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บริการจัดค่ายเยาวชนแบบครบวงจรเพื่อการเรียนรู้ท่ีสนุก…มาก



Cubic Camp Builder

สวัสดี

Activity Learning Catalog

คิวบิกครีเอทีฟ คือองค์กรเยาวชนแหง่การเรียนรู้ท่ีสนุก…มาก 

เราเชื่อว่าความสนุกคือกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เราจึงตั้งใจสร้างสรรค์
สุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นใหผู้้เรียนได้ฝึกฝนทักษะแหง่อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน ท้าทาย และแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นองค์กร
แหง่การเรียนรู้สำหรับทุกคนตลอดระยะเวลา 18 ปีท่ีผ่านมา

การเรียนรู้ ความสนุก+



Cubic Camp Builder

หัวข้อการเรียนรูห้ลัก

Activity Learning Catalog

แม้ว่ากิจกรรมต่างๆ อาจมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน แต่ทุกกิจกรรมจะยัง
คงออกแบบอยู่ภายใต้หัวข้อการเรียนรู้หลักสำคัญ 3 ประการอันได้แก่:

ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์

ฝึกฝนการใชช้ีวิต ทำงาน ถกเถียง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมทีม 
เรียนรู้การจัดการกับอารมณค์วามรู้สึก

ภายใต้ความขัดแย้ง และเรียนรู้ร่วมกันกับ
เพื่อนร่วมทีมถึงผลของการตัดสินใจ 

บูรณาการความรู้และทักษะอย่างหลาก
หลายเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาท่ีออกแบบไว้
อย่างรอบคอบในแต่ละกิจกรรม ใหผู้้เข้า
ร่วมได้เรียนรู้จากทุกความสำเร็จและล้ม

เหลวท่ีอาจเกิดข้ึน

เน้นการสร้างคำถามปลายเปิด และ
บรรยากาศท่ีเปิดกว้างต่อการแสดงความ
คิดเห็น กระตุ้นจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์นการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือ

กระบวนการแก้ปัญหา 



Risk Management     Political Science     Trade-off     Resources Management     Engineering Concept     Win-win 

Negotiation     Computer Networking     Investment     Peer-to-peer Collaboration     Situational Analysis Thinking     

Marketing     Temