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รูปแบบกิจกรรมการศึกษาของศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา
(ภาคเร �ยนที� 2/2564 ภาคฤดูร้อน 2565 และ ภาคเร �ยนที� 1/2565) (1/2)

กิจกรรมการเร �ยนรูผ่้านนิทรรศการ
2 เร ��อง
รบัจองเฉพาะรูปแบบหมูค่ณะ
มคีา่ใชจ้า่ยตามที�กําหนด (40, 60 บาท)
สามารถชมนทิรรศการอื�น ๆ รว่มดว้ยได้
จองลว่งหนา้ที�กลุม่การตลาดและประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมปฏิบัติการ (ON SITE)
21 เร ��อง
รบัจองเฉพาะรูปแบบหมูค่ณะ
มคีา่ใชจ้า่ยตามที�กําหนด
สามารถชมนทิรรศการอื�น ๆ รว่มดว้ยได้
จองลว่งหนา้ที�กลุม่การตลาดและประชาสมัพนัธ์

กิจกรรม
ค่ายว �ทยาศาสตร์

3 เร ��อง
ชําระคา่ลงทะเบยีน

     ผา่นธนาคาร

สําหรบัผูส้นใจทั�วไป
จดักจิกรรมตามเวลาที�กําหนด
จํานวนผูร้ว่มกจิกรรม และคา่ใชจ้า่ย

     แตกตา่งกนัไปแตใ่นแตล่ะเร ��อง
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(50, 60, 100, 250, 300 บาท)



กิจกรรมพิเศษประจําป�
3 รายการ
จดักจิกรรมตามระยะเวลาที�กําหนด
สําหรบัผูส้นใจ/ประชาชนทั�วไป
ตดิตามรายละเอยีดที�ชอ่งทาง

     การประชาสมัพนัธต์า่ง ๆ ของ ศว.

กิจกรรมการแสดงว �ทยาศาสตร์
เสร �มการเร �ยนรู้

การแสดง
ท้องฟ�าจําลอง

3 เร ��อง
รบัจองเฉพาะรูปแบบหมูค่ณะ
มคีา่ใชจ้า่ยตามที�กําหนด
ตดิตอ่สอบถามเพื�อจองลว่งหนา้

เป�ดการแสดงตามรอบที�กําหนด
จํานวนสงูสดุรอบละ 280 คน

รบัจองเฉพาะรูปแบบหมูค่ณะ

มคีา่ใชจ้า่ยตามที�กําหนด
ไมร่วมคา่เขา้ชมนทิรรศการอื�น
ตดิตอ่สอบถามเพื�อจองลว่งหนา้

       (ขึ�นกบัประกาศ กทม. และสถานการณโ์คว �ด-19)

     (บุคคลทั�วไปซื�อบัตรในวนัเข้าชม)
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รูปแบบกิจกรรมการศึกษาของศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา
(ภาคเร �ยนที� 2/2564 ภาคฤดูร้อน 2565 และ ภาคเร �ยนที� 1/2565) (2/2)



สําหรับระดับชั�นปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น
เร �ยนรู้เนื�อหาของนิทรรศการ ผ่านการฟ�งบรรยาย
ทําบทปฏิบัติการ และทํากิจกรรมเสร �มโดยว �ทยากร
นําชม ใช้เวลาประมาณ 2 ชั�วโมง โดยสามารถชม
นิทรรศการอื�นด้วยได้ ประกอบด้วย 2 เร ��อง ได้แก่

กิจกรรมการเร �ยนรู้ผ่านนิทรรศการ

นักว �ทย์น้อย
ท่องโลกธรรมชาติ

นักว �ทย์น้อย
ท่องเมืองเด็ก
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กลุ่มเป�าหมาย

ชั�นปฐมวยั

ชั�น ป.1-ป.3

นักว �ทยน้์อย
ท่องโลกธรรมชาติ

นักว �ทยน้์อย
ท่องเมืองเด็ก

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ช่วงเวลา ค่าใช้จ่าย

นิทรรศการไดโนเสาร์

เร �ยนรูเ้ร ��องราวทางว �ทยาศาสตร์

     นิทรรศการขุมทรพัย์โลกสีเขียว 
     และนิทรรศการโลกของแมลง
       (ให้บร �การโดยเจ้าหน้าที�ประจํา 3 นิทรรศการ)

     โดยใช้นิทรรศการของศูนย์-
     ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา
     เป�นสื�อในการทํากิจกรรม
     พรอ้มปลูกฝ�งกระบวนการคิด
     ด้วยจิตว �ทยาศาสตรแ์ละฝ�กทักษะ
     การเร �ยนรูจ้ากประสบการณ์ตรง

