คู่มือการเลือกกิจกรรม
ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
คําชี้แจง : กรุณาศึกษารายละเอียดของแต่ละกิจกรรมก่อนจะเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมในใบจองค่ายฯ (กิจกรรม
เรียงตามลําดับจากมากไปน้อยของการเลือกเข้าร่วมของสถานศึกษา/หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2556)
1. นักสืบสายน้ํา (ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.4 ขึ้นไป จํานวนไม่เกิน 120 คน
ผู้เรียนจะได้ศึกษาคุณภาพลําน้ํา ด้วยการจําแนกตัว
อ่อนสัตว์เล็กน้ําจืดจําพวกต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําที่มีอยู่
อย่ างหลากหลายประเภท หลากหลายชนิ ด โดยการลงมื อ
ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเองจากคลองนอกท่ า โดยการใช้ ลั ก ษณะ
ภายนอกที่มองเห็ นได้ด้วยตาเปล่าเป็ นเกณฑ์ ในการจําแนก
และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่
ต่างๆ กัน หรือสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้ พร้อมกับใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนําไปสู่การประเมิน
คุณภาพน้ํา และหาวิธีในการจัดการลําน้ําได้อย่างเหมาะสม
2. Science Show (การอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์) เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับ จํานวนไม่เกิน 120 คน
ผู้เรียนจะได้ชมการสาธิตการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือมายากล
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นให้การทดลองวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความสนุกสนาน
ตื่นเต้น เร้าใจ ซึ่งผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดง (Show)
โดยมีวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านเป็นผู้แสดง ผู้เรียนอาจจะมี
ส่วนร่วมบ้างในบางขั้นตอนของชุดการแสดง และเมื่อแสดงเสร็จในแต่ละ
ชุ ด วิ ท ยากรและผู้ เ รี ย นก็ จ ะร่ ว มกั น อภิ ป ราย สรุ ป หลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชุดแสดงนั้นๆ แต่ยังคงเน้นความสนุกสนาน และเพื่อให้มีความสุขกับการเรียนวิทยาศาสตร์
3. Walk Rally (การเสาะแสวงหาความรู้จากธรรมชาติรอบตัว) เหมาะกับผู้เรียน ป.4 ขึ้นไป จํานวนไม่เกิน 120 คน
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ จากสภาพจริง
ในลักษณะของการจัดกิจกรรม Rally โดยมีฐานการเรียน 8 ฐานรอบ
เขาขุนพนม ได้แก่ ประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินที่เกี่ยวข้องกับเขาขุน
พนม โบสถ์มหาอุด เฟิร์นมหาสดํา การลอกลายเปลือกไม้ พูพอน หิน
งอกหิ น ย้ อ ย ความสํ า คั ญ ของสายน้ํ า ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ซึ่งในการเรียนรู้แต่ละฐานผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การตั้งคําถาม การสังเกต การสํารวจ การตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็น การ
บันทึกข้อมูล ตลอดจนการสรุปและนําเสนอข้อมูล ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ทําให้การเรียน
วิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างสนุก มีความสุข และสามารถออกแบบหรือจุดประกายการเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆ และมีองค์
ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆ
4. เปิดเลนส์ส่องฟ้า (ระบบท้องฟ้า) เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับ จํานวนไม่เกิน 120 คน
ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับท้องฟ้ายามค่ําคืน ถ้าฟ้าเปิดก็จะตั้งกล้องโทรทรรศน์เพื่อส่องดูผิวดวงจันทร์ (เฉพาะดวง
จันทร์ข้างขึ้น) และดาวเคราะห์ เช่น ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวอังคาร
