนเรื่องน้ําแสงกลน้ี จะทาํใหเ้ดก็ ๆ รูจ้กักบัคุณสมบตัขิองน้ํา เช่น แรงตงึผวิ ผ่านการ

ทดลองทีท่า้ทาย สนุกกบัการทดลองลอย-จม รวมทัง้ไดฝึ้กฝนการใชค้วามคดิในการนําคุณสมบตัิ

ของน้ํามาทาํใหเ้กดิประโยชน์ 

7. เครือ่งบิน...เหินเวหา 

(STUNT PLANE) 

เดก็ ๆ จะไดเ้รยีนรูถ้งึหลกัการของเครื่องบนิ และทราบถงึสว่น ประกอบสาํคญัทีช่ว่ยใหเ้ครื่องบนิ

บนิอยู่บนทอ้งฟ้าได ้ จากการทดลองดว้ยแบบจาํลองเครื่องบนิกระดาษทีท่าํขึน้เอง และใน

ตอนทา้ยเดก็ ๆ จะไดเ้ครื่องบนิ Dipper Doo กลบับา้น 

8. อากาศมหศัจรรย ์2 

(WHERE IS THE AIR? 2) 

แนะนําใหเ้ดก็ ๆ รูจ้กักบัความกดดนัอากาศ ซึง่เป็นคุณสมบตัสิาํคญัทีม่นุษยนํ์ามาใชป้ระโยชน์

ในชวีติประจาํวนั เดก็ ๆ จะไดเ้หน็ถงึความมหศัจรรยข์องความกดดนัอากาศ ผ่านการทดลองที่

น่าตื่นตาตื่นใจ และสนุกกบัการนําความรูเ้รื่องความกดดนัอากาศมาประยุกตใ์ชใ้นการทาํการ

ทดลองดว้ยตนเอง 

9. สาํรวจโลกใต้ทะเล 

(LIFE IN THE SEA)  

นําเดก็ ๆ เขา้สูโ่ลกของสตัวน้ํ์าใตท้ะเล ทาํความรูจ้กักบัสตัวน้ํ์าใตท้ะเลหลากชนิด ดว้ยกจิกรรม

บงิโกสตัวท์ะเลแสนสนุก และเรยีนรูโ้ครงสรา้งทีช่่วยในการลอยตวัของปลาดว้ยกจิกรรมเรอืดาํน้ํา   

เดก็ ๆ จะไดส้นุกกบัการสรา้งปะการงัเทยีม   เพื่อเรยีนรูก้ารดาํรงชวีติและโครงสรา้งของปะการงั 

10. เปิดโลกแมลง 

(BUG 2) 

บทเรยีนน้ีจะช่วยใหเ้ดก็ ๆ ไดเ้รยีนรูล้กัษณะทางกายภาพของแมลง จาํลองการสรา้งเลอืดแมลง 

ซึง่มลีกัษณะแตกต่างจากเลอืดของสตัวช์นิดอื่น รวมทัง้สนุกกบักจิกรรมอนัจะทาํใหเ้ดก็ ๆ เขา้ใจ

ลกัษณะการดาํรงชวีติของแมลงมากขึน้ดว้ย 



    

      

 

รายละเอียดกิจกรรมชุดท่ีสอง (SIG 4) 

    วนัจนัทรท่ี์  16 –วนัศกุรท่ี์  20  กรกฎาคม  2018 เวลา 09.30-12.00 น. 

                  วนัจนัทรท่ี์  6 –วนัศกุรท่ี์  10  สิงหาคม  2018 เวลา 09.30-12.00 น. 

1. แกะรอยไดโนเสาร ์

   (DINOSAUR 2) 

ผูส้อนจะชวนเดก็ ๆ เขา้สูย่คุไดโนเสาร ์ เดก็ ๆ จะไดท้าํความรูจ้กักบัฟอสซลิ ซึง่เป็นกุญแจสาํคญั

ทีท่าํใหเ้ราสามารถศกึษาเรื่องไดโนเสารไ์ด ้ ทา้ทายกบัการขดุซากฟอสซลิจาํลอง สนุกกบัการ

ต่อจิก๊ซอวไ์ดโนเสารท์ีม่ขีนาดเทา่ของจรงิ รวมทัง้ยงัจะไดร้ปูหล่อซากฟอสซลิไดโนเสารจ์ากของ

จรงิกลบับา้น 

2. วสัดสุุดหรรษา 

(MAD MATERIALS) 

เดก็ ๆ จะไดส้นุกกบั Creature Dolls ซึง่เป็นอุปกรณ์ชนิดพเิศษ ซึง่ชว่ยใหพ้วกเขาไดเ้รยีนรูถ้งึ

วสัดุประเภทต่าง ๆ ทัง้ยงัไดท้าํกจิกรรมสนุก ๆ เพื่อเรยีนรูค้ณุสมบตัขิองวสัดุเหล่านัน้ และนํา

ความรูท้ีไ่ดม้าประยุกตใ์ชใ้นการแขง่ขนั Creature Racing ในตอนทา้ยอกีดว้ย 

3. หอคอยสูงเสียดฟ้า 

(THE HIGHEST TOWER) 

เดก็ ๆ จะไดเ้รยีนรูเ้รื่องโครงสรา้งของสิง่ก่อสรา้งชนิดต่าง ๆ สนุกกบัการสรา้งหอคอย จากนัน้ 

จะตอ้งฝา่ด่านทา้ทายดว้ยการสรา้งหอคอยกระดาษใหส้งูทีส่ดุดว้ยการนําความรูท้างวทิยาศาสตรท์ี่