วนัอังคาร-ศุกร์
ระหวา่งเดือน 
พ.ย. 64 ถึง
ก.ย. 65

คนละ 40 บาท

ให้บร �การ 
30-50 คน / รอบ

ให้บร �การ*
60 คน / รอบ

ชั�นปฐมวยั

ชั�น ป.1-ป.3

นิทรรศการเมืองเด็ก

เร �ยนรูเ้ร ��องราวทางว �ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยเร �ยนรูผ่้าน
นิทรรศการ ด้วยการเล่นเกม
การศึกษา การทดลอง

       (ใหบ้ร �การโดยเจา้หนา้ที�ประจํานิทรรศการ 3 คน)

     และการประดิษฐ์ของเล่นทาง
     ว �ทยาศาสตร ์เพื�อส่งเสร �ม
     เจตคติที�ดีทางว �ทยาศาสตร ์
     และทักษะกระบวนการทาง
     ว �ทยาศาสตร์

คนละ 60 บาท

6
*หากผูร้บับร �การจํานวนไมถ่งึเกณฑ์
คดิคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ย 60 คน

วนัอังคาร-ศุกร์
ระหวา่งเดือน 
พ.ย. 64 ถึง
ก.ย. 65



เร �ยนรูว้ �ทยาศาสตร์ในเร ��องใดเร ��องหนึ�งแบบเจาะลึก ตามสาระการเร �ยนรู้
ผ่านการลงมือทดลองด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย
การฟ�งบรรยาย พร้อมกับทําการทดลอง และทําบทปฏิบัติการ
โดยว �ทยากรและคณะ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั�วโมง 30 นาที คิดค่าใช้จ่าย
ตามที�กําหนด ซึ�งสามารถเข้าชมนิทรรศการว �ทยาศาสตร์อื�นได้
ประกอบด้วย 21 เร ��อง

กิจกรรมปฏิบัติการ

ให้บร �การไม่เกนิ
40 คน / รอบ*

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.
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*ทุกกิจกรรมขึ�นกับประกาศ กทม.
และสถานการณ์โคว �ด-19

(ON SITE)



กลุ่มเป�าหมาย

ชั�น ป.4-ป.6เร �ยนรูห้ลักการทางว �ทยาศาสตรด้์วยการทดลอง
เกี�ยวกับแสงและการมองเห็น คุณสมบัติของแสง
กระจกนูน กระจกเวา้ เลนส์นูน เลนส์เวา้ การหักเห
ของแสงและเร ��องอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องตามระดับชั�น
ของผู้รบับร �การแสง

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

คนละ 50 บาท

แรงและการเคลื�อนที�

แรงและการเคลื�อนที�
(STEM EDUCATION)

ชั�น ม.1-ม.3

เร �ยนรูห้ลักการทางว �ทยาศาสตรด้์วยการทดลอง
เร ��องแรงและการเคลื�อนที� กฎการเคลื�อนที�ของ
นิวตัน แรงเสียดทาน การเคลื�อนที�แบบวงกลม 
และเร ��องอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องตามระดับชั�นของ
ผู้รบับร �การ

ชั�น ป.4-ป.6 คนละ 50 บาท

ชั�น ม.1-ม.3

เร �ยนรูห้ลักการทางว �ทยาศาสตรด้์วยการทดลอง
เร ��องแรงและการเคลื�อนที� กฎการเคลื�อนที�ของ
นิวตัน การสร้างสะพาน และเร ��องอื�น ๆ เกี�ยวกับ
แรงและการเคลื�อนที�ในระดับที�เหมาะสมกับช่วงชั�น
ของผู้รบับร �การ ในรูปแบบสะเต็มศึกษา

ชั�น ม.1-ม.3 คนละ 60 บาท

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ
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อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.



กลุ่มเป�าหมาย

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3
ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
25 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ป.1-ป.3

ชั�น ป.4-ป.6

ว �ทยาศาสตร์ คดิ สนุก

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

เร �ยนรูเ้กี�ยวกับพลังงานรูปแบบต่าง ๆ การเปลี�ยนรูป
พลังงาน ทดลองและอธิบายหลักการผลิตไฟฟ�า
ข้อดี-ข้อจํากัดของการผลิตไฟฟ�าแบบต่าง ๆ 
และเข้าใจความสําคัญของการอนุรกัษ์พลังงาน

คนละ 60 บาท

เร �ยนรูว้ �ทยาศาสตรเ์กี�ยวกับเร ��องพลังงานยืดหยุ่น
แรงตึงผิว และภาพลวงตา ผ่านกิจกรรมการเร �ยนรู้
ในรูปแบบการประดิษฐ์และการทดลอง

