
แพ็กเกจ STEM 1
(3 วัน 2 คืน)

บริการจัดค่ายแบบครบวงจรเพื่อการเรียนรู้ท่ีสนุก...มาก



Cubic Camp Builder

Learning Goals

STEM 1

พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านรูปแบบกิจกรรมท่ีให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(STEM) เข้ากับกระบวนการอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนาน ท้าทาย และ
แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

Challenges

Solutions

Science Technology Engineering Mathematics



Cubic Camp Builder

Timetable

STEM 1

08:30 - 12:00 13:00 - 16:30 19:00 - 21:00

วันท่ี 1 Tree of Life The Operation 203

วันท่ี 2 กระดาษ 3 มิติ ไหล...ยืด Cubic Mana Racing

วันท่ี 3 Cubic Mega Project X
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Tree of Life

STEM 1

กิจกรรมท่ีน้องๆต้องท้าทายอำนาจของแรงโน้ม
ถ่วงด้วยการออกแบบโครงสร้างต้นไม้ให้สูงและ
แผ่ก่ิงก้านไปได้กว้างไกลท่ีสุด โดยใช้อุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 

แนวคิดเชิงวิศวกรรมในกิจกรรมน้ีคือความซับซ้อนของการคิดเชิงสับเปล่ียน (trade-
off) เพื่อหาจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด (optimization) ระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อ
ความสูง หรือใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างระยะทางในแนวระนาบเพื่อความกว้าง 

หัวข้อการเรียนรู้: แนวคิดเชิงวิศวกรรมเบ้ืองต้น, กลศาสตร์และวัสดุศาสตร์ท่ัวไป โดย
เฉพาะเรื่องจุดศูนย์ถ่วง, การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด
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The Operation 203

STEM 1

ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นสายลับท่ีจะต้อง
เข้าไปหาพาสเวิร์ดในฐานข้าศึก และส่งเป็นรหัส
ลับด้วยไฟฉายออกมาให้กับแฮกเกอร์ท่ีอยู่ด้าน
นอกให้เร็วท่ีสุด 

กิจกรรมน้ีเป็นวิศวกรรมเชิงกระบวนการ (process engineering) ท่ีผู้เล่นจะต้อง
ออกแบบกระบวนการส่ือสาร (protocol) ตามโจทย์ท่ีกำหนดให้สามารถใช้งานเพื่อส่ง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ไม่กำกวม และรวดเร็วท่ีสุด 

หัวข้อการเรียนรู้: การสับเปล่ียนและการจัดหมู่ (combinatorics), แนวคิดการเข้ารหัส
ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (data encoding), การส่ือความหมายผ่านสัญลักษณ์, การ
วิเคราะห์หาสถานการณ์ท่ีเป็นไปได้เพื่อป้องกันปัญหา, การออกแบบกระบวนการ 
(process design)
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กระดาษ 3 มิติ

STEM 1

ระเบิดพลังแห่งจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์
กระดาษแผ่นบางๆ ให้กลายเป็นหลากหลายรูป
ทรงเรขาคณิต ประกอบกันเป็นประติมากรรมท่ี
ย่ิงใหญ่และสวยงาม 

กิจกรรมน้ีผู้เล่นจะได้เรียนรู้เก่ียวกับรูปทรงเรขาคณิต และการสร้างรูปทรงต่างๆ จาก
แผ่นคล่ี เพื่อให้เกิดความเข้าใจทางมิติสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง 3 มิติ (form) กับรูปร่าง 2 
มิติ (shape) 

หัวข้อการเรียนรู้: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงและรูปร่างในเชิงเรขาคณิต, แผ่นคล่ี, 
การออกแบบและสร้างสรรค์เชิงศิลปะแบบปลายเปิด, การนำเสนอ



Cubic Camp Builder

ไหล...ยืด

STEM 1

โครงงานวิศวกรรมท่ีแสนลุ้น...ระทึก ผู้เล่นจะ
ต้องสร้างรางให้ลูกแก้วไหลให้ ได้เป็นระยะเวลา
นานท่ีสุด โดยท่ีไม่หยุดหรือไม่หล่นไปเสียก่อน 
จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้คะแนนแลก 

นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างโครงสร้างท่ีแข็งแรงและ
ทำให้ลูกแก้วไหลช้าท่ีสุดแต่ไม่หยุดแล้ว กิจกรรมน้ียังมีความซับซ้อนในการวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีให้เลือกใช้ได้ไม่จำกัด แต่จะต้องแลกมาด้วยผลเสียด้านคะแนนท่ีผู้เล่น
ต้องวางแผนและตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนก่อนท่ีจะใช้วัสดุอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม 

