
สุดยอดค่ายการเรียนรู้ STEM ท่ีไม่เหมือนใคร
ข้อมูลค่ายเดือนเมษายน 2565
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สารบัญ
‣ ภาพรวมคา่ย / คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน 

‣ จุดเดน่ของ Cubic STEM Camp 

‣ กำหนดการ / สถานท่ีจัดคา่ย 

‣ กิจกรรมภายในคา่ย 

‣ อัตราคา่ธรรมเนียม 

‣ ขั้นตอนการลงทะเบียน 

‣ สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม
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ภาพรวมค่าย
Cubic STEM Camp เป็นคา่ยกลุ่มเล็กท่ีรวบรวมสุดยอด
กิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตรแ์บบบูรณาการณ์แสนสนุกของคิวบิก
ครีเอทีฟ 10 กิจกรรมเขา้ไวด้ว้ยกัน 

ภายในคา่ยน้องๆ จะไดเ้รียนรู ้STEM ผ่านกิจกรรมแสน
สนุกท่ีจะชวนให้น้องๆ ต้องประยุกต์ใช้ความรูแ้ละทักษะ
ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสุดท้าทายผ่านการปฏิบัติจริง พรอ้ม
กระบวนการแลกเปล่ียนความรูแ้ละขอ้คิดเห็นอันหลาก
หลายจากเพื่อนๆ และวิทยากรของคิวบิกครีเอทีฟ

Science Technology

Engineering Mathematics

น้องๆ ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.5 - ม.3 (ปีการศึกษา 
2564) หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติผู้สมัคร
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จุดเดน่ของ Cubic STEM Camp

การเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ีทุกกิจกรรมออกแบบให้น้องๆ 
ต้องประยุกต์ใช้ท้ังทักษะและความรูท่ี้หลากหลายเพื่อเชื่อม
โยงในการแก้ไขปัญหาท่ีแสนท้าทาย

!

"
ทุกกิจกรรมถูกออกแบบให้มีความสนุกสนานท้าทายท่ีจะ
ดึงดูดให้น้องๆ มีความสนใจและอยากมีส่วนรว่มกับ
กิจกรรม อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการเรียนรูท่ี้ดีย่ิงขึ้น

#
การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟท่ีมี
ประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรูม้านานกวา่ 18 ปี ใน
อัตราส่วนทีมงานต่อชาวคา่ยสูงถึง 1:2
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กำหนดการ (เมษายน 2565)
28 - 30 เมษายน 65 (พฤ. - ส.) 
09:00 - 21:00 (วันสุดท้ายเลิก 17:30) 

สามารถเลือกลงทะเบียนไดท้ั้งแบบคา่ยกลางวันแบบไปเช้า
เย็นกลับ หรือแบบคา่ยพักแรม 

จำกัดจำนวน 12 คน
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สถานท่ีจัดกิจกรรม
กิจกรรมท้ังหมดจัดท่ี Cubic Creative PlayCube ซึ่งเป็น
อาคารสำนักงานและจัดกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟ ต้ัง
อยู่ในซอยงามวงศว์าน 44 

แผนท่ี: http://cubiccreative.org/map

ในกรณีท่ีลงทะเบียนแบบคา่ยพักแรม ห้องพักของชาวคา่ย
จะอยู่ในอาคารเดียวกันโดยมีทีมงานดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

http://cubiccreative.org/map
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กิจกรรมภายในค่าย

วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 3

09:00 
- 

12:00

กิจกรรม 
ต้อนรับชาวคา่ย

ไหล...ยืด Cubic Millionaire

13:00 
- 

15:00

Cubic  
Mana Racing

The Clocksmith Jigsaw Puzzle

15:30 
- 

17:30
Tree of Life

The Great  
KU Race

Electronics 
Adventure

19:00 
- 

21:00

Pirates of the 
Galaxy

Lost.

12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
15:00 - 15:30 พักรับประทานอาหารวา่งช่วงบ่าย 
17:30 - 19:00 พักรับประทานอาหารเย็น 
21:00 - 21:30 พักรับประทานนมก่อนนอน (เฉพาะชาวคา่ยแบบพักแรม)
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Cubic Mana Racing
เพลิดเพลินกับเกมออนไลน์อินเตอรแ์อคทีฟแสนสนุก ผู้เขา้
รว่มจะต้องรวบรวมศิลาเวทย์มนตรจ์ากการทำภารกิจ นำ
มาเปล่ียนเป็นการด์เวทย์มนตร ์แล้วใช้ไหวพริบหาจังหวะใช้
การด์เหล่าน้ีเพื่อนำทีมสู่ชัยชนะ 
เกมน้ีถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ใช้บรรยากาศของความสนุกสนานและเทคโนโลยีดึงดูดให้ผู้เล่นมี
ความสนใจ พรอ้มกับรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ของการด์ท่ีสรา้งความซับซ้อนของเงื่อนไขในการใช้งานท่ี
จะเกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์ท่ีเหมาะสมเท่าน้ัน (situational) ดังน้ันผู้เล่นจึงจำเป็นต้องสามารถ
มองสถานการณ์ภาพรวม และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว (critical thinking) 

หัวขอ้การเรียนรู:้ การตัดสินใจแบบรวดเร็ว (critical thinking), การประเมินสถานการณ์ (situation 
analysis), การประสานงาน
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Tree of Life
กิจกรรมท่ีน้องๆ ต้องท้าทายอำนาจของแรงโน้มถ่วงดว้ย
การออกแบบโครงสรา้งต้นไม้ให้สูงและแผ่ก่ิงก้านไปไดก้วา้ง
ไกลท่ีสุด โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
แนวคิดเชิงวิศวกรรมในกิจกรรมน้ีคือความซับซ้อนของการคิดเชิงสับเปล่ียน (trade-off) เพื่อหาจุดท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (optimization) ระหวา่งการใช้ทรัพยากรเพื่อความสูง หรือใช้ทรัพยากรเพื่อสรา้ง
ระยะทางในแนวระนาบเพื่อความกวา้ง 