คนละ 60 บาท

นักสบืพลงังาน
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ว �ทยาการคํานวณ
(COMPUTING SCIENCE) เบื�องตน้

เร �ยนรูว้ �ทยาการคํานวณ (COMPUTING SCIENCE)
เบื�องต้น เช่นคําและความหมายการฝ�กเร �ยงลําดับของ
คําสั�ง และรู้จักโปรแกรม SCRATCH 3.0 เบื�องต้น

คนละ 60 บาท



กลุ่มเป�าหมาย

ชั�น ม.1-ม.3
ชั�น ม.4-ม.6

เร �ยนรู้ว �ทยาการคํานวณ (COMPUTING SCIENCE)
เช่น เร �ยนรูอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที�ใช้ในการต่อวงจร
ขั�นพื�นฐาน การใช้งานของภาษาคอมพิวเตอร ์(ภาษา
ซี) เบื�องต้น ด้วยโปรแกรม ARDUINO IDE,/ ฝ�ก
การใช้การแก้ไขป�ญหาโดยใช้ว �ทยาการคํานวณ คิด
แบบเป�นลําดับขั�นตอน

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

คนละ 100 บาท
ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

ว �ทยาการคํานวณ
(COMPUTING SCIENCE)

เทคโนโลยีหุ่นยนต์

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

สารเคมีเปลี�ยนสีได้

คนละ 60 บาท
ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

เร �ยนรูเ้กี�ยวกับคุณสมบัติความเป�นกรด-เบส
ทดลองหาค่าความเป�นกรด-เบสของสาร 
ที�เกี�ยวข้องในชีว �ตประจําวนั

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

เร �ยนรูเ้กี�ยวกับจุลินทร �ย์ชนิดต่าง ๆ ผ่านกล้อง
จุลทรรศน์ ได้ทราบถึงประโยชน์-โทษ 
และทดลองใช้จุลินทร �ย์ผลิตอาหาร

จุลินทร �ย์ก้นครวั

คนละ 60 บาท

ชั�น ม.4-ม.6

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.
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กลุ่มเป�าหมาย

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ม.4-ม.6

เร �ยนรูส้ารอาหารจากการทดลองปฏิกิร �ยาเคมี
และโครงสรา้งทางเคมีของสารอาหาร ปฏิกิร �ยา
ในการปรุงอาหารและการเลือกซื�อวตัถุดิบที�ดี
และเหมาะสมต่อร่างกาย

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

คนละ 60 บาท

ครวัเคมีน่ารู้

ใหบ้ร �การไม่เกนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

เร �ยนรูเ้กี�ยวกับโลกของแมลง สนุกกับการไขความลับ
ชีว �ตสุดอัศจรรย์และประโยชน์อันน่าทึ�งของแมลง
ต่อสิ�งมีชีว �ตในธรรมชาติ

ความลับของแมลง

คนละ 60 บาท

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ป.1-ป.3
ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

เร �ยนรู้ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ�งมีชีว �ต
โครงสร้างของ DNA การพิมพ์ลายนิ�วมือ
การสกัดสารพันธุกรรม การทดลองทําลายพิมพ์
DNA และการนํามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ

นักสืบ DNA

คนละ 60 บาทชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3 ใหบ้ร �การไม่เกนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.
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ชั�น ม.4-ม.6



กลุ่มเป�าหมาย

เจาะลึกหิน - แร่

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ใหบ้ร �การไม่เกนิ
40 คน / รอบ

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ม.4-ม.6

เร �ยนรูเ้ชิงลึกเกี�ยวกับสมบัติของหินและแร ่
การกําเนิดและความสัมพันธ์ระหวา่งหินและแร่
รวมถึงการนํามาใช้ประโยชน์อีกด้วย

เร �ยนรูเ้กี�ยวกับความแตกต่างระหวา่งเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว ์หน้าที�และองค์ประกอบของออรแ์กเนล
ในสิ�งมีชีว �ต รวมทั�งการเตร �ยมตัวอย่างสไลด์สด
สําหรับส่องเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

โลกใต้เลนส์

คนละ 60 บาท

คนละ 50 บาท

ไขความลับของธรรมชาติ

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ม.4-ม.6

เร �ยนรูร้ะบบนิเวศและความสัมพันธ์ของสิ�งมีชีว �ต
กับสิ�งแวดล้อมตามธรรมชาติ ห่วงโซ่อาหาร สายใย
อาหาร และความสัมพันธ์ระหวา่งสิ�งมีชีว �ต พรอ้มทั�ง
ทําการทดลองศึกษาระบบนิเวศแหล่งนํ�า และฝ�กนับ
จํานวนประชากรของสิ�งมีชีว �ต