ดาวศุกร์ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการโคจรของดาวเคราะห์แต่ละดวง
ด้วย รวมถึงการสังเกตกลุ่มดาวต่างๆ บนท้องฟ้า โดยการชี้กลุ่มดาวเด่นๆ
ของแต่ละค่ําคืน รวมถึงเส้นสมมติ มุมอัลติจูด มุมอะซิมุส แต่ถ้าท้องฟ้า
ปิดก็จะใช้โปรแกรม Stellarium หรือโปรแกรมอื่นๆ ทดแทน รวมถึงการ
แสดงแสง สี เสียง ทางด้านดาราศาสตร์เพิ่มเติมให้อีกด้วย
5. ล่าฆาตกร (การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.5-ม.6 จํานวนไม่เกิน 120 คน
ผู้ เ รี ย นจะได้ ใ ช้ ทั ก ษะการทํ า งานเป็ น กลุ่ ม และทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสืบเสาะ การสืบค้น การเก็บ
รวบรวมข้ อมู ล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมู ล การบั น ทึ ก และการ
สรุ ป ผล จากเหตุ ก ารณ์ ก ารฆาตกรรม โดยการวิ เคราะห์ แ ผ่ น ป้ า ย
เหตุการณ์การฆาตกรรมทั้ง 25 แผ่น และหาคําตอบจากคําถาม 5 ข้อ
ได้แก่ ใครคือฆาตกร ฆาตกรใช้อาวุธอะไร การฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ไหน
การฆาตกรรมเกิดขึ้นเวลาใด และอะไรคือสาเหตุของการฆาตกรรม ซึ่งคําตอบที่ได้มานั้นจะต้องมีเหตุและผลมา
สนับสนุนเสมอ และในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมมีคณะครูหรือนักเรียนเป็นผู้สังเกตการณ์การทํางานของแต่ละกลุ่ม และ
ให้ผู้สังเกตการณ์นําเสนอข้อมูลนั้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจในกระบวนการทํางานกลุ่ม
6. นั กธรณี น้ อย (ปรากฏการณ์ ท างธรณี วิท ยาของเขาขุนพนม) เหมาะกั บ
ผู้เรียนระดับ ป.4 ถึง ม.6 จํานวนไม่เกิน 100 คน
นั กธรณี น้ อย (จําแนกหิ น ) สําหรับ ผู้เรียนระดับ ป.4-6 ซึ่ งผู้เรียน
จะต้ องจํ าแนกชนิ ด และประเภทของหิ น และแร่ด้วยตัวเอง โดยการสังเกต
ลั ก ษณะเนื้ อ หิ น สี รอยขนาน รอยหยั ก การทํ า ปฏิ กิ ริย ากั บ กรด เป็ น ต้ น
หลังจากนั้นวิทยากรจะนําผู้เรียนไปสํารวจปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาของเขาขุนพนม

นักธรณีน้อย (เข้าถ้ํา) สําหรับผู้เรียนระดับ ม.1-6 โดยวิทยากรจะนํา
ผู้เรียนไปสํารวจและศึกษาปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาภายในถ้ําน้ําลอดเขาขุน
พนม เช่น หินงอกหินย้อย โพรงถ้ํา รอยแยก รอยแตก การทับถมของตะกอน
เป็นต้น ส่วนสิ่งมีชีวิตที่ พบได้ในถ้ํา เช่น ค้างคาว จิ้งโกร่งหลังงุ้ม แมงมุมถ้ํา
ปลา กุ้ง เป็นต้น รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร (ผู้เรียนจะต้องเตรียมไฟ
ฉายมาเอง)
7. ของเล่นไทยคุณค่าใหม่วิทยาศาสตร์ (อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยของเล่นไทย) เหมาะกับผู้เรียนระดับ
ป.5-ม.3 จํานวนไม่เกิน 80 คน
ผู้เรียนจะได้เล่นและเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับของเล่นพื้ นบ้านแต่ละชนิ ด เช่น กําหมุน ขาสูงหรือทองโย่ง ลูกข่าง
เดินกะลา ลูกผัด เป็นต้น รวมถึงการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านที่ใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติ เช่น การประดิษฐ์กําหมุนจากลูกยางพารา การประดิษฐ์ลูกหวือ
จากลูกประ การประดิษ ฐ์แมงบี้จากใบมะพร้าว หรือของเล่นอื่นๆ ตาม
ฤดูกาล เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ของเล่นด้วยตัวเอง และเรียนรู้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์จากของเล่นที่ผู้เรียนประดิษฐ์ด้วย
8. Math Magic (ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วยเกมทางคณิตศาสตร์) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.4-6,
ม.1 จํานวนไม่เกิน 100 คน
ผู้เรียนจะได้ ใช้ค วามรู้ ทัก ษะ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