หัวขอ้การเรียนรู:้ แนวคิดเชิงวิศวกรรมเบ้ืองต้น, กลศาสตรแ์ละวัสดุศาสตรท่ั์วไป โดยเฉพาะเรื่อง
จุดศูนย์ถ่วง, การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด
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Pirates of the Galaxy
ลับสมองกับการแขง่ขันเพื่อไขรหัสคน้หาและตามจับเหล่า
โจรสลัดอวกาศท่ีต่างหลบซ่อนอยู่ท่ัวจักรวาล พรอ้มกับ
การไขปริศนาคำถามความรูร้อบตัวแสนสนุกมากมาย ใน
เกมออนไลน์อินเตอรแ์อคทีฟบน iPad 
เกมน้ีผู้เล่นจะใช้ความรูท้างวิชาการเพื่อคน้หาคำตอบของคำถามต่างๆ (ซึ่งอาจใช้เครื่องมือหรือ
อินเทอรเ์น็ตประกอบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค)์ ควบคูกั่บกระบวนการคิดให้เหตุผลแบบลดทอน 
(reduction) จากการยิงเรือโจรสลัดในเกมออนไลน์ 

หัวขอ้การเรียนรู:้ ความรูร้อบตัวท่ัวไป (หรือความรูท้างวิชาการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค)์, การให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตรแ์บบลดทอน (reduction), การตัดสินใจเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว
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ไหล...ยืด
โครงงานวิศวกรรมท่ีแสนลุ้น...ระทึก ผู้เล่นจะต้องสรา้งราง
ให้ลูกแก้วไหลให้ไดเ้ป็นระยะเวลานานท่ีสุด โดยท่ีไม่หยุด
หรือไม่หล่นไปเสียก่อน จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้
คะแนนแลก 
นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้ความรูท้างวิทยาศาสตรเ์พื่อสรา้งโครงสรา้งท่ีแข็งแรงและทำให้ลูกแก้วไหล
ช้าท่ีสุดแต่ไม่หยุดแล้ว กิจกรรมน้ียังมีความซับซ้อนในการวางแผนการใช้ทรัพยากรท่ีมีให้เลือกใช้ได้ไม่
จำกัด แต่จะต้องแลกมาดว้ยผลเสียดา้นคะแนนท่ีผู้เล่นต้องวางแผนและตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนก่อนท่ีจะใช้
วัสดุอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม 

หัวขอ้การเรียนรู:้ ความรูท้างฟิสิกส์เก่ียวกับกลศาสตรพ์ื้นฐาน, การกล้ิง, แรงดึงดูด, การจัดการ
ทรัพยากรในรูปแบบท่ีไม่จำกัด, การหาจุดสมดุลระหวา่งผลลัพธ์และคา่ใช้จ่าย, การตัดสินใจเลือกเชิงสับ
เปล่ียน (trade-off)
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The Clocksmith
สรา้งสรรคน์าฬิกาตามจินตนาการในแบบฉบับของน้องๆ 
เอง โดยใช้อุปกรณ์พื้นฐานท่ีหาไดท่ั้วไป กลายเป็นชิ้นงาน
สุดสรา้งสรรคท่ี์สามารถนำกลับบ้านได ้
หัวขอ้การเรียนรู:้ การใช้ความคิดสรา้งสรรค์ในงานประดิษฐ,์ การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
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The Great KU Race
เขา้สู่โลกการผจญภัยครั้งใหม่ท่ีแต่ละทีมจะต้องรว่มเดิน
ทางแขง่ขันคน้หาสมบัติรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
โดยจะไดร้ับ iPad ท่ีจะบอกคำใบ้ต่างๆ พรอ้มแสดง
ตำแหน่งของคูแ่ขง่ล่าสุดเพื่อให้น้องๆ วางแผนเอาชนะเพื่อ
แย่งชิงสมบัติต่างๆ ได ้
หัวขอ้การเรียนรู:้ ความรูท้างฟิสิกส์เก่ียวกับกลศาสตรพ์ื้นฐาน, การกล้ิง, แรงดึงดูด, การจัดการ
ทรัพยากรในรูปแบบท่ีไม่จำกัด, การหาจุดสมดุลระหวา่งผลลัพธ์และคา่ใช้จ่าย, การตัดสินใจเลือกเชิงสับ
เปล่ียน (trade-off) 

ชาวคา่ยต้องไดร้ับอนุญาตจากผู้ปกครองเพื่อเขา้รว่มกิจกรรมนอกสถานท่ีน้ี
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Lost.
ในเกาะลึกลับกลางมหาสมุทร เหล่าผู้ประสบภัยกำลัง
ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยอันตรายในเกาะแห่งน้ีก่อนท่ี
ความช่วยเหลือจะมาถึงในอีก 7 วัน น้องๆ จะต้องรว่มมือ
กันเพื่อเก็บเก่ียวทรัพยากรต่างๆ และตัดสินใจใช้
ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างจำกัดน้ีในการเอาชีวิตรอด
ภายในเกาะแห่งน้ีให้ครบ 7 วันให้ได!้ 
กิจกรรมน้ีจะให้น้องๆ ไดฝึ้กฝนทักษะการคิดเป็นเหตุเป็นผล การตัดสินใจในระยะเวลาท่ีมีอยู่จำกัด การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานรว่มกันเป็นทีมภายใต้สภาวะท่ีกดดัน 