หัวข้อการเรียนรู้: ความรู้ทางฟิสิกส์เก่ียวกับกลศาสตร์พื้นฐาน, การกล้ิง, แรงดึงดูด, 
การจัดการทรัพยากรในรูปแบบท่ีไม่จำกัด, การหาจุดสมดุลระหว่างผลลัพธ์และค่าใช้
จ่าย, การตัดสินใจเลือกเชิงสับเปล่ียน (trade-off)
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Cubic Mana Racing

STEM 1

เพลิดเพลินกับเกมออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟ
แสนสนุก ผู้เข้าร่วมจะต้องรวบรวมศิลาเวทย์
มนตร์จากการทำภารกิจ นำมาเปลี่ยนเป็น
การ์ดเวทย์มนตร์ แล้วใช้ ไหวพริบหาจังหวะใช้
การ์ดเหล่าน้ีเพื่อนำทีมสู่ชัยชนะ 

เกมน้ีถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ใช้บรรยากาศของความสนุกสนานและเทคโนโลยี
ดึงดูดให้ผู้เล่นมีความสนใจ พร้อมกับรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ของการ์ดท่ีสร้างความ
ซับซ้อนของเงื่อนไขในการใช้งานท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม
เท่าน้ัน (situational) ดังน้ันผู้เล่นจึงจำเป็นต้องสามารถมองสถานการณ์ภาพรวม และ
ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว (critical thinking) 

หัวข้อการเรียนรู้: การตัดสินใจแบบรวดเร็ว (critical thinking), การประเมิน
สถานการณ์ (situation analysis), การประสานงาน
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Cubic Mega Project X

STEM 1

แต่ละทีมต้องรับบทบาทเป็นท้ังผู้รับเหมาและนัก
ลงทุน โดยผู้รับเหมาจะต้องมองหาโครงการท่ีมี
ให้เลือกมากมาย แล้วพิจารณาความเป็นไปได้
เพื่อเสนอแผนให้กับนักลงทุนท่ีสนใจ 

นอกเหนือการจากการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีมี
อยู่มากมายในกิจกรรมน้ีแล้ว ผู้เล่นจะต้องสามารถประเมินความเส่ียงและความคุ้มค่า
ในการลงทุนเพื่อเลือกทำโครงการต่างๆ ท่ีน่าจะทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยใช้เวลา
และเงินน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ พร้อมกับการเจรจาแลกเปล่ียนต่อรองผลประโยชน์
กันระหว่างผู้รับเหมาและนักลงทุน 

หัวข้อการเรียนรู้: ความรู้ทางฟิสิกส์เก่ียวกับกลศาสตร์พื้นฐานและโครงสร้างเชิง
วิศวกรรม, การประเมินการใช้ทรัพยากร, การบริหารจัดการทรัพยากร, แนวคิดเชิง
วิศวกรรม, การประเมินผลตอบแทนและความเส่ียง
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Price Chart

STEM 1

จำนวนวันหยุดในระยะ
เวลาค่าย 3 วัน

มกราคม, มิถุนายน, สิงหาคม, 
พฤศจิกายน, ธันวาคม

กุมภาพันธ์, กันยายน
มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, 

กรกฎาคม, ตุลาคม

ไม่มีวันหยุด 900 1,100 1,300

1 วัน 1,100 1,300 1,500

2 วัน 1,300 1,500 1,900

3 วัน 1,500 1,900 2,500

- รวมค่าดำเนินกิจกรรม วัสดุ และค่าแรงบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการดำเนินกิจกรรมท้ังหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและสวัสดิการ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- อัตราต่อผู้เข้าร่วม 1 คน คำนวณทุกๆ 5 คน เศษของ 5 คนคิดเป็น 5 คน ขั้นต่ำ 20 คนต่อรอบ 

- วันหยุดพิจารณาจากวันหยุดของคิวบิกครีเอทีฟ ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากวันหยุดราชการในบางกรณี โปรดติดต่อทีมงานเพื่อตรวจสอบปฏิทินวันหยุด 

- ในกรณีท่ีมีช่วงคาบเก่ียวระหว่างเดือน ใช้เป็นอัตราเดือนท่ีมีอัตราสูงกว่า



ติดต่อ/สอบถาม

083 159 0777 หรือ contact@cubiccreative.org
ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00 (มีระบบฝากข้อความอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง) 

ดูแคตตาล็อกและแพ็กเกจกิจกรรมท้ังหมดได้ท่ี http://cubiccreative.org/campbuilder