รวมทั้งวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหาจากเกม และกิจกรรมอย่าง
มี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ รวมทั้ งสามารถอธิ บ ายเหตุ ผ ลโดยการอ้ างอิ ง
ความรู้ ข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง การสร้างแผนภาพเชื่ อ มโยงความรู้
เนื้อหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมถึง
การประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
9. มัดเส้นเน้นลาย (สีสกัดจากธรรมชาติ) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.4 - ม.3 จํานวนไม่เกิน 100 คน
ผู้เรียนจะได้สร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมด้วยตัวเอง ตั้งแต่การออกแบบ
ลาย การมัดผ้า การต้ม และอื่นๆ รวมทั้งได้เรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของ
สารและหลั ก การทางวิท ยาศาสตร์ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น จิ น ตนาการของผู้
ประดิษฐ์ลาย การเลือกใช้เส้นใยของผ้า การเตรียมผ้า วิธีการต้ม การปรับ
ค่าความเป็นกรด-เบส และการรักษาสภาพสีย้อมให้คงทน

** กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 30 บาท โดยจ่ายกับวิทยากรโดยตรงในวันที่ดําเนินกิจกรรม/ผู้เรียนจะ
ได้ผลงานกลับไปเป็นที่ระลึก
10. ตะลุยป่ าหลั งคาแดนใต้ ณ น้ํ าตกกะโรม (การเชื่อ มโยงความสัม พั น ธ์ของ
สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.5 ขึ้นไป จํานวนไม่เกิน 100 คน
ผู้เรียนจะได้ไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง (น้ําตก
กะโรม) อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยอยู่ ห่ างจากศู น ย์ วิท ยาศาสตร์เพื่ อ
การศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช ประมาณ 35 กิ โ ลเมตร ซึ่ ง จะต้ อ งใช้ ร ถที่ ท าง
สถานศึกษาเช่าเหมามาเป็นพาหนะในการเดินทางไป-กลับ โดยมีทีมวิทยากรนําไป
และจะมี เจ้าหน้ าที่อุทยานแห่ งชาติ เขาหลวงเป็ นผู้นําทางและบรรยายยังสถานี
ต่างๆ ในเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยจะใช้เวลาเดินป่าประมาณ 2 ชั่วโมง
(ประมาณ 2 กิ โลเมตร) จุ ด เด่ น ของเส้ น ทางนี้ คื อ เฟิ ร์น ยั กษ์ “มหาสดํ า ” พื ชดึ กดํ าบรรพ์ ที่ เคยเป็ น อาหารของ
ไดโนเสาร์มาก่อน นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพของป่า
เขาหลวง
** หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย ฝนตก ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมนี้ได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมให้อีกครั้งในวันที่เข้าค่าย
11. นักอุตุน้อย (การพยากรณ์อากาศเบื้องต้น) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.4 - ม.1 จํานวนไม่เกิน 100 คน
ผู้เรียนจะได้ประดิษ ฐ์วงล้อเมฆ เรียนรู้วิธีการใช้วงล้อเมฆ รู้จักชื่อเมฆและ
ลักษณะของเมฆแต่ละชนิดที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปบนท้องฟ้า และการสังเกตเมฆ
จากท้องฟ้าจริง เพื่อนําไปสู่การพยากรณ์อากาศจากข้อมูลเมฆที่สังเกตมาได้
** หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย ฝนตก ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมนี้ได้
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมให้อีกครั้งในวันที่เข้าค่าย

12. Inquiry (การเรียนรู้แบบสืบเสาะ) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ม.1-6 จํานวนไม่เกิน 80 คน
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการค้นคว้าหาคําตอบ ด้วยกระบวนการการเรียนรู้
แบบสืบค้นด้วยเทคนิค ท.ด.ล.อ.ง. (ท.ท้าทายให้สังเกตและตั้งคําถาม, ด.ดัดแปลง
เป็นคําถามเปรียบเทียบปลายเปิด, ล.ลองคาดเดาคําตอบ, อ.ออกแบบการทดลอง,
