
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค่ายกิจกรรมตะลุยดินแดนมหัศจรรย์ 100 แหล่งวิทยน์อกห้องเรียน  

( Activities dabble wonderland of learning ) 
ด าเนินงานโดย ฝ่ายกิจกรรม บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด 

 

                เนื่องจากนโยบายทางบริษัทต้องการให้มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้มี
มีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู้มากยิ่งข้ึนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ ผู้เชียวชาญ และกิจกรรมที่แสนสนุก โดยกิจกรรมนี้เป็น
ตัวเลือกที่บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็กมีการเรียนรู้โลกกว้างเปิดวิสัยทัศน์ให้เด็ก ๆ มีการเรียนรู้มาก
ขึ้นและได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะท าให้เด็กวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด 
                การจัดกิจกรรมครั้งนี้ไปจัดในรูปแบบการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 3 
วันติดต่อกันในแต่ละวันจะไปแต่ละสถานที่ท่ีส าคัญและให้ให้ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น ทรัพย์ในดินกับไดโนเสาร์, 
ท่องอวกาศผ่านท้องฟ้าจ าลอง, และเรียนรู้สิ่งเล็ก ๆ เรียกว่ามด ทั้ง 3 สถานที่นี้เป็นสถาบันที่เป็นแหล่งความรู้
มากมายที่น้องไม่ควรพลาดกับกิจกรรมสนุก ๆ และได้ความรู้อย่างไม่สิ้นสุด  
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
                  -  นัดรวมตัวแล้วลงทะเบียน 
                  -  ฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรม 
                  -  ชมนิทรรศการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
                  -  จัดอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ร่วมกิจกรรม 
                  -  ร่วมกิจกรรม Walk Rally  
                  -  ตอบปัญหาชิงรางวัล   
                  -  มอบรางวัล และถ่ายรูปร่วมกัน  
 
ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
 วันที่ 26 – 27 – 28 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. 
 
 



สถานทีจ่ัดกิจกรรม 
 - 26 มีนาคม 2557  ทรัพย์ในดินกับไดโนเสาร์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดปทุมธานี 
 
 - 27 มีนาคม 2557  เรียนรู้สิ่งเล็ก ๆ เรียกว่ามด  พิพิธภัณฑ์มด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

- 28 มีนาคม 2557  ท่องอวกาศผ่านท้องฟ้าจ าลอง  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  
จังหวัดปทุมธานี 

 
ค่าสมัครในการร่วมกิจกรรม 
 ค่าสมนาคุณวิทยากร สถานที่ และอ่ืน ๆ  

3 วัน  1,500 บาท  ต่อ 1 คน ( เป็นค่าย 3 วันไม่สามารถเลือกวันใดวันหนึ่งได้ ) พร้อมรับหนังสือ 
100 แหล่งวิทย์ 3 เล่ม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
           เด็กอายุ 9 – 12 ปี 
 
จ านวนผู้เข้าร่วม 
 วันละ 50 – 60 คน 
 
ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน 
การสมัคร 

โทรติดต่อการสมัครที่เบอร์ 081-969-4622, 02-958-1125 ต่อ 721 หรือส่งข้อมูลมาที่ 
www.facebook.com/skybook.co.th หรืออีเมล mkt@skybook.co.th หรือ fax : 02-567-5105 
 โอนเงินการสมัครภายในวันที ่20 มีนาคม 2557 เลขบัญชี 068-1-06140-1 ธนาคารกสิกรไทย สาขา
คลองสาน ชื่อบัญชี บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด บัญชีกระแสรายวัน พร้อมทั้งส่งส าเนาใบโอนเงินมาที่ Fax : 02-
567-5105 หรือ ถ่ายรูปส าเนาใบการโอนส่งมาที่อีเมล mkt@skybook.co.th หรือ 
www.facebook.com/skybook.co.th 
 โทรติดต่อยืนยันกับทีมงาน โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล, รวมถึงเบอร์โทรและอีเมลติดต่อกลับ 
 ยืนยันตนของผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน 
 รับใบเสร็จค่าลงทะเบียนหน้างาน 
กรณีการสมัครแล้วไม่มาร่วมกิจกรรม 
 ผู้สมัครที่โอนเงินเข้ามาแล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมทางบริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัดถือว่าเป็นโมฆะ  



จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 หน่วยงานความร่วมมือ 
 ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 
พิพิธภัณฑ์มด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 