Learning topics: การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking), การตัดสินใจ (decision making), 
การจัดการทรัพยากร (resource management), การจัดการวิกฤติ (crisis management)
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Cubic Millionaire
จะเป็นเกมเศรษฐีแบบกระดานหรือออนไลน์ท่ีไหนก็คงสู้ 
Cubic Millionaire ท่ีน้องๆ จะต้องผจญภัยไปกับรูปแบบ
เกมเศรษฐีท่ีทุกๆ คนคุน้เคยในกระดานขนาดยักษ์ท่ีพรอ้ม
จะประลองความสามารถของน้องๆ ไม่วา่จะเป็นการซื้อ
ท่ีดิน สรา้งบ้าน ประมูล เจรจาซื้อขาย พรอ้มๆ กับสารพัด
ภารกิจโครงงานวิศวกรรมสุดท้าทายท่ีน้องๆ จะต้องคิด 
ออกแบบ แก้ปัญหา และลงมือทำดว้ยตนเอง 
หัวขอ้การเรียนรู:้ ความรูท้างฟิสิกส์เก่ียวกับกลศาสตรพ์ื้นฐานและโครงสรา้งเชิงวิศวกรรม, การ
ประเมินการใช้ทรัพยากร, การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัด, แนวคิดเชิงวิศวกรรม, แนวคิดการ
ลงทุน, การประเมินผลตอบแทนและความเส่ียง
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Jigsaw Puzzle
เรียนรูว้ิทยาการคำนวณ (computational science) ผ่าน
เกมกลยุทธ์ 2 เกมท่ีแต่ละทีมจะต้องทำงานรว่มกันเพื่อ
ออกแบบกระบวนการส่ือสารภายใต้เงื่อนไขและขอ้จำกัด
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วท่ีสุด 
ในกิจกรรมน้ีน้องๆ จะไดเ้รียนรูว้า่กระบวนการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการทำงานอย่างไร 
และต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่าน้ัน 

หัวขอ้การเรียนรู:้ ความรูท้างฟิสิกส์เก่ียวกับกลศาสตรพ์ื้นฐานและโครงสรา้งเชิงวิศวกรรม, การ
ประเมินการใช้ทรัพยากร, การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัด, แนวคิดเชิงวิศวกรรม, แนวคิดการ
ลงทุน, การประเมินผลตอบแทนและความเส่ียง
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Electronics Adventure
สนุกกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน้องๆ จะไดป้ระกอบแผ่น
วงจรแสนสนุก พรอ้มนำชิ้นงานท่ีแสนภูมิใจกลับบ้าน 
ในกิจกรรมน้ีน้องๆ จะไดเ้รียนรูก้ารต่อวงจรไฟฟ้า การบัดกรีแผ่นวงจร และการทำงานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายใต้การดูแลความปลอดภัยโดยทีมงานอย่างใกล้ชิด 

หัวขอ้การเรียนรู:้ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน, การต่อและบัดกรีแผ่นวงจร 

ชาวคา่ยต้องไดร้ับอนุญาตจากผู้ปกครองเพื่อรว่มกิจกรรมท่ีต้องมีการใช้หัวแรง้น้ี

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ 
วิทยากรรับเชิญพิเศษสำหรับกิจกรรม Electronics Adventure
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อัตราค่าธรรมเนียม

โปรโมชั่นและส่วนลด 

โปรดตรวจสอบขอ้มูลโปรโมชั่นและส่วนลดล่าสุดจากทีม
งานคิวบิกครีเอทีฟ

Standard 
สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนชื่อผู้ลงทะเบียนได ้

โดยมีคา่ธรรมเนียม 3,000 บาท

14,900

Premium 
รวมบริการรายงานความเคล่ือนไหวพรอ้มภาพชาวคา่ยในระหวา่งวัน 

สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนไดโ้ดยไม่มีคา่ธรรมเนียม

19,500

อัตราคา่ธรรมเนียมรวมคา่ดำเนินกิจกรรม อุปกรณ์ อาหารกลางวันและเย็น อาหารวา่งบ่าย ประกัน
อุบัติเหตุ และภาษีมูลคา่เพิ่มเรียบรอ้ยแล้ว

แบบไปเช้า-เย็นกลับ

2 คืน 
เดินทางมาในวันแรกของคา่ยและกลับในวันสุดท้าย

2,500

3 คืน 
เดินทางมาในวันก่อนหน้า หรือเดินทางกลับในวันหลังจากวันสุดท้าย

3,900

4 คืน 
เดินทางมาในวันก่อนหน้า และเดินทางกลับในวันหลังจากวันสุดท้าย 

รวมบริการรับส่งสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

7,900

กรณีพักค้างแรม ชำระเพิ่ม

อัตราคา่ธรรมเนียมรวมคา่ท่ีพัก อาหารเช้า นมก่อนนอน และทีมงานดูแลตลอดระยะเวลาคา่ย 
บริการรับส่งสนามบินมีเงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดสอบถามขอ้มูลจากทีมงานคิวบิกครีเอทีฟ 
จำกัดจำนวนผู้พักแรมไม่เกิน 8 คนต่อรอบ
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ขั้นตอนการลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอรม์ออนไลน์ดว้ยตนเองท่ี 
https://cubic.camp/stem-regis หรือติดต่อทีมงานของ
เราเพื่อให้ช่วยสรุปยอดเงินท่ีต้องชำระ 

เม่ือลงทะเบียนแล้วถือวา่ผู้ปกครองและชาวคา่ยรับทราบ
ถึงเงื่อนไขการให้บริการ ขอ้มูลดา้นสุขภาพและความ
ปลอดภัย ขอ้มูลการเขา้ถึงกิจกรรม นโยบายความเป็น
ส่วนตัว และนโยบายเน้ือหาและคา่นิยม เรียบรอ้ยแล้ว 

เงื่อนไขและขอ้กำหนดเก่ียวกับการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง
การลงทะเบียนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของอัตราลงทะเบียนน้ันๆ 
โปรดตรวจสอบขอ้มูลจากทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟ

https://cubic.camp/stem-regis
http://cubiccreative.org/legal/#privacy
http://cubiccreative.org/legal/#privacy
http://cubiccreative.org/legal/#content-value