ไดม้าประยุกตใ์ช ้

4. ความลบัของปลาน้อย 

(SECRET OF FISH) 

บทเรยีนเรื่องความลบัของปลาน้อยน้ีจะเปิดโอกาสใหเ้ดก็ ๆ ไดเ้รยีนรูธ้รรมชาตขิองปลา

หลากหลายชนิด ตื่นเตน้ไปกบัการคน้หาความลบัทีซ่่อนอยูใ่นเกลด็ปลา ดว้ยการสงัเกตเกลด็ปลา

หลากหลายแบบ  รวมทัง้เดก็ ๆ ยงัจะไดฝึ้กฝนทกัษะทางวทิยาศาสตรเ์พิม่เตมิอกีดว้ย 

5. รม่ชูชีพเหินเวหา 

(3..2..1.. PARACHUTE) 

 

เดก็ ๆ จะตอ้งช่วยกนัคดิหาวธิชี่วยชวีติตุ๊กตาใหต้กถงึพืน้ชา้ทีส่ดุ ซึง่ตอ้งอาศยัหลกัการของร่ม    

ชชูพีเขา้มาช่วย สนุกกบัเกมทีจ่ะทาํใหเ้รยีนรูเ้รื่องแรงตา้นอากาศ พรอ้ม ๆ ไปกบัการช่วยกนัหา

วสัดุทีเ่หมาะสมมาประดษิฐเ์ป็นร่มชชูพี เพื่อทาํใหไ้ขต่กถงึพืน้ไดช้า้ทีส่ดุ นอกจากนัน้เดก็ ๆ ยงัจะ

ไดส้รา้งร่มชชูพีใหก้บันกัโดดร่มตวัจิว๋ และนํากลบับา้นเป็นทีร่ะลกึดว้ย 

6. ธรณีพิบติั 

(GEOLOGY DISASTER) 

เดก็ ๆ จะไดเ้รยีนรูแ้ละศกึษาเกีย่วกบัภยัพบิตัทิีเ่กดิจากแผ่นดนิ   เช่น    การเกดิแผ่นดนิไหว 

ภูเขาไฟระเบดิ การเกดิคลื่นยกัษ์สนึาม ิไดท้ดลองสรา้งแบบจาํลองการเกดิแผ่นดนิ ภูเขาไฟระเบดิ 

การเกดิคลื่นยกัษ์สนึามดิว้ยตนเอง 

7.วิทยาศาสตรก์บักีฬา 

(SPORT FOR FUN) 

 

เรยีนรูเ้รือ่งราววทิยาศาสตรท์ีช่ว่ยทาํใหเ้ล่นกฬีาไดด้ขี ึน้  เดก็ ๆ จะไดท้ดสอบความสามารถ

ของรา่งกายทีใ่ชใ้นการเล่นกฬีา เชน่ การใชส้ายตาในการมอง การตอบสนองของรา่งกายใน

การเล่นกฬีา และสนุกกบัจุดศนูยถ่์วงทีใ่ชใ้นการทาํใหร้า่งกายสมดุล ในชว่งทา้ยเดก็ ๆ จะ

ไดส้นุกกบัการแขง่ขนั Champion Super Balls ซึง่เป็นการใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตรม์า

ทาํใหล้กูบอลเดง้ไปตามเป้าหมายทีต่อ้งการได ้

8. สนุกสดุเหว่ียงกบัพืน้เอียง 

(MAD SCIENCE MAD 

SLOPE) 

เดก็ ๆ จะไดเ้รยีนรูเ้รื่องพืน้เอยีง ซึง่เป็นเครื่องผ่อนแรงชนิดหน่ึง สนุกกบัการทดลองเกีย่วกบัพืน้

เอยีง ประโยชน์ทีไ่ดจ้การการนําพืน้เอยีงไปใชใ้นชวีติประจาํวนัและนําความรูน้ี้มาประยุกตใ์ชใ้น

การทาํกจิกรรมดว้ยตนเอง รวมทัง้ยงัไดฝึ้กฝนทกัษะทางวทิยาศาสตรใ์นดา้นต่าง ๆ อกีดว้ย 

9.ส่วนผสมมหศัจรรย ์

(MAD MIXTURE) 
 

เดก็ ๆ จะไดเ้รยีนรูถ้งึผลทีเ่กดิจากการนําสสารต่างชนิดมาผสมกนั จากการทดลองดว้ยตนเอง 

เดก็ ๆ จะพบว่าการผสมสสารบางชนิดเขา้ดว้ยกนัจะทาํใหเ้กดิปฏกิริยิาเคมไีด ้รวมทัง้ยงัจะไดส้นุก

กบัการนําสสารต่างชนิดมาผสมกนัและทาํเป็นของเล่นไดอ้กีดว้ย 

10. เดก็กล้าท้าวิถึโค้ง 

(PROJECTILE) 

เดก็ ๆ จะไดเ้รยีนรูเ้รื่องราวเกีย่วกบัการเคลื่อนทีเ่ป็นแนวโคง้ ทีเ่รยีกว่าโปรเจคไทล ์  เพื่อเป็นพืน้

ฐานความรูท้างวทิยาศาสตรใ์นระดบัมธัยมต่อไป  สนุกสนานกบัการทดลองโต๊ะแรงพศิวง และ

กจิกรรมทีท่า้ทายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนทีแ่บบโปรเจคไทลอ์กีดว้ย 
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