
ล ำดบัที ่ คำ่ยปฎบิตักิำร/กจิกรรม ระดบั
จ ำนวน

(ช ัว่โมง)
รำยละเอยีดกจิกรรม จ ำนวน(คน) สิง่ทีไ่ดร้บัจำกกจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ

1 คณติคดิสนุก ประถม 3

รูปแบบเป็นฐานกจิกรรมเพือ่กระตุน้ใหเ้ด็กไดใ้ช ้ความคดิ 

และสมาธใินการแกไ้ข ปัญหา หมายเหต ุแตล่ะกจิกรรมจะ

ดคูวามเหมาะสมในดา้นวยัวฒุขิองเด็กทีร่่วมกจิกรรมนัน้ๆ

40 คน/กลุม่
สามารถใช ้ความคดิ และ

สมาธใินการแกไ้ขปัญหาได ้
อ.ดร.คนตินิ

2 Fun with science (1 day camp) ประถม 6

เป็นกจิกรรมการทดลองหรอืเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรท์ี่

เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั 

(โดยเนือ้หากจิกรรมและความยากงา่ยจะแตกตา่งตาม

ระดบัชัน้)

20 คน/กลุม่ (อยา่ง

นอ้ยตอ้งมผีูส้มัคร

ร่วมกจิกรรม 10 คน

ขึน้ไป)

รู ้เขา้ใจและสามาถอธบิาย

ปรากฏการทีเ่กดิใน

ชวีติประจ าวนับางประการ

โดยอาศยัหลกัการและ

ทฤษฏทีางวทิยาศาสตร์

เบือ้งตน้ได ้

อ.ดร.ถมรัตน์

3  STEM (วทิยาศาสตร,์ คณติ) ประถม 6

เป็นกจิกรรมการทดลองทีม่กีารบรูณาการทักษะทาง

วทิยาศาสตร ์ร่วมกบัศาสตรอ์ืน่ เชน่ คณติศาสตร ์

คอมพวิเตอร ์เทคโนโลย ีและวศิวกรรมศาสตร์

(โดยเนือ้หากจิกรรมและความยากงา่ยจะแตกตา่งตาม

ระดบัชัน้)

40 คน/กลุม่

เขา้ใจหลกัการพืน้ฐานของ

วทิยาศาสตร-์คณติศาสตรท์ี่

เกีย่วเนือ่งกบัชวีติประจ าวนั 

รวมทัง้ฝึกปฏบิตัเิทคนคิทาง

วทิยาศาสตรต์า่งๆ

อ.ดร.ถมรัตน์

4 ผา้มัดยอ้มจากสธีรรมชาติ ประถม 3
ปฏบิตักิารท าผา้มัดยอ้มจากพชืทีใ่หส้ ีเชน่ ตน้หอ้ม ใบสกั

 และอืน่ๆ
40 คน/กลุม่

ไดรั้บความรูเ้รือ่งพชืทีใ่หส้ ี

และการประยกุตใ์ชพ้ชืทีใ่หส้ี

 รวมถงึฝึกเทคนคิการท าผา้

มัดยอ้มสธีรรมชาตเิบือ้งตน้

อ.ดร.ขวญัจรัส

5 การทดสอบสารอาหารเบือ้งตน้ ประถม 3
ปฏบิตักิารตรวจสอบประเภทของสารอาหารเบือ้งตน้ เชน่ 

คารโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมัน เป็นตน้
40 คน/กลุม่

รูจั้กชนดิของสารอาหารและ

หลกัการตรวจสอบสารอาหาร

เบือ้งตน้

อ.ดร.ขวญัจรัส

6
ปฏบิตักิาร การวเิคราะหค์วามเป็น

กรด-เบส ของสารในชวีติประจ าวนั
ม.ตน้ 3

กจิกรรมจะประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก ่                         

1. ทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารตวัอยา่งชนดิตา่งๆ 

ดว้ยอนิดเิคเตอร ์กระดาษวดัพเีอช และเครือ่งวดัพเีอช

2. วเิคราะหส์ารตวัอยา่งทีไ่มท่ราบชนดิ (unknown)