Cubic STEM Camp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
‣ โทรศัพท์ 083 159 0777  

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00 

‣ อีเมล contact@cubiccreative.org 

‣ LINE ID cubiccreative 

‣ Facebook www.facebook.com/cubiccreative

mailto:contact@cubiccreative.org
http://www.facebook.com/cubiccreative
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เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการค่ายพักแรม

1. ขอ้ตกลงน้ีทำขึ้นระหวา่งคิวบิกครีเอทีฟ (“คิวบิกครีเอทีฟ”) และผู้สมัครเขา้
รว่มคา่ยพักแรม (“คา่ย”) ของคิวบิกครีเอทีฟ (“ชาวคา่ย”) อน่ึง หากชาวคา่ย
เป็นผู้เยาวท่ี์อายุต่ำกวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ให้ถือเป็นขอ้ตกลงระหวา่งคิวบิก
ครีเอทีฟ และผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของชาวคา่ย ("ผู้ปกครอง") 
แทน โดยนิยามของคา่ยคือกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ท่ีให้ชาวคา่ยอยู่ในพื้นท่ี
จัดกิจกรรมต้ังแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป และให้มีผลบังคับใช้กับคา่ยใดๆ ของคิวบิก
ครีเอทีฟท่ีวันแรกของคา่ยอยู่หลังจากวันท่ีประกาศขอ้ตกลงฉบับน้ี โดย
ยกเลิกเงื่อนไขขอ้ตกลงการให้บริการคา่ยพักแรมของคิวบิกครีเอทีฟฉบับก่อน
หน้าท้ังหมด 

2. ขอ้ตกลงน้ีให้ถือวา่ไดร้ับความคุม้ครองตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย 

3. การลงทะเบียนเขา้คา่ยจะสมบูรณ์ เม่ือชาวคา่ยดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อ
ไปน้ีทุกขอ้ 

3.1.ชาวคา่ยรับทราบ และยินยอมเงื่อนไขขอ้ตกลงท้ังหมดในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ฉบับน้ี 

3.2.ชาวคา่ยมีคุณสมบัติตรงกับท่ีประกาศไว้ในการประชาสัมพันธ์คา่ยน้ันๆ 

3.3.ชาวคา่ยต้องมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และสามารถควบคุม
อารมณ์ ไม่มีพฤติกรรมท่ีอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 

3.4.ชาวคา่ยปฏิบัติตามวิธี ระเบียบ และขั้นตอนการลงทะเบียนท่ีประกาศไว ้
และขอ้มูลท้ังหมด (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูล
ท่ีติดต่อ หรือขอ้มูลทางการแพทย์) ครบถ้วนและเป็นความจริงนับต้ังแต่
เวลาท่ีลงทะเบียนไปจนถึงวันสุดท้ายของคา่ย 

3.5.ชาวคา่ยไดช้ำระคา่ธรรมเนียม ("เงิน") ตามท่ีคา่ยน้ันๆ ระบุ (ถ้ามี) 

3.6.ชาวคา่ยไดร้ับการยืนยันจากคิวบิกครีเอทีฟผ่านการติดต่อโดยทางใด
ทางหน่ึง 

4. ขอ้มูลใดๆ ท่ีชาวคา่ยให้กับทางคิวบิกครีเอทีฟในระหวา่งขั้นตอนการสมัคร 
(“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) ให้ถือเป็นสิทธ์ิของคิวบิกครีเอทีฟท่ีจะใช้ในการประกอบ
การดำเนินการใดๆ ของคา่ยดังกล่าวท่ีระบุ ท้ังน้ีไม่รวมโครงการหรือคา่ยอื่นๆ 
ของคิวบิกครีเอทีฟ เวน้แต่ชาวคา่ยไดอ้นุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรใน
ระหวา่งขั้นตอนการสมัคร อน่ึง ทางคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อการรั่ว
ไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลท่ีสาม 

5. สิทธ์ิในการเขา้คา่ยของชาวคา่ย ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได ้เวน้แต่มีการ
ระบุในเงื่อนไขการสมัครของคา่ยน้ันๆ เป็นอย่างอื่น 

6. การสมัครและชำระเงินของชาวคา่ยถือเป็นส้ินสุด และไม่สามารถยกเลิกเพื่อ
ขอคืนเงินได ้เวน้แต่มีการระบุในเงื่อนไขการสมัครของคา่ยน้ันๆ เป็นอย่างอื่น 
หรือคิวบิกครีเอทีฟเป็นฝ่ายยกเลิกการจัดคา่ย 

7. ชาวคา่ยและผู้ปกครองอนุญาตให้คิวบิกครีเอทีฟบันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอ
ในระหวา่งช่วงระยะเวลาคา่ยและในพื้นท่ีคา่ย รวมถึงอนุญาตให้คิวบิกครีเอทีฟ
เผยแพรภ่าพ เสียง หรือวิดีโอดังกล่าวต่อสาธารณะได ้

8. ชาวคา่ยจะต้องรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเองท้ังหมดท่ีนำมา โดยทางคิวบิก
ครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินท้ังหมด 

9. คิวบิกครีเอทีฟมีสิทธ์ิท่ีจะยึดทรัพย์สินใดๆ ของชาวคา่ยท่ีขัดต่อกฎขอ้บังคับ
ของคา่ยน้ันๆ โดยจะส่งคืนให้ในวันสุดท้ายของคา่ย อน่ึงทางคิวบิกครีเอทีฟจะ
ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินท่ียึดไว้ในช่วงเวลาดัง
กล่าว 

10.ชาวคา่ยจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำ ความ
ประมาท หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานคิวบิกครีเอทีฟในช่วง
ระยะเวลาคา่ย ท้ังต่อทรัพย์สิน ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟ และชาวคา่ยคนอื่นๆ 