คนละ 60 บาท
ใหบ้ร �การไม่เกนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.
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กลุ่มเป�าหมายกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

ระบบในร่างกายของเรา
(BODY SYSTEMS)

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ม.4-ม.6

เร �ยนรูเ้กี�ยวกับอวยัวะ หน้าที� ความสัมพันธ์ของ
ระบบต่าง ๆ ในรา่งกายของเรา เช่น ระบบย่อย
อาหาร ระบบหมุนเว �ยนเลือด ฝ�กการวดัชีพจร
ศึกษาเซลล์เม็ดเลือด เปร �ยบเทียบความแตกต่าง
ของระบบในสิ�งมีชีว �ตเซลล์เดียวและสิ�งมีชีว �ต
หลายเซลล์

คนละ 60 บาท
ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

เจาะลึกซากดึกดําบรรพ์

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

เร �ยนรู้เชิงลึกเกี�ยวกับการกําเนิดซากดึกดําบรรพ์
การจําแนกเวลาทางธรณีว �ทยา การลําดับชั�นหิน
ประโยชน์ของซากดึกดําบรรพ์

คนละ 60 บาท
ใหบ้ร �การไม่เกนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

เร �ยนรูเ้กี�ยวกับการโภชนาการ สารปนเป�� อนในอาหาร
การอ่านฉลาก และเลือกรบัประทานอาหาร

โภชนาการเพื�อสุขภาพ

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ม.4-ม.6

คนละ 60 บาท
ใหบ้ร �การไม่เกนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.
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กลุ่มเป�าหมายกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

คนละ 60 บาท
ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

คนละ 60 บาท
ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น.

กิจกรรมภายใต้แนวคิด STEM EDUCATION 
สะเต็มศึกษา โดยนําความรูทั้กษะกระบวนการ
ด้านว �ทยาศาสตรผ่์านกิจกรรมในรูปแบบของแรลลี�
และกิจกรรมปฏิบัติการ โดยมีการแข่งขันที�สนุกสนาน
อย่างบูรณาการ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีว �ต
ประจําวนัได้

ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ม.4-ม.6

ป.4-ป.6 คนละ 250 บาท

ใหบ้ร �การไมเ่กนิ
40 คน / รอบ

อังคาร - ศุกร์
09:00-11:30 น.
 13:00-15:30 น. 14

รูจั้กตัวเรา

เร �ยนรู้เกี�ยวกับระบบการทํางานของรา่งกาย
ทดสอบและประมวลผลสมรรถภาพรา่งกาย

ว �ทยาศาสตรท้์าพิสูจน์

เร �ยนรูเ้กี�ยวกับกระบวนการทางว �ทยาศาสตร์
ในหัวข้อต่าง ๆ ที�ผู้รับบร �การสนใจหร �อทันต่อ
เหตุการณ์

ชั�น ป.4-ป.6
ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ป.1-ป.3

ชั�น ม.4-ม.6

FUN SCIENCE RALLY

ม.1-ม.6 คนละ 300 บาท



กิจกรรมค่ายว �ทยาศาสตร์

เร �ยนรูว้ �ทยาศาสตรผ่์านกระบวนการค่าย ฝ�กทักษะ
กระบวนการทางว �ทยาศาสตร ์ฝ�กการทํางานรว่มกัน
และสนุกกับกิจกรรมนันทนาการ โดยกลุ่มเป�าหมาย
จํานวนผู้รว่มกิจกรรม ระยะเวลาในการเข้ารว่มกิจกรรม
และค่าใช้จ่าย แตกต่างกันไปตามรายละเอียดในแต่ละ
รายการ ประกอบด้วย 3 ค่าย
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กลุ่มเป�าหมาย

ลักษณะกิจกรรม

ระยะเวลา

ค่ายกลางวัน 2 วนั กิจกรรมการเร �ยนรู้ว �ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
พัฒนาทักษะกระบวนการทางว �ทยาศาสตร์และส่งเสร �มเจตคติที�ดี
ทางว �ทยาศาสตร์ โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมค่ายว �ทยาศาสตร์ด้วย
กิจกรรมการทดลองทางว �ทยาศาสตร์และการประดิษฐ์ของเล่น
ทางว �ทยาศาสตร์ รวมทั�งกิจกรรมสันทนาการเพื�อส่งเสร �มการเร �ยนรู้
รว่มกัน ทําให้เด็กมีโอกาสในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและมี
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์

รุน่ที� 1   วนัที� 24 - 25 มีนาคม 2565
รุน่ที� 2  วนัที� 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565