40 คน/กลุม่

สามารถบอกความเป็นกรด-

เบส ของสารตา่งๆ ใน

ชวีติประจ าวนัได ้

อ.ดร.ธัญญรัตน์

7
ปฏบิตักิาร การใชก้ลอ้งจลุทรรศน์

เบือ้งตน้
ม.ตน้ 3

พืน้ฐานและหลกัการใชก้ลอ้งจลุทรรศน ์(ผา่นคอรส์นีไ้ปใช ้

เป็นแน่นอน) ฝึกใชก้ลอ้งจลุทรรศนก์บัการสอ่งเซลลพ์ชื 

(ศกึษาออรก์าแนลตา่ง ๆ ในเซลล)์ แพลงกต์อน สิง่มชีวีติ

ขนาดเล็ก เป็นตน้

40 คน/กลุม่
สามารถใช ้ความคดิ และ

สมาธใินการแกไ้ขปัญหาได ้
อ.ดร.ถมรัตน์

8
ปฏบิตักิาร การทดสอบสารชวีโมเลกลุ

 ในชวีติประจ าวนั
ม.ตน้ 3

ปฏบิตักิารตรวจสอบประเภทของสารชวีโมเลกลุใน

ชวีติประจ าวนั เชน่ คารโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมัน และ      

   ดเีอ็นเอเป็นตน้ โดยใชป้ฏกิริยิาทางเคมอียา่งงา่ย

40 คน/กลุม่

รูจั้กชนดิของสารชวีโมเลกลุ

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัชวีติประจ าวนั

 ฝึกเทคนคิปฏบิตักิาร

ทางดา้นวทิยาศาสตรใ์นการ

ตรวจสอบสารชวีโมเลกลุ

อ.ดร.ขวญัจรัส

โครงการบรกิารวชิาการของกลุม่วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2565 (คา่ยปฎบิัตกิาร/กจิกรรม)



ล ำดบัที ่ คำ่ยปฎบิตักิำร/กจิกรรม ระดบั
จ ำนวน

(ช ัว่โมง)
รำยละเอยีดกจิกรรม จ ำนวน(คน) สิง่ทีไ่ดร้บัจำกกจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ

9 การหาความยาวโฟกสัของเลนส์ ม.ตน้ 3
การหาความยาวโฟกสัของเลนสจ์ากล าแสงขนาน และ

จากต าแหน่งวตัถแุละต าแหน่งภาพ
40 คน/กลุม่

เขา้ใจหลกัการเกดิภาพที่

เกดิจากเลนสแ์ละสามารถ

หาความยาวโฟกสัของเลนส์

จากวธิกีารตา่ง ๆ ได ้

อ.ดร.สทิธเิดศ

10 มหัศจรรยโ์ลกจลุนิทรยี์ ม.ตน้ 3

กจิกรรมจะประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก ่                         

  1. การศกึษาจลุนิทรยีก์ลุม่ตา่ง ๆ ภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน์

 ไดแ้ก ่ฟังไจ แบคทเีรยี ยสีต ์สาหร่ายไซยาโนแบคทเีรยี 

เป็นตน้

2. การยอ้มสแีบบแกรมเพือ่ศกึษาแบคทเีรยี 

3. จลุนิทรยีใ์นชวีติประจ าวนั 

หมายเหต ุสามารถพดูคยุเกีย่วกบัหัวขอ้ทีส่นใจเพิม่เตมิได ้

40 คน/กลุม่

รูจั้กและแยกแยะกลุม่

จลุนิทรยีช์นดิตา่งๆ ทีเ่จอใน

ธรรมชาตแิละชวีติประจ าวนั

ได ้

อ.ดร.ถมรัตน์

11 สายสบืสิง่แวดลอ้ม ม.ตน้ 6

กจิกรรมจะประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก ่                         

   1. การออกภาคสนามเก็บตวัอยา่งดนิ อากาศ น ้า (ภาค

เชา้) เชน่ DO pH คา่การน าไฟฟ้า ฯลฯ                       

 2. การศกึษาในหอ้งปฏบิตักิาร เชน่ การศกึษาสิง่มชีวีติ

ในแหลง่น ้า เชน่ แพลงกต์อน คณุภาพอากาศ ดนิ (ภาค

บา่ย)