11.ขอ้มูลท่ีติดต่อยามฉุกเฉินของชาวคา่ย ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถ
ติดต่อไดต้ลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นกับชาวคา่ย และคิวบิก
ครีเอทีฟไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองหรือท่ีติดต่อในกรณีฉุกเฉินท่ีชาวคา่ยให้
ไวต้อนสมัครเป็นระยะเวลา 10 นาทีขึ้นไป ชาวคา่ยต้องอนุญาตให้คิวบิก
ครีเอทีฟตัดสินใจดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว อน่ึง ทางคิว
บิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการตัดสินใจน้ันๆ 

12.คิวบิกครีเอทีฟจะรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดกับชาวคา่ยเฉพาะภายใต้
เงื่อนไขท่ีเป็นดังต่อไปน้ีทุกขอ้ 

12.1.การลงทะเบียนเขา้คา่ยของชาวคา่ยสมบูรณ์ตามขอ้ 3. 

12.2.ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาคา่ย 

12.3.ชาวคา่ยต้องอยู่ในพื้นท่ีท่ีคิวบิกครีเอทีฟ หรือทีมงานของคิวบิก
ครีเอทีฟแจ้งให้ชาวคา่ยอยู่ในพื้นท่ีน้ันๆ ในเวลาท่ีระบุ 

12.4.ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดำเนินการ 
และ/หรือความประมาทของคิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือทีมงานของคิวบิก
ครีเอทีฟ เวน้แต่เป็นการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินตามขอ้ 11. และ
ต้องไม่ใช่ความเสียหายท่ีเกิดจากบุคคลท่ีสาม เวน้แต่เกิดขึ้นโดยมีความ
ประมาทของคิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟเป็นมูลเหตุ 

12.5.ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ 
โรคระบาด ภัยธรรมชาติ การจลาจล การก่อการรา้ย หรือภัยสงคราม 

13.ความรับผิดชอบของคิวบิกครีเอทีฟท่ีมีต่อชาวคา่ยตามขอ้ 12. กำหนดไว้ใน
กรณีอุบัติเหตุท่ัวไปสูงสุด 10,000 (หน่ึงหม่ืน) บาท และต่อรา่งกายหรือชีวิต
สูงสุด 100,000 (หน่ึงแสน) บาทต่อชาวคา่ยหน่ึงคน โดยความคุม้ครองดัง
กล่าวอาจรับผิดชอบโดยบริษัทประกันภายนอกท่ีคิวบิกครีเอทีฟใช้บริการ ซึ่ง
ในกรณีน้ีให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทประกันดังกล่าวในการชดใช้
ความเสียหายแทน 

14.คิวบิกครีเอทีฟมีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการเขา้รว่มคา่ยของชาวคา่ย หรือส่งชาว
คา่ยกลับก่อนเวลาได ้โดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินภายใต้เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อ
ไปน้ี 

14.1.ชาวคา่ยให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนในขั้นตอนการลงทะเบียน 

14.2.ชาวคา่ยท่ีมาเขา้รว่มคา่ย ไม่ใช่บุคคลท่ีแจ้งไว้ในการลงทะเบียน 

14.3.ชาวคา่ยเป็นผู้เยาวท่ี์อายุต่ำกวา่ 20 ปีบริบูรณ์ และคิวบิกครีเอทีฟไม่ได้
รับลายมือชื่อเพื่อยอมรับขอ้ตกลงฉบับน้ีของผู้ปกครอง ท้ังน้ีคิวบิก
ครีเอทีฟจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในการลงลายมือชื่อให้กับผู้ปกครองใน
วันแรกของคา่ย 

14.4.ชาวคา่ยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ท่ีคิวบิกครีเอทีฟหรือทีมงานของ
คิวบิกครีเอทีฟระบุในการประชาสัมพันธ์ หรือในระหวา่งช่วงคา่ยอย่าง
เครง่ครัด 

14.5.ชาวคา่ยมีพฤติกรรมท่ีส่อเส่ียงไปในทางท่ีอาจทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อรา่งกาย ชีวิต และ/หรือทรัพย์สินของตนเองและ/หรือบุคคลอื่น ท้ังน้ีให้
ถือเป็นดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟแต่เพียงผู้เดียว 

15.หากเกิดการปฏิเสธการเขา้รว่มคา่ย หรือส่งชาวคา่ยกลับก่อนเวลาตาม
เงื่อนไขขอ้ตกลงขอ้ 14. ให้ถือวา่ความรับผิดชอบของคิวบิกครีเอทีฟท่ีมีต่อ
ชาวคา่ยส้ินสุดลง ณ เวลาท่ีคิวบิกครีเอทีฟใช้สิทธ์ิดังกล่าวตามเงื่อนไขท่ีระบุ
ทันที แม้วา่ความเสียหายดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในขอ้ 12. ก็ตาม 
และชาวคา่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางกลับดว้ยตนเอง 

16.แม้วา่กิจกรรมต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟจะไดร้ับการออกแบบโดยคำนึงถึง
การเขา้ถึงของบุคคลในสภาวะต่างๆ แล้ว อย่างไรก็ตามในบางกิจกรรมอาจมี
ขอ้จำกัดบางอย่างท่ีทำให้คนบางกลุ่มไม่สามารถเขา้รว่มได ้ท้ังน้ี คิวบิก
ครีเอทีฟไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยในกรณีใดๆ เม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น 
โปรดศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับการเขา้ถึงกิจกรรมของคา่ยน้ันๆ ล่วงหน้า 