เยาวชนอายุ 6 - 8 ป�
จํานวน 2 รุน่ รุน่ละ 25 คน

ค่ายนักว �ทยาศาสตร์รุ่นจิ�ว

ค่าใช้จ่าย คนละ 1,200 บาท 
(ชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร)

สถานที� นิทรรศการเมืองเด็ก ชั�น 6 อาคาร 4
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ลักษณะกิจกรรม ค่ายกลางวนั 2 วนั 
เร �ยนรู้ทางว �ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอย่างสนุกสนาน 
ผ่านกิจกรรมที�หลากหลายตื�นเต้นกับการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง

ระยะเวลา 5 - 6 พฤษภาคม 2565

กลุ่มเป�าหมาย เยาวชนอายุ 9 – 12 ป� จํานวน 40 คน

ค่ายสนุกกับว �ทยาศาสตร์

ค่าใช้จ่าย คนละ 1,100 บาท 
(ชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร)

สถานที� ศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา
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ลักษณะกิจกรรม ค่ายกลางวนั 3 วนั 
เพื�อพัฒนาความรูเ้บื�องต้นและพื�นฐานของ ICT เร �ยนรู้
และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เคร ��องมือต่างๆ 
เพื�อพัฒนาทักษะด้านความคิดสรา้งสรรค์และสนุกกับ
การเร �ยนรูแ้ละการทดลองด้วยตนเอง                 

ค่าย ICT FOR KIDS

ค่าใช้จ่าย คนละ 3,000 บาท 
(ชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร)

สถานที� ศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา
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ON SITE

ระยะเวลา รุน่ที� 1   วนัที� 23 - 25 มีนาคม 2565
รุน่ที� 2  วนัที� 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2565

กลุ่มเป�าหมาย เยาวชนอายุ 11 - 14 ป� จํานวน 2 รุน่ รุน่ละ 20 คน



กิจกรรมพิเศษประจําป�

กิจกรรมพิเศษของศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา
สําหรบันักเร �ยน นักศึกษา ครู เยาวชน ครอบครวั
และประชาชนทั�วไป ระยะเวลาและรายละเอียด
การจัดกิจกรรมเป�นไปตามที�กําหนด

โปรดติดตามข่าวสารเกี�ยวกับกิจกรรมฯ ในช่องทางต่าง ๆ 
หร �อสอบถามกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2391 0544, 0 2392 1773, 0 2392 0508
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ระยะเวลา

งานสัปดาห์ว �ทยาศาสตร์
แห่งชาติ

เทศกาลภาพยนตร์
ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการเร �ยนรู้

กิจกรรมเพื�อการเฉลิมฉลองวนัเด็กแห่งชาติ
ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ 
การทดลอง เกม ฯลฯ

เร �ยนรู้ว �ทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ในรูปแบบภาพยนตร ์ซึ�งเป�นภาพยนตรที์�ได้รบั
การคัดเลือกเข้าฉายเพื�อส่งเสร �มวฒันธรรม
ว �ทยาศาสตรแ์ก่ครู นักเร �ยน นักศึกษา และ
ประชาชนทั�วไป

กิจกรรมที�จัดขึ�นเพื�อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่ง
ว �ทยาศาสตร์ไทยและเพื�อกระตุ้นความสนใจ
ด้านว �ทยาศาสตรแ์ก่เยาวชน

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

งานวนัเด็กแห่งชาติ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เด็ก ฟร �
ผู้ใหญ่ 30 บาท

1 พฤศจิกายน ถึง
20 ธันวาคม 2564

8 มกราคม 2565

เด็ก 20 บาท
ผู้ใหญ่ 30 บาท

18-20 สิงหาคม 2564
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เร �ยนรูผ่้านการแสดง เพื�อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางว �ทยาศาสตรข์องกลุ่มเป�าหมายในระดับต่าง ๆ 
จัดที�ศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา

สอบถาม/ติดต่อจองล่วงหน้า
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2391 0544, 0 2392 1773, 0 2392 0508

กิจกรรมการแสดงว �ทยาศาสตร์
เสร �มการเร �ยนรู้
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กลุ่มเป�าหมาย

ชั�นปฐมวยั

ชั�น ป.1-ป.3

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ช่วงเวลา ค่าใช้จ่าย

เร �ยนรูโ้ดยผ่านการแสดงประกอบ
ละคร/นิทานสําหรับเด็ก สื�อสไลด์
มัลติมีเดีย กิจกรรมการทดลอง
ทางว �ทยาศาสตร์และสิ�งประดิษฐ์