40 คน/กลุม่

เทคนคิการเก็บตวัอยา่ง

ภาคสนามในการทดลอง

ทางชวีวทิยา และเทคนคิ

การศกึษาสิง่มชีวีติในแหลง่

น ้า ดนิ อากาศ รวมถงึการ

ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้า 

ดนิและอากาศ ได ้

อ.ดร.ถมรัตน์

12 การหาจดุหลอมเหลวของสารอยา่งงา่ย ม.ตน้ 3

ท าการหาจดุหลอมเหลวของสารตวัอยา่ง (Unknown) 

โดยวธิอียา่งงา่ย และวธิ ีMixed melting point 

determination เพือ่บอกชนดิของสารตวัอยา่งได ้

40 คน/กลุม่

1. หาจดุหลอมเหลวของ

สารตวัอยา่งได ้

2. บง่ชีช้นดิของสารตวัอยา่ง

ได ้

อ.ดร.วาศนิี

13 การหาจดุเดอืดของสารอยา่งงา่ย ม.ตน้ 3

ท าการหาจดุเดอืดของสารตวัอยา่ง (Unknown) โดยวธิี

จลุภาค (Micro method) และการหาจดุดอืดของสารโดย

ใชช้ดุกลัน่อยา่งงา่ย เพือ่บอกชนดิของสารตวัอยา่งได ้

40 คน/กลุม่

1. หาจดุเดอืดของสาร

ตวัอยา่งได ้

2. บง่ชีช้นดิของสารตวัอยา่ง

ได ้

อ.ดร.วาศนิี

14 ระบบเนือ้เยือ่และการล าเลยีงในพชื ม.ตน้ 3

ศกึษาระบบเนือ้เยือ่ของพชืโดยเทคนคิทางกายวภิาค

ศาสตร ์และยอ้มสศีกึษาลกัษณะทอ่ล าเลยีง และ

ท าการศกึษาลกัษณะการล าเลยีงของพชื (ปฏบิตักิาร)

40 คน/กลุม่

ความรูค้วามเขา้ใจ และ

เทคนคิการศกึษาระบบ

เนือ้เยือ่และการล าเลยีงของ

พชืเบือ้งตน้

อ.ดร.ขวญัจรัส

15 Fun with science (1 day camp) ม.ตน้ 6

เป็นกจิกรรมการทดลองหรอืเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรท์ี่

เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั 

(โดยเนือ้หากจิกรรมและความยากงา่ยจะแตกตา่งตาม

ระดบัชัน้)

20 คน/กลุม่ (อยา่ง

นอ้ยตอ้งมผีูส้มัคร

ร่วมกจิกรรม 10 คน

ขึน้ไป)

เขา้ใจหลกัการพืน้ฐานของ

วทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วเนือ่งกบั

ชวีติประจ าวนั รวมทัง้ฝึก

ปฏบิตัเิทคนคิทาง

วทิยาศาสตรต์า่งๆ

อ.ดร.ขวญัจรัส

16 คณติคดิสนุก ม.ตน้ 3

รูปแบบเป็นฐานกจิกรรมเพือ่กระตุน้ใหเ้ด็กไดใ้ช ้ความคดิ 

และสมาธใินการแกไ้ข ปัญหา หมายเหต ุแตล่ะกจิกรรมจะ

ดคูวามเหมาะสมในดา้นวยัวฒุขิองเด็กทีร่่วมกจิกรรมนัน้ๆ

40 คน/กลุม่
สามารถใช ้ความคดิ และ

สมาธใินการแกไ้ขปัญหาได ้
อ.ดร.คนตินิ



ล ำดบัที ่ คำ่ยปฎบิตักิำร/กจิกรรม ระดบั
จ ำนวน

(ช ัว่โมง)
รำยละเอยีดกจิกรรม จ ำนวน(คน) สิง่ทีไ่ดร้บัจำกกจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ

17 คา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว์ ม.ตน้ 6

กจิกรรมจะประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่

1. ภาคทฤษฎ ีความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัพรรณไม ้

2. ภาคสนาม การเดนิป่าเพือ่เก็บตวัอยา่งพรรณไม ้

3. ภาคปฏบิตักิาร การระบพุรรณไมเ้บือ้งตน้ การท า

ตวัอยา่งพรรณไมอ้า้งองิ (herbarium specimen)

40 คน/กลุม่

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั

พรรณไม ้เทคนคิการเตรยีม

ตวัและการเดนิป่าเพือ่เก็บ

ตวัอยา่งพรรณไม ้รวมถงึ

เทคนคิการระบพุรรณไม ้

เบือ้งตน้ และการจัดเตรยีม

ตวัอยา่งพรรณไมอ้า้งองิ

อ.ดร.ขวญัจรัส

18 STEM (วทิยาศาสตร,์ คณติ) ม.ตน้ 6

เป็นกจิกรรมการทดลองทีม่กีารบรูณาการทักษะทาง

วทิยาศาสตร ์ร่วมกบัศาสตรอ์ืน่ เชน่ คณติศาสตร ์

คอมพวิเตอร ์เทคโนโลย ีและวศิวกรรมศาสตร์

(โดยเนือ้หากจิกรรมและความยากงา่ยจะแตกตา่งตาม

ระดบัชัน้)

40 คน/กลุม่

มทัีกษะและสามารถบรูณา

การความรูท้างดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละ

คณติศาสตรใ์นการแกปั้ญหา

เบือ้งตน้ได ้

อ.ดร.ขวญัจรัส

19 STEM (วทิยาศาสตร,์ คณติ) ม.ปลาย 6

เป็นกจิกรรมการทดลองทีม่กีารบรูณาการทักษะทาง

วทิยาศาสตร ์ร่วมกบัศาสตรอ์ืน่ เชน่ คณติศาสตร ์

คอมพวิเตอร ์เทคโนโลย ีและวศิวกรรมศาสตร์

(โดยเนือ้หากจิกรรมและความยากงา่ยจะแตกตา่งตาม

ระดบัชัน้)

40 คน/กลุม่

มทัีกษะและสามารถบรูณา

การความรูท้างดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละ

คณติศาสตรใ์นการแกปั้ญหา

เบือ้งตน้ได ้

อ.ดร.ขวญัจรัส

20

ปฏบิตักิาร เทคนคิทางพันธวุศิวกรรม

เบือ้งตน้ (การสกดั DNA จาก

แบคทเีรยี)

ม.ปลาย 6

กจิกรรมจะประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่

1. ภาคทฤษฎ ีความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเทคนคิทางพันธุ

วศิวกรรม

2. ภาคปฏบิตักิาร ปฏบิตักิารสกดัดเีอ็นเอจากแบคทเีรยี 

การตรวจสอบคณุภาพและปรมิาณของดเีอ็นเอทีส่กดัได ้

40 คน/กลุม่

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัพันธุ

วศิวกรรม ฝึกเทคนคิการ

สกดัดเีอ็นเอ รวมทัง้เทคนคิ

การตรวจสอบคณุภาพและ

ปรมิาณของดเีอ็นเอทีส่กดัได ้

อ.ดร.ขวญัจรัส

21
ปฏบิตักิาร การวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพ

และเชงิปรมิาณของกรด-เบส
ม.ปลาย 3

กจิกรรมจะประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก ่                         

 1. ทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารตวัอยา่งชนดิตา่งๆ 

ดว้ยอนิดเิคเตอร ์กระดาษวดัพเีอช และเครือ่งวดัพเีอช     

 2. การวเิคราะหห์าปรมิาณกรดอะซติกิในน ้าสม้สายชู

ตวัอยา่งโดยใชเ้ทคนคิการไทเทรต

40 คน/กลุม่

1. บอกความเป็นกรด-เบส

ของสารตวัอยา่งได ้

2. บอกปรมิาณกรดอะซติกิ

ในน ้าสม้สายชตูวัอยา่งได ้

อ.ดร.ธัญญรัตน์

22 สายสบืสิง่แวดลอ้ม ม.ปลาย 6

กจิกรรมจะประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก ่                         

 1. การออกภาคสนามเก็บตวัอยา่งดนิ อากาศ น ้า (ภาค

เชา้) เชน่ DO pH คา่การน าไฟฟ้า ฯลฯ                        

      2. การศกึษาในหอ้งปฏบิตักิาร เชน่ การศกึษา

สิง่มชีวีติในแหลง่น ้า เชน่ แพลงกต์อน คณุภาพอากาศ ดนิ

 (ภาคบา่ย)