17.หากคิวบิกครีเอทีฟจำเป็นต้องยกเลิกหรือเล่ือนกิจกรรมจากกำหนดการเดิม 
ผู้เขา้รว่มมีสิทธ์ิท่ีจะขอยกเลิกการเขา้รว่มกิจกรรมและขอคืนเงินเต็มจำนวน 
โดยต้องแจ้งให้คิวบิกครีเอทีฟทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน
นับต้ังแต่คิวบิกครีเอทีฟมีการแจ้งยกเลิกหรือเล่ือนกิจกรรมน้ันๆ ยกเวน้หาก
การยกเลิกหรือเล่ือนกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกอันอยู่เหนือ
การควบคุมของคิวบิกครีเอทีฟ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การ
เปล่ียนแปลงกฎหมาย ประกาศจากหน่วยงานรัฐ ภัยธรรมชาติ สงคราม หรือ
โรคระบาด 

18.คิวบิกครีเอทีฟ และชาวคา่ยจะต้องสละสิทธ์ิการฟ้องรอ้งทางแพ่งต่ออีกฝ่าย
ต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหน่ึงท่ีเป็นไปตามขอ้ตกลงฉบับน้ี 
สำหรับความเสียหายอื่นๆ ท่ีไม่ครอบคลุมในขอ้ตกลงฉบับน้ี คิวบิกครีเอทีฟ
และชาวคา่ยยอมรับท่ีจะติดต่ออีกฝ่ายหน่ึงเพื่อหาขอ้ยุติทางแพ่งต่อความเสีย
หายดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วันนับต้ังแต่วันสุดท้ายของคา่ย และเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนท่ีจะดำเนินการฟ้องรอ้งทางแพ่งตาม
กระบวนการยุติธรรมของราชอาณาจักรไทย หรือเปิดเผยขอ้พิพาทดังกล่าว
ต่อสาธารณชน 

19.หากพ้นระยะเวลาท่ีกำหนดในขอ้ 18. และ/หรือมีการกระทำท่ีละเมิดขอ้ตกลงท่ี
ระบุไว้ในขอ้ 18. ให้ถือวา่คิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือชาวคา่ยท่ีเป็นฝ่ายเสียหาย 
สละสิทธ์ิการฟ้องรอ้งทางแพ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับความเสียหายน้ันๆ ต่ออีกฝ่าย
ทันที ในขณะท่ีอีกฝ่ายหน่ึงอาจสามารถฟ้องรอ้งทางแพ่งต่อความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นจากการละเมิดขอ้ตกลงท่ีระบุไว้ในขอ้ 18. หรือไม่ก็ได ้

20.หากมีการแก้ไขขอ้ตกลงฉบับน้ีภายหลังจากท่ีชาวคา่ยไดด้ำเนินการลง
ทะเบียนเรียบรอ้ยแล้ว ทางคิวบิกครีเอทีฟจะต้องทำการแจ้งชาวคา่ยอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนวันเริ่มคา่ยอย่างน้อย 14 วัน โดยหากเกิด
กรณีเช่นน้ีขึ้น ชาวคา่ยสามารถบอกยกเลิกการเขา้รว่มคา่ย และขอรับเงินคืน
ไดเ้ต็มจำนวน โดยจำเป็นต้องแจ้งความประสงคก่์อนหน้าวันเริ่มคา่ยอย่าง
น้อย 7 วัน

ฉบับวันท่ี 1 มิถุนายน 2563



Cubic STEM Camp

ข้อมูลดา้นสุขภาพและความปลอดภัย

หน้ากากอนามัย 

ชาวคา่ย ผู้ปกครอง และทีมงานทุกคนท่ีเขา้มาในบริเวณสถานท่ีจัดกิจกรรมจะ
ต้องใส่หน้ากากอนามัยท่ีคลุมท้ังปากและจมูกตลอดเวลา โดยชาวคา่ยจำเป็นจะ
ต้องเตรียมหน้ากากอนามัยมาเป็นจำนวนมากพอตลอดระยะเวลาคา่ย ทีมงาน
ของคิวบิกครีเอทีฟจะคอยดูแลให้น้องๆ ใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องอย่าง
สม่ำเสมอ และจะอนุญาตให้ถอดในท่ีพัก ในระหวา่งรับประทานอาหาร หรือใน
ระหวา่งทำกิจกรรมในพื้นท่ีกลางแจ้งเท่าน้ัน 

การแสดงผลตรวจ COVID-19 

ชาวคา่ยและทีมงานทุกคนต้องแสดงผลการตรวจ COVID-19 แบบ ATK หรือ 
RT-PCR ท่ีไดร้ับการรับรองจากสถานพยาบาลและมีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับ
จากเวลาเช็คอินในวันแรก 

การทำความสะอาดมือและจุดสัมผัส 

คิวบิกครีเอทีฟจะคอยดูแลให้ชาวคา่ยล้างมือก่อนม้ืออาหารทุกๆ ม้ือ และคอย
ทำความสะอาดจุดสัมผัสสำคัญตามสถานท่ีจัดกิจกรรมและอุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรมเป็นระยะตามความเหมาะสม 

การตรวจคัดกรองเพิ่มเติม 

คิวบิกครีเอทีฟอาจพิจารณาให้มีการตรวจคัดกรองชาวคา่ยตามมาตรการท่ี
ประกาศโดยภาครัฐ หรือตามดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟ ท้ังน้ีในกรณีดังกล่าว
ชาวคา่ยอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจคัดกรอง
เหล่าน้ันดว้ยตนเอง 

การจัดสถานท่ี 

คิวบิกครีเอทีฟจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการจัดสถานท่ีเพื่อลด
ความหนาแน่นของผู้คนเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซึ่งมาตรการท่ีใช้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง การกระจายชาวคา่ยไปในห้องต่างๆ หรือการจำกัดระยะเวลาท่ีอยู่ในห้อง 
รวมถึงการลดความเส่ียงดว้ยการเปิดห้องระบายอากาศทุกๆ ช่วงเวลาท่ีกำหนด 