ON SITE ที�นิทรรศการเมืองเด็ก
ชั�น 6 อาคาร 4

วนัอังคาร-ศุกร์
วนัละ 2 รอบ
(เช้า/บ่าย)

คนละ 60 บาท

ให้บร �การไม่เกิน
50 คน / รอบ

วันอังคาร-ศุกร์
 
 
 
 

(ชมเป�นหมู่คณะ
กรุณาติดต่อจอง
ล่วงหน้า 1 สัปดาห์)

รอบละ
1,200 บาท

การแสดง
ทางว �ทยาศาสตร์

(SCIENCE SHOW)

ว �ทยาศาสตรเ์สร �ม
การเร �ยนรู้

แนวบูรณาการ
(ว �ทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรม

สําหรับเด็กปฐมวยั)

นําเสนอหลักการทางว �ทยาศาสตร์
ผ่านการแสดงที�สนุกสนาน ผู้ชม
สามารถร่วมแสดงกับว �ทยากรได้ ชั�น ป.4-ป.6

ชั�น ม.1-ม.3

ชั�น ป.1-ป.3

ชั�น ม.4-ม.6
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ให้บร �การ*
60 คน / รอบ

*หากผูร้บับร �การจํานวนไมถ่งึเกณฑ์
คดิคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ย 60 คน

09:00 – 11:00 น.
13:00 – 15:00 น.

เร ��ม 1 ก.พ. 65

10:00 – 11:00 น.
11:00 – 12:00 น.
13:00 – 14:00 น.
14:00 – 15:00 น.



การแสดงท้องฟ�าจําลอง
เร �ยนรูด้้านดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ฟ�งการบรรยายให้
ความรูด้้านดาราศาสตรจ์ากนักว �ชาการศึกษาด้าน
ดาราศาสตร ์ประกอบด้วยการบรรยายดาวและ
ภาพยนตรเ์ต็มโดม ณ อาคารท้องฟ�าจําลองกรุงเทพ

สอบถาม/ติดต่อจองล่วงหน้า
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2391 0544, 0 2392 1773, 0 2392 0508
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กลุ่มเป�าหมาย

ชั�น ป.4-ป.6ชั�น ป.1-ป.3

ชั�น ม.1-ม.3 ชั�น ม.4-ม.6

นักศึกษา กศน.ชั�นปฐมวยั

ลักษณะกิจกรรม การแสดงทางดาราศาสตรด้์วยเคร ��องฉายดาวและสื�อ
มัลติมีเดีย เพื�อแนะนําให้รูจั้กการดูดาว และให้ความรู้
ด้านดาราศาสตร ์อวกาศ และปรากฏการณ์ธรรมชาติ

การแสดงท้องฟ�าจําลอง

ค่าใช้จ่าย รอบภาษาไทย      เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท
รอบภาษาอังกฤษ  เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท

สถานที� ท้องฟ�าจําลองกรุงเทพ อาคาร 1

จํานวนผู้ชม รอบละไม่เกิน 280 คน
(ขึ�นกับประกาศ กทม. และสถานการณ์โคว �ด-19)

รอบการแสดง
ของสถานศกึษา

 

องัคาร-ศกุร์
10:00 น.*
13:00 น.
14:00 น.

 

เสาร-์อาทติย์
10:00 น.

 *รอบภาษาอังกฤษเฉพาะวนัอังคาร
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บร �การนอกสถานที�

รายการกิจกรรมที�ศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา
สามารถจัดให้บร �การนอกสถานที� เช่น สถานศึกษา
หร �อหน่วยงาน/องค์กร ที�ประสงค์ขอรบับร �การ
ประกอบด้วย 3 รายการ

สอบถาม/ติดต่อจองล่วงหน้า
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2392 0508
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ท้องฟ�าจําลองเคลื�อนที�/
กิจกรรมการศึกษาเคลื�อนที�

ลักษณะกิจกรรม - ชุดท้องฟ�าจําลองเคลื�อนที� ติดตั�งภายในอาคาร
  ที�มีพื�นที�อย่างน้อย 100 ตร.ม. และเพดานสูง
  มากกวา่ 5 เมตร จุดต่อไฟ 32 แอมป�
- ชุดทดลองกิจกรรม

จํานวนผู้รับบร �การ
และระยะเวลา

อัตราค่าบร �การ
(ศว.ออกใบเสร็จ)

ตั�งแสดง 3 - 5 วนั
(เดินทาง/ติดตั�ง/ร ��อถอน 2 วนั)

- ท้องฟ�าจําลองเคลื�อนที�วนัละ 3,000 บาท
  (เร �ยกเก็บเฉพาะตามจํานวนวนัให้บร �การ)
- กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมละ 1,000 บาทต่อครั�ง