ผู้รับผิดชอบและประสานงานกิจกรรม 
 นาย ฐนกร เยี่ยมต้น ฝ่ายกิจกรรม บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด 
 
ข้อมูลการติดต่อรายละเอียด 
 นาย ฐนกร เยี่ยมต้น ฝ่ายกิจกรรม บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด โทรศัพท์ 081-969-4622, 02-958-1125 
ต่อ 721 Fax: 02-567-5105  อีเมล: mkt@skybook.co.th หรือ www.facebook.com/skybook.co.th,/ 
www.skybook.co.th   
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ก าหนดการ 
ค่ายกิจกรรมตะลุยดินแดนมหัศจรรย์ 100 แหล่งวิทย์นอกห้องเรียน  

( Activities dabble wonderland of learning ) 
ด าเนินงานโดย ฝ่ายกิจกรรม บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด 

วันท่ี 26 – 27 – 28 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. 
 
วันที่ 26 มีนาคม 2557  ทรัพย์ในดินกับไดโนเสาร์  
09.00 น.-12.00 น. ชมนิทรรศการด้านธรณีวิทยา ภาพยนตร์ก าเนิดโลก หิน แร่ ฟอสซิล สวนดึกด า

บรรพ์ ไดโนเสาร์เคลื่อนไหว การจ าลองเหมืองแร่ใต้ดิน ธรณีพิบัติภัย ปิโตรเลียม 

พลังงานทางเลือก น้ าบาดาล เกมเสริมทักษะด้านธรณีวิทยา พร้อมวิทยากร

บรรยาย 

12.00 น.-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน 

13.00 น.-14.00 น. ร่วมเล่นกิจกรรมสันทนาการ กับทางพิพิธภัณฑ์ ฯ 

  - กิจกรรมแรลลี่ปฐมวัย 

  - กิจกรรมตัวอย่างแร่-หิน 

  - กิจกรรมระบายสีภาพไดโนเสาร์ 

  - กิจกรรมบิงโกไดโนเสาร์ 

14.00 น.-15.00 น.         พิเศษ ถ่ายภาพคู่พ่ีมาสคอตไดโนเสาร์เป็นที่ระลึก และรวมกันที่ห้องบรรยาย 

 พร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปิดกิจกรรม /เดินทางกลับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
 
15.00 น. - 15.45 น.            ถึงบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร   
 
 



 

 

 

ก าหนดการ 
ค่ายกิจกรรมตะลุยดินแดนมหัศจรรย์ 100 แหล่งวิทย์นอกห้องเรียน  

( Activities dabble wonderland of learning ) 
ด าเนินงานโดย ฝ่ายกิจกรรม บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด 

วันท่ี 26 – 27 – 28 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. 
 

วันที่ 27 มีนาคม 2557 : เรียนรู้สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า มด 
 
09.00 น. นัดพบ ลงทะเบียน ณ  พิพิธภัณฑ์มดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 
10.00 น. จุดประกาย “มด....สัตว์มหัศจรรย์ของโลก” 
   
10.30 น. ฐานนิทรรศการเรียนรู้กิจกรรมเกี่ยวกับมด 
 
12.00 น. รับประทานอาหาร 
 
13.00 น. สนุกคิดสนุกทดลองเก่ียวกับแมลงและสัตว์ป่า 
  
15.00 น. ปิดกิจกรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ก าหนดการ 
ค่ายกิจกรรมตะลุยดินแดนมหัศจรรย์ 100 แหล่งวิทย์นอกห้องเรียน  

( Activities dabble wonderland of learning ) 
ด าเนินงานโดย ฝ่ายกิจกรรม บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด 

วันท่ี 26 – 27 – 28 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. 
 

วันที่ 28 มีนาคม 2557 : ท่องอวกาศผ่านท้องฟ้าจ าลอง 

08.30 น.  นัดพบ ลงทะเบียน ณ  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
 
08.45 น. ออกเดินทางไปศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต  
 
09.00 น. เข้าฐานชมนิทรรศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
10.00 น. ชมท้องฟ้าจ าลอง เรื่อง บรรยายดาว 
 
11.00 น.         เข้าฐานชมนิทรรศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
12.00 น. รับประทานอาหาร 
 
13.00 น. สนุกคิดสนุกทดลองดาราศาสตร์แสนสนุก  
 
15.00 น. ปิดกิจกรรม /เดินทางกลับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
 
15.45 น. ถึงบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร   

 