เก่ียวกับการคืนเงินค่าธรรมเนียม 

หากชาวคา่ยถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้รว่มกิจกรรมเน่ืองดว้ยเหตุทางดา้นสุขภาพ หรือ
คา่ยถูกยกเลิก/เล่ือนดว้ยปัจจัยภายนอกอันอยู่เหนือการควบคุมของคิวบิก
ครีเอทีฟ คิวบิกครีเอทีฟจะพิจารณาคืนคา่ธรรมเนียมให้กับชาวคา่ย โดยหักคา่
ใช้จ่ายท่ีถูกใช้ไปแล้วท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คา่
ประชาสัมพันธ์ คา่ท่ีพัก คา่อาหาร คา่ประกันอุบัติเหตุ หรือคา่อุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรม โดยการพิจารณาของคิวบิกครีเอทีฟถือเป็นส้ินสุด 

ในกรณีท่ีชาวคา่ยลงทะเบียนแบบไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได ้คิวบิก
ครีเอทีฟจะคืนคา่ธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือในรูปแบบเครดิตให้กับชาวคา่ย โดย
เครดิตจะมีอายุไม่น้อยกวา่ 1 ปีนับต้ังแต่วันแรกของคา่ย และเครดิตจะไม่สามารถ
โอนให้บุคคลอื่นได ้

ในกรณีท่ีชาวคา่ยลงทะเบียนแบบสามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได ้คิวบิกครีเอทีฟ
จะคืนคา่ธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือในรูปแบบเงินสดไปยังบัญชีธนาคารของผู้
ปกครองภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันแรกของคา่ย 

ท้ังน้ีชาวคา่ยจะยังคงสิทธ์ิเงื่อนไขการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนเดิม
ทุกประการ และสามารถเลือกใช้สิทธ์ิท่ีมากับอัตราการลงทะเบียนไดห้ากสิทธ์ิน้ัน
เป็นคุณกับชาวคา่ยกวา่นโยบายท่ีประกาศไว้ในน้ี

สำหรับ Cubic STEM Camp (เมษายน 2565)

เก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 

คิวบิกครีเอทีฟให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของน้องๆ ชาวคา่ยและทีมงานของเราทุกคนเป็นอันดับ
หน่ึง โปรดศึกษามาตรการและนโยบายต่างๆ ท่ีเราจะบังคับใช้ในช่วงเวลาน้ี ท้ังน้ีคิวบิกครีเอทีฟยังคง
ติดตามประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และอาจมีการเปล่ียนแปลงมาตรการหรือนโยบายโดย
ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ของมีคม 

ในบางกิจกรรมชาวคา่ยอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ท่ีมีคม อันไดแ้ก่กรรไกรและคัต
เตอร ์ชาวคา่ยจะต้องมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์เหล่าน้ีได ้นอกจากน้ีวัสดุ
ประกอบกิจกรรมอื่นๆ อาจมีส่วนท่ีเป็นอันตราย เช่นไม้เสียบลูกชิ้น โดยท่ัวไป
อุปกรณ์ท้ังหมดจะถูกตัดปลายแหลมหรือคมออกไปก่อนแล้ว แต่ก็อาจจะมีส่วนท่ี
ตกหล่น หรือบางส่วนท่ีไม่สามารถกำจัดไดอ้ย่างหมดจดเช่นเส้ียนไม้ ชาวคา่ย
ต้องระมัดระวังในการใช้วัสดุเหล่าน้ี 

การเคล่ือนไหว 

กิจกรรมภายในคา่ยหลายๆ กิจกรรมจะต้องมีการเคล่ือนไหวรา่งกายอย่าง
รวดเร็ว เช่นการวิ่ง กระโดด หรือเต้น โดยกิจกรรมเหล่าน้ีมักถูกจัดขึ้นในพื้นท่ี
ราบเพื่อลดความเส่ียง อย่างไรก็ตามยังมีหลายๆ กิจกรรมท่ีอาจมีการเปิดให้ชาว
คา่ยเคล่ือนท่ีโดยอิสระ ซึ่งอาจมีพื้นท่ีต่างระดับ ขั้นบันได หรือส่วนท่ีอาจทำให้
สะดุดล้ม ชาวคา่ยควรต้องระมัดระวังตนเองในสถานการณ์เหล่าน้ี 

กิจกรรมนอกสถานท่ี 

กิจกรรม The Great KU Race จะจัดขึ้นนอกสถานท่ีในบริเวณพื้นท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ชาวคา่ยจะต้องไดร้ับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นราย
บุคคลเพื่อเขา้รว่มกิจกรรมน้ี 

การใช้หัวแรง้เพื่อบัดกร ี

กิจกรรม Electronics Adventure จะมีการใช้งานหัวแรง้เพื่อบัดกรี ผู้ปกครอง
ต้องม่ันใจวา่ชาวคา่ยจะสามารถรับผิดชอบและใช้งานไดอ้ย่างปลอดภัย ชาวคา่ย
จะต้องไดร้ับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นรายบุคคลเพื่อเขา้รว่มกิจกรรมน้ี 

การพักผ่อน 

ระหวา่งช่วงคา่ย ชาวคา่ยจะต้องทำกิจกรรมต่างๆ ต่อเน่ืองกันทุกๆ วัน โดยใน
แต่ละวันจะมีช่วงเวลากิจกรรมเฉล่ียประมาณ 9 ชั่วโมง ชาวคา่ยควรพักผ่อนให้
เต็มท่ีก่อนการเขา้คา่ยเพื่อหลีกเล่ียงการเจ็บป่วยระหวา่งช่วงคา่ย 

กรณีฉุกเฉิน 

ในกรณีท่ีชาวคา่ยประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยไม่สบาย ชาวคา่ยจะไดร้ับการ
ดูแลปฐมพยาบาลในเบ้ืองต้นจากทีมงานคา่ย หากอาการไม่ทุเลา หรือหนักกวา่ท่ี
ทีมงานจะรับมือได ้ทางทีมงานจะส่งชาวคา่ยไปยังโรงพยาบาลท่ีใกล้และเหมาะสม
ท่ีสุด ท้ังน้ีชาวคา่ยทุกคนไดร้ับการประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 10,000 บาท และ
การเสียชีวิต 100,000 บาทจากบริษัทประกันภัย ท้ังน้ีผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือความคุม้ครองของประกันภัย 

ในกรณีฉุกเฉินเหล่าน้ี ทางทีมงานจะติดต่อผู้ปกครองหรือญาติตามขอ้มูลท่ีระบุ
ไว้ในการสมัคร อย่างไรก็ตามหากทีมงานไม่สามารถติดต่อญาติไดภ้ายใน 10 
นาที ทางทีมงานคา่ยขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจกระทำการใดๆ ท่ีจำเป็น 

การใช้ยา 

ในกรณีท่ีชาวคา่ยมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย ทีมงานอาจพิจารณาเพื่อให้ชาวคา่ย
รับยาท่ีทีมงานไดจ้ัดเตรียมไว ้ซึ่งท้ังหมดจะอยู่ในรายการบัญชียาสามัญประจำ
บ้านตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีท่ีชาวคา่ยมีประวัติการแพ้ยา
ใดๆ ในบัญชียาสามัญประจำบ้าน โปรดแจ้งทีมงานล่วงหน้า 

ทีมงานจะไม่มีการจ่ายยานอกบัญชียาสามัญประจำบ้านให้กับชาวคา่ยโดยเด็ด
ขาด และทีมงานจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อการรับประทานยานอกบัญชียา
สามัญประจำบ้านของชาวคา่ยได ้ในกรณีท่ีชาวคา่ยมียานอกบัญชียาสามัญ
ประจำบ้านท่ีต้องรับประทานในช่วงคา่ย ชาวคา่ยจะต้องรับผิดชอบในการรับ
ประทานยาเหล่าน้ันดว้ยตนเอง 

อาหาร 

อาหารภายในคา่ยจะถูกจัดเป็นการท่ัวไป และอาจมีส่วนผสมท่ีอาจก่อให้เกิด
อาการแพ้ หรือขัดต่อหลักความเชื่อทางศาสนา ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทีมงาน
ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ทางทีมงานจัดเตรียมอาหารท่ีเหมาะสม 

ทีมงานจะไม่มีการจัดอาหารเป็นกรณีพิเศษดว้ยเหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากดา้น
การแพทย์หรือความเชื่อทางศาสนาโดยเด็ดขาด เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
การใช้ชีวิตรว่มกับผู้อื่นของชาวคา่ย

ขอ้มูลกิจกรรม 

กิจกรรมต่างๆ ภายในคา่ยของเราถูกออกแบบโดยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับ
หน่ึง อย่างไรก็ตามเพื่อความโปรง่ใสและเป็นขอ้มูลประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครอง ทางทีมงานได้
สรุปขอ้มูลเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพภายในคา่ยดังต่อไปน้ี



Cubic STEM Camp

ข้อมูลดา้นการเข้าถึงกิจกรรม
สำหรับ Cubic STEM Camp (เมษายน 2565)

คิวบิกครีเอทีฟให้ความสำคัญในการเปิดโอกาสของการเรียนรู้ให้กับเยาวชนโดยลดขอ้จำกัดต่างๆ ลงให้
น้อยท่ีสุด ขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นรายละเอียดเก่ียวกับขอ้จำกัดของเยาวชนท่ีอาจส่งผลต่อการเขา้รว่ม
กิจกรรมต่างๆ ภายในคา่ย รวมถึงสิทธ์ิส่วนลดในการลงทะเบียนเพื่อชดเชยกิจกรรมส่วนท่ีชาวคา่ยอาจ
ไม่สามารถเขา้ได ้โปรดดขูอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการ Cubic Universal Access Program ไดท่ี้ 
http://cubiccreative.org/access

ขอ้มูลกิจกรรม 

กิจกรรมต่างๆ ภายในคา่ยของเราถูกออกแบบโดยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับ
หน่ึง อย่างไรก็ตามเพื่อความโปรง่ใสและเป็นขอ้มูลประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครอง ทางทีมงานได้
สรุปขอ้มูลเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพภายในคา่ยดังต่อไปน้ี

ขอ้จำกัด การเขา้รว่ม ส่วนลด

ภาวะทุพพลภาพในการยืนและเดิน ! 70%

ภาวะทุพพลภาพในการหยิบจับส่ิงของดว้ยมือหน่ึงขา้ง ! 70%

ภาวะทุพพลภาพในการหยิบจับส่ิงของดว้ยมือท้ังสองขา้ง " 70%

ภาวะทุพพลภาพในการมองเห็น " 70%

ภาวะทุพพลภาพในการไดยิ้น # -

ภาวะทุพพลภาพในการพูด ! 50%

ภาวะบกพรอ่งทางพัฒนาการแบบรอบดา้น (PDD) " -

ภาวะบกพรอ่งทางพัฒนาการแบบเฉพาะเจาะจง (SDD) " -

ขาดความสามารถในการพูด/ฟัง/อา่น/เขียนภาษาไทย # -

ตาบอดสี ! -

ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น # -

อาการกลัวท่ีแจ้ง ! -

อาการกลัวท่ีแคบ " -

อาการกลัวความสูง $ -

อาการกลัวลูกโป่ง ! -

$  สามารถเขา้รว่มกิจกรรมไดท้ั้งหมด

!  สามารถรว่มกิจกรรมไดบ้างส่วน โปรดติดต่อทีมงาน

"  อาจสามารถรว่มกิจกรรมได ้โปรดติดต่อทีมงาน

#  ไม่สามารถเขา้รว่มกิจกรรมได้

http://cubiccreative.org/access