40 คน/กลุม่

เทคนคิการเก็บตวัอยา่ง

ภาคสนามในการทดลอง

ทางชวีวทิยา และเทคนคิ

การศกึษาสิง่มชีวีติในแหลง่

น ้า ดนิ อากาศ รวมถงึการ

ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้า 

ดนิและอากาศ ได ้

อ.ดร.ถมรัตน์



ล ำดบัที ่ คำ่ยปฎบิตักิำร/กจิกรรม ระดบั
จ ำนวน

(ช ัว่โมง)
รำยละเอยีดกจิกรรม จ ำนวน(คน) สิง่ทีไ่ดร้บัจำกกจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ

23
การวเิคราะหห์าปรมิาณวติามนิซใีน

ผักและผลไม ้
ม.ปลาย 3

กจิกรรมจะประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก ่                         

 1. การปรับมาตรฐานส ีโดยใชว้ธิกีารไทเทรตทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัปฏกิริยิารดีอกซ์

2. การวเิคราะหแ์ละค านวณหาปรมิาณวติามนิซใีนยาเม็ด

วติามนิซตีวัอยา่ง

3. การวเิคราะหแ์ละค านวณหาปรมิาณวติามนิซใีนผัก/

ผลไมต้วัอยา่ง

40 คน/กลุม่

1. วเิคราะหป์รมิาณสารโดย

ใชเ้ทคนคิการไทเทรตแบบ

เกดิปฏกิริยิารดีอกซ์

2. วเิคราะหป์รมิาณวติามนิซี

ในยาเม็ดวติามนิซตีวัอยา่งได ้

3. วเิคราะหป์รมิาณวติามนิซี

ในผักหรอืผลไมต้วัอยา่งได ้

อ.ดร.ธัญญรัตน์

24
การเพิม่พนูทักษะพืน้ฐานส าหรับ

ปฏบิตักิารฟิสกิส์
ม.ปลาย 6

ฝึกทักษะการใชเ้ครือ่งมอืวดั การรายงานผลการวดั และ

การเขยีนกราฟเสน้ตรง
40 คน/กลุม่

สามารถรายงานผลการ

ทดลองโดยการเขยีนกราฟ

เสน้ตรงทีไ่ดข้อ้มลูจากการ

ใชเ้ครือ่งมอืวดัทีเ่หมาะสม

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

อ.ดร.สทิธเิดศ

25 มาวดัความหนดืของสารกนัเถอะ ม.ปลาย 3
เรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจวทิยาศาสตรข์องความหนดื 

ปฏบิตักิารวดัความหนดืของสารในชวีติประจ าวนั
30 คน/กลุม่

เขา้ใจกฏการเคลือ่นทีข่อง

นวิตนัและคา่ความ

คลาดเคลือ่น เพิม่ทักษะการ

ค านวณ รูว้ธิกีารประเมนิ

ความหนดืของสารเชงิ

ปรมิาณได ้

อ.ดร.จริพงศ์

26
การสัง่การเซ็นเซอรด์ว้ยระบบ

อตัโนมัตเิบือ้งตน้
ม.ปลาย 3

เรยีนรูก้ารตอ่วงจร การเขยีนโปรแกรมสัง่การ ปฏบิตักิาร

ทดสอบเซ็นเซอรเ์บือ้งตน้
20 คน/กลุม่

ไดทั้กษะทางอเิล็กทรอนกิส ์

เพิม่พนูทักษะการเขยีน

โปรแกรม สามารถประยกุต์

การใชง้านเป็นระบบควบคมุ

อตัโนมัต ิเชน่ ระบบสมารท์

ฟารม์

อ.ดร.จริพงศ์

27 ระบบเนือ้เยือ่และการล าเลยีงในพชื ม.ปลาย 3

ศกึษาระบบเนือ้เยือ่ของพชืโดยเทคนคิทางกายวภิาค

ศาสตร ์และยอ้มสศีกึษาลกัษณะทอ่ล าเลยีง และ

ท าการศกึษาลกัษณะการล าเลยีงของพชื (ปฏบิตักิาร)