และ ง.ง่ายและงดงามเมื่อสรุปและนําเสนอ) ซึ่งเป็นกระบวนการหาคําตอบด้วย
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้เรียนจะเป็นผู้ตั้งคําถามจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่รอบตัว ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนผู้เรียนจาก “ผู้เสพมาเป็นผู้สร้าง”

13. พิชิตโลกร้อน (ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.6 - ม.3 จํานวน
ไม่เกิน 80 คน
ผู้เรียนจะได้สํารวจกิจวัตรประจําวันของตนเองที่ทําให้เกิดการ
ปลดปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจกอั น เป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด ภาวะโลกร้อ น
พร้อมทั้งการคํานวณหาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ถูกปลดปล่อย
ออกมาจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านเรือนของตนเอง และประเมินวัฏ
จักรชีวิตผลิตภัณฑ์ด้วยการยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดที่คล้ายๆ กันมา
เปรี ย บเที ย บด้ า นวั ต ถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต การกํ า จั ด ของเสี ย หรื อ
ผลกระทบ หลังจากนั้นก็ร่วมอธิบายแนวทางและวิธีการลดภาวะโลกร้อนในการดํารงชีวิตประจําวัน
14. คนค้นป่า (โครงสร้างป่าดิบชื้น) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.5 - ม.3 จํานวนไม่เกิน 80 คน
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของป่าดิบชื้นเขาขุนพนม
และสํารวจลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ได้แก่ ลักษณะใบ กิ่ง ก้าน และลํา
ต้น ของพืชที่พบบริเวณเขาขุนพนม รวมถึงการวัดความสูงของพืช การวัด
อุ ณ หภู มิ การสั ง เกตเนื้ อ ดิ น การสั ง เกตปริ ม าณแสง เพื่ อ อธิ บ าย
ความสัมพันธ์ของพืชตามโครงสร้างป่าดิบชื้น

15. เส้นสายลายเทียน (สารและสมบัติของสาร) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.4 ขึ้นไป จํานวนไม่เกิน 100 คน
ผู้เรียนจะได้สร้างสรรค์ผ้าบาติกด้วยตัวเอง ตั้งแต่การขึงผ้าบน
กรอบไม้ การร่างภาพ (ต้ องจิ นตนาการเอง ไม่ มีแ บบให้ ) การเขี ยนน้ํ า
เทียน การลงสี และอื่ นๆ รวมถึ งได้ เรียนรู้เรื่องสารและสมบั ติของสาร
ได้แก่ จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน อุณหภูมิกับ
การเปลี่ยนสถานะของสาร การละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร
ที่ใช้ในการทําผ้าบาติก
** กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 40 บาท โดยจ่ายกับวิทยากรโดยตรงในวันที่ดําเนินกิจกรรม/ผู้เรียน
จะได้ผลงานกลับไปเป็นที่ระลึก
16. กลิ่ นอายไม้ ห อม (สารสกัดและสมบั ติบ างประการของพื ชไม้หอม) เหมาะกับ
ผู้เรียนระดับ ป.4-ม.3 จํานวนไม่เกิน 100 คน
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรหลากหลายชนิด และการ
ทํ า ยาดมสมุ น ไพร พร้ อ มทั้ ง ได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ เองตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการผสมสมุ น ไพร
ตลอดจนการบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ และเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว และความสัมพันธ์ระหว่าง
เวลากับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร เป็นต้น
** กิจกรรมนีม้ คี ่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 30 บาท โดยจ่ายกับวิทยากรโดยตรงใน
วันที่ดําเนินกิจกรรม/ผู้เรียนจะได้ผลงานกลับไปเป็นที่ระลึก
17. ปีนหน้าผา-โรยตัว (การวางแผนและการแก้ปัญหา) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ม.1 ขึ้นไป จํานวนไม่เกิน 60 คน
ผู้ เรี ย นจะได้ สั ม ผั ส กั บ กี ฬ าที่ เสี่ ย งที่ สุ ด แต่ ก็ ป ลอดภั ย ที่ สุ ด ด้ ว ยเช่ น กั น
เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรง ทนทาน ความพร้อมของสภาพร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งจะต้องเคลื่อนไหวโดยให้ร่างกายนั้นอยู่ในลักษณะสมดุลกัน อาศัยความมั่นคง
ของมือและเท้าในการเกาะและเหยียบ แต่ที่สําคัญที่สุดคือ การมีสติ โดยกิจกรรมนี้จะ
เลือกทําเฉพาะการโรยตัวลงจากหน้าผา เนื่องจากผู้ที่จะปีนหน้าผาได้จะต้องมีทักษะ
ในการโรยตัวอย่างชํานาญก่อน และผู้เรียนยังได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการโรยตัว เช่น แรงเสียดทาน แรงลัพธ์ จุดศูนย์ถ่วง เป็นต้น
** หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย ฝนตก ก็จะไม่สามารถดําเนินกิจกรรมนี้ได้ ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้เรียน

18. พาราพาเรียน (คุณสมบัติของน้ํายางพรีวัลคาไนซ์และสารเคมีบางชนิด) เหมาะ
กับผู้เรียนระดับ ป.4 - ม.3 จํานวนไม่เกิน 100 คน
ผู้เรียนจะได้ทําถุงมือจากน้ํายางฟรีวัลคาไนซ์ (น้ํายางฟรีวัลคาไนซ์คือ น้ํา
ยางสําเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการเติมสารเคมีประเภทด่างประมาณ 10 ชนิด เช่น
กํามะถัน แอมโมเนียไนเตรต ซิงค์ออกไซด์ เป็นต้น) โดยเริ่มจากการล้างมือ การจุ่ม
มือในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ การจุ่มมือในน้ํายางฟรีวัลคาไนซ์ และการลอก
ออกมาเป็นถุงมือ พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ํายางพารา สารและสมบัติ
ของสารในการทําถุงมือจากน้ํายางฟรีวัลคาไนซ์
** กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 20 บาท โดยจ่ายกับวิทยากรโดยตรงในวันที่ดําเนินกิจกรรม/ผู้เรียนจะ
ได้ผลงานกลับไปเป็นที่ระลึก
19. เทียนเจล nsc (สารและสมบัติของสารบางประการในการทําเทียนเจล) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.4 - ม.1 จํานวน
ไม่เกิน 100 คน
ผู้เรียนจะได้สร้างสรรค์เทียนเจลเป็นลายของชั้นหิน ชั้นดิน และ
เรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ ชั้ น หิ น ชั้ น ดิ น นั้ น ๆ รวมถึ ง เรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย น
สถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลว ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
อุณหภูมิ กับการเปลี่ยนสถานะของสาร และการบอกคุณสมบัติของสารที่
ใช้ในการทําเทียนเจล
** กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 20 บาท โดยจ่ายกับวิทยากร
โดยตรงในวันที่ดําเนินกิจกรรม/ผู้เรียนจะได้ผลงานกลับไปเป็นที่ระลึก
20. Science for Kids (Play and Learn) เหมาะสําหรับผู้เรียนระดับ อ.1 - ป.5 จํานวนไม่เกิน 80 คน
ผู้เรียนจะได้ประดิษฐ์ของเล่น เช่น นักดําน้ํา จดหมายล่องหน ไข่ทรงพลัง
ถ้วยกระโดดได้ นกน้ อยในกรงทอง เที ย นไขดูด น้ํ า กรวยมหั ศจรรย์ ปื นพลังลม
ตุ๊กตากาวิตี้ แตรคชสาร ร่มชูชีพ และตุ๊กตาตีลังกา เป็นต้น พร้อมทั้งเรียนรู้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับของเล่นแต่ละอย่าง โดยผู้เรียนจะได้ทั้งความ
สนุก และได้ของเล่นกลับบ้านไปด้วย

21. Discovery (การเสาะแสวงหาความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ ท ยาศาสตร์ )
เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.5 - ม.6 จํานวนไม่เกิน 80 คน
ผู้ เรี ย นจะได้ ค้ น หาคํ า ตอบด้ ว ยการตั้ ง ประเด็ น คํ า ถาม ด้ ว ย
เทคนิ ค การระดมพลั ง สมอง (Brain Storming) แล้ ว นํ า คํ า ถามไปจั ด
หมวดหมู่ ต่อด้วยการเขียนแผนผังความคิด (Mapping) และออกไปเก็บ
ข้อมูลของชุมชนด้วยการสัมภาษณ์ สังเกต บันทึก และวิธีการอื่นๆ แล้ว
กลับมานําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ที่น่าสนใจ และออกแบบพัฒนาปรับปรุงชุมชนอย่างสร้างสรรค์ได้