เงื�อนไขในการให้บร �การ เขต กทม.   ผู้รบับร �การจ่ายค่านํ�ามันรถและค่าเบี�ยเลี�ยง
เขตภูมิภาค  ไม่รวมค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าพาหนะ ค่าที�พัก
             และค่านํ�ามันเชื�อเพลิง ซึ�งจะเร �ยกเก็บ
             เท่าที�จ่ายจร �ง 26



สอบถามรายละเอียด/ติดต่อจองล่วงหน้าที�กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2391 0544, 0 2392 1773, 0 2392 0508

การแสดงทางว �ทยาศาสตร์
(SCIENCE SHOW)

รูจั้กตัวเรา

ลักษณะกิจกรรม
ชุดคอมพิวเตอร์
ชุดนิทรรศการ
ชุดทดสอบสมรรถภาพ

จํานวนผู้รับบร �การ
ครั�งละไม่ตํ�ากว่า 100 คน

ลักษณะกิจกรรม
นําเสนอหลกัการทาง
ว �ทยาศาสตรผ่์านการแสดง
ที�สนุกสนาน ผูช้มสามารถ
รว่มแสดงกบัว �ทยากรได้

ระยะเวลา อัตราค่าบร �การ
รอบละ 1 ชั�วโมง วนั-เวลา 
ตามที�ผูร้บับร �การกําหนด

รอบละ 1,200 บาท

เงื�อนไขในการให้บร �การ
เขต กทม.   ผูร้บับร �การจา่ยคา่นํ�ามันรถและคา่เบี�ยเลี�ยง
เขตภมูภิาค  ไม่รวมค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าพาหนะ คา่ที�พกั
             และคา่นํ�ามันเชื�อเพลงิ ซึ�งจะเร �ยกเก็บ
             เท่าที�จา่ยจร �ง

อัตราค่าบร �การ
คนละ 60 บาท
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ศูนย์สรา้งสรรค์เยาวชน
(กระจ่าง บร �รกัษ์นิติเกษตร)

ศูนย์สรา้งสรรค์เยาวชน
(กระจ่าง บร �รกัษ์นิติเกษตร)

sciplanet.org

0 2437 2490

0 2437 2490

110 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
(รถประจําทางสาย 6, 57)

สังกัดศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา จัดกิจกรรม
การเร �ยนรู้ว �ทยาศาสตร ์สําหรบัเด็กปฐมวยัจากสื�อ
นิทรรศการ โดยทําบทปฏิบัติการประกอบการเล่น
เพื�อการเร �ยนรูที้�หลากหลาย สําหรบัเด็กอายุ 3 – 6 ป�

เป�ดบร �การ อังคาร - อาทิตย์ 09:00 - 16:30 น.
(ป�ดวนัจันทรแ์ละวนัหยุดนักขัตฤกษ์)
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กิจกรรมการศึกษา ณ ศูนย์สรา้งสรรค์เยาวชนฯ
ภาคเร �ยนที� 2/2564 ภาคฤดูร้อน 2565 และ ภาคเร �ยนที� 1/2565

กิจกรรมการเร �ยนรูผ่้านนิทรรศการ
1 เร ��อง
ไมม่คีา่ใชจ้า่ย
ตดิตอ่สอบถามเพื�อทราบขอ้มลูเพิ�มเตมิ

กิจกรรมการแสดง
1 เร ��อง
ไมม่คีา่ใชจ้า่ย
ตดิตอ่เพื�อขอขอ้มลูเพิ�มเตมิ

กิจกรรมค่ายว �ทยาศาสตร์
คา่ยกลางวนั 2 คา่ย
สําหรบัผูส้นใจทั�วไป
ตดิตามรายละเอยีดที�ชอ่งทาง

     การประชาสมัพนัธต์า่ง ๆ

กิจกรรมพิเศษ
3 รายการ
ไมม่คีา่ใชจ้า่ย
ตดิตามรายละเอยีดที�ชอ่งทาง

     การประชาสมัพนัธต์า่ง ๆ
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กิจกรรมเร �ยนรูผ่้านนิทรรศการ

ลักษณะกิจกรรม เร �ยนรูเ้ร ��องราวทางว �ทยาศาสตร์โดยใช้นิทรรศการภายในและ
ภายนอกของศูนย์สรา้งสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บร �รกัษ์นิติเกษตร)
เป�นสื�อในการทํากิจกรรมประกอบการเล่น เพื�อเสร �มสรา้งการเร �ยนรู้
สําหรบัเด็กปฐมวยั เลือกได้ 1 กิจกรรม (ให้บร �การ 30 คน / รอบ)
1. ชวนน้องท่องโลก        2. เพื�อนรักสีเขียว
3. ตะลุยโลกแมลง         4. สนุกกับอากาศ
5. CODING หรรษา

กลุ่มเป�าหมาย

ระยะเวลา วันอังคาร - ศุกร ์เวลา 09:00-16:00 น.
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

เด็กอายุ 3 - 6 ป�

ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

ชื�อกิจกรรม เป�ดโลกนักว �ทย์น้อย
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ลักษณะกิจกรรม เป�นการนําเสนอหลักการทางว �ทยาศาสตรโ์ดย
ผ่านการชมการแสดง การทดลอง เพื�อฝ�กทักษะ
การค้นหาคําตอบจากการทดลอง และสรุปอย่าง
มีเหตุผล (ให้บร �การ 30 คน / รอบ)

กลุ่มเป�าหมาย

ระยะเวลา อังคาร-ศุกรว์นัละ 2 รอบ  ( เช้า / บ่าย )
10:00-11:00 น. 13:00-14:00 น.

เด็กอายุ 3 - 6 ป�

ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

ชื�อกิจกรรม การแสดง KIDS SCIENCE SHOW

กิจกรรมการแสดง
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ลักษณะกิจกรรม ค่ายกลางวนั 2 วนั เพื�อการเร �ยนรู ้ฝ�กทักษะ
กระบวนการทางว �ทยาศาสตร ์และฝ�กการเป�น
ยุวอาสานําชม ปลูกฝ�งสรา้งจิตสํานึกในการทํางาน
ให้มีจิตอาสาต่อชุมชน

กลุ่มเป�าหมาย

ระยะเวลา 27 – 28 พฤศจิกายน 2564

เด็กอายุ 7 - 12 ป� จํานวน 20 คน

ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

ชื�อกิจกรรม ค่ายคนดีมีนํ�าใจ

กิจกรรมค่ายว �ทยาศาสตร ์(1)
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ลักษณะกิจกรรม ค่ายกลางวนั 2 วัน เร �ยนรูว้ �ทยาศาสตร์จากการ
ปฏิบัติเชิงเล่น ฝ�กการบูรณาการใช้ว �ทยาศาสตร์กับ
ชีว �ตประจําวนั เพื�อจุดประกายความสนใจการเร �ยนรู้
ในว �ชาว �ทยาศาสตร์

กลุ่มเป�าหมาย

ระยะเวลา 7 – 8 เมษายน 2565

เด็กอายุ 4 - 6 ป� จํานวน 25 คน

ค่าใช้จ่าย คนละ 1,200 บาท
ชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร  

ชื�อกิจกรรม ค่าย KIDS’ SCIENCE

กิจกรรมค่ายว �ทยาศาสตร ์(2)
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ลักษณะกิจกรรม
เร �ยนรู้ว �ทยาศาสตรจ์าก
กิจกรรมและเกม 
(จํานวน 700 คน)

กลุ่มเป�าหมาย

ระยะเวลา
8 มกราคม 2565

เด็กปฐมวยั

ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ชื�อกิจกรรม
งานวนัเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมพิเศษ

ลักษณะกิจกรรม

ระยะเวลา
18 – 20 สิงหาคม 2565

ชื�อกิจกรรม
งานสัปดาห์ว �ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ
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ลักษณะกิจกรรม
เร �ยนรู้ว �ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
รูปแบบภาพยนตร์ ซึ�งเป�นภาพยนตร์ที�ได้รับการคัดเลือก
สําหรับเด็กปฐมวัย

กลุ่มเป�าหมาย

ระยะเวลา
1 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2564

เด็กปฐมวยั

ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ชื�อกิจกรรม
งานเทศกาลภาพยนตรว์ �ทยาศาสตรเ์พื�อการเร �ยนรู้
(SCIENCE FILM FESTIVAL)

เร �ยนรูว้ �ทยาศาสตรผ่์านกิจกรรมบูรณาการ
เพื�อจุดประกายการเร �ยนรูว้ �ทยาศาสตร์
ในระดับที�สูงขึ�น (จํานวน 200 คน)

กลุ่มเป�าหมาย
เด็กปฐมวยั

ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย



ศูนย์ว �ทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษา (ท้องฟ�าจําลองกรุงเทพ)
SCIENCE CENTER FOR EDUCATION

ScienceCenterForEducation

sciplanet.org

nsce@sci-educ.nfe.go.th

0 2391 0544, 0 2392 1773,
0 2392 0508

Bangkokplanetarium

sce_moe

sciplanet