40 คน/กลุม่

ความรูค้วามเขา้ใจ และ

เทคนคิการศกึษาระบบ

เนือ้เยือ่และการล าเลยีงของ

พชืเบือ้งตน้

อ.ดร.ขวญัจรัส

28 มหัศจรรยโ์ลกจลุนิทรยี์ ม.ปลาย 6

กจิกรรมจะประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก ่                         

1. การศกึษาจลุนิทรยีก์ลุม่ตา่ง ๆ ภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน ์

ไดแ้ก ่ฟังไจ แบคทเีรยี ยสีต ์สาหร่ายไซยาโนแบคทเีรยี 

เป็นตน้

2. การยอ้มสแีบบแกรมเพือ่ศกึษาแบคทเีรยี 

3. จลุนิทรยีใ์นชวีติประจ าวนั 

หมายเหต ุสามารถพดูคยุเกีย่วกบัหัวขอ้ทีส่นใจเพิม่เตมิได ้

40 คน/กลุม่
สามารถใช ้ความคดิ และ

สมาธใินการแกไ้ขปัญหาได ้
อ.ดร.ถมรัตน์



ล ำดบัที ่ คำ่ยปฎบิตักิำร/กจิกรรม ระดบั
จ ำนวน

(ช ัว่โมง)
รำยละเอยีดกจิกรรม จ ำนวน(คน) สิง่ทีไ่ดร้บัจำกกจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ

29 คา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว์ ม.ปลาย 6

กจิกรรมจะประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่

1. ภาคทฤษฎ ีความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัพรรณไม ้

2. ภาคสนาม การเดนิป่าเพือ่เก็บตวัอยา่งพรรณไม ้

3. ภาคปฏบิตักิาร การระบพุรรณไมเ้บือ้งตน้ การท า

ตวัอยา่งพรรณไมอ้า้งองิ (herbarium specimen)

40 คน/กลุม่

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั

พรรณไม ้เทคนคิการเตรยีม

ตวัและการเดนิป่าเพือ่เก็บ

ตวัอยา่งพรรณไม ้รวมถงึ

เทคนคิการระบพุรรณไม ้

เบือ้งตน้ และการจัดเตรยีม

ตวัอยา่งพรรณไมอ้า้งองิ

อ.ดร.ขวญัจรัส

30 Fun with science (1 day camp) ม.ปลาย 6

เป็นกจิกรรมการทดลองหรอืเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรท์ี่

เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั 

(โดยเนือ้หากจิกรรมและความยากงา่ยจะแตกตา่งตาม

ระดบัชัน้)

20 คน/กลุม่ (อยา่ง

นอ้ยตอ้งมผีูส้มัคร

ร่วมกจิกรรม 10 คน

ขึน้ไป)

เขา้ใจหลกัการพืน้ฐานของ

วทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วเนือ่งกบั

ชวีติประจ าวนั รวมทัง้ฝึก

ปฏบิตัเิทคนคิทาง

วทิยาศาสตรต์า่งๆ

อ.ดร.ถมรัตน์

31 คณติคดิสนุก ม.ปลาย 3

รูปแบบเป็นฐานกจิกรรมเพือ่กระตุน้ใหเ้ด็กไดใ้ช ้ความคดิ 

และสมาธใินการแกไ้ข ปัญหา หมายเหต ุแตล่ะกจิกรรมจะ

ดคูวามเหมาะสมในดา้นวยัวฒุขิองเด็กทีร่่วมกจิกรรมนัน้ๆ

40 คน/กลุม่
สามารถใช ้ความคดิ และ

สมาธใินการแกไ้ขปัญหาได ้
อ.ดร.คนตินิ