22. Adventure (การฝึกสมรรถภาพของร่างกายด้วยสะพานเชือกรูปแบบต่างๆ) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.5 - ม.2
จํานวนไม่เกิน 60 คน
ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับการผจญภัยในรูปแบบที่หวาดเสียว ท้าทาย
ความกล้า และต้องคํ านึ งถึงความปลอดภั ยของผู้เล่นด้วย ซึ่ งจะมีฐาน
ทดสอบทั้งหมด 9 ฐาน แต่ละฐานก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป
พร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของการลด
และเพิ่มแรงเสียดทาน ทิศทางของแรง หลักการของแรงโน้มถ่วงประกอบ
กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ ขา เข่า ทิศทางของการทรงตัว และ
ความสมดุลของร่างกาย
** หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย ฝนตก ก็จะไม่สามารถดําเนินกิจกรรมนี้ได้ ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้เรียน
23. จํานําฝัน (การพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) เหมาะกับผู้เรียน ม.1-3 จํานวนไม่เกิน 60 คน
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิยามของคําว่า ความรู้ จินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของนัก
จินตนาการ เพื่อนําไปสู่การคิดจินตนาการของตัวเองขึ้นมา แล้วจึงนํา
จิ น ตนาการที่ คิ ด ขึ้ น มานั้ น ไปเข้ าสู่ โรงรั บ จํ านํ าที่ จ ะทํ าให้ ผู้ เรีย นต้ อ ง
อธิบาย นําเสนอ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล เพื่อที่จะทําให้
ผู้เรียนได้เห็นว่า จินตนาการสําคัญ กว่าความรู้ (Imagination is more
Important than Knowledge)

24. Rally คลองนอกท่า (ระบบนิเวศคลองนอกท่า) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ป.5-ม.6 จํานวนไม่เกิน 60 คน
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติจากสภาพจริงของคลอง
นอกท่า โดยการเดินล่องคลองระยะทาง 3 กิโลเมตร และมีสถานีการ
เรี ย นรู้ ต่ า งๆ ตลอดเส้ น ทาง ซึ่ ง การเรี ย นรู้ ในแต่ ล ะสถานี นั้ น ผู้ เรี ย น
จะต้ องใช้ทักษะทางวิท ยาศาสตร์ที่ห ลากหลาย เช่น การสังเกต การ
สํ า รวจ การตรวจสอบ การแสดงความคิ ด เห็ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ตลอดจนการสรุปและนําเสนอข้อมูลที่ได้มา ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้เห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัว และเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน
** หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย ฝนตกหนัก น้ําป่าไหลหลาก ก็จะไม่สามารถดําเนินกิจกรรมนี้ได้ ต้อง
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน
25. เที่ยวบินปริศนา (การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล) เหมาะกับผู้เรียนระดับ ม.3-6 จํานวนไม่เกิน 100 คน
ผู้ เรี ย นจะต้ อ งใช้ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ทั ก ษะการทํ า งานกลุ่ ม เช่ น การสื บ เสาะ การ
ตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล การบันทึก และการสรุปผลจากชิ้นส่วนเนื้อหา
เหตุการณ์เครื่องบิน MH370 ทั้ง 25 ชิ้นส่วน ซึ่งผลที่ได้นั้นจะต้องมีเหตุและผลมาสนับสนุนเสมอ โดยจะมีคณะครูหรือ
นักเรียนเป็นผู้สังเกตการณ์การทํางานของแต่ละกลุ่ม และให้ผู้สังเกตการณ์นําเสนอข้อมูลนั้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจใน
กระบวนการทํางานกลุ่ม พร้อมทั้งออกแบบข้อกําหนด กฎระเบียบ และบทลงโทษของเหตุการณ์เครื่องบินหาย

หมายเหตุ : ทุกกิจกรรมถ้าผู้เรียนมากกว่าจํานวนที่กําหนด จะทําให้การดําเนินกิจกรรมยากขึ้นและจะเกิดการเรียนรู้
ที่ไม่ทั่วถึง

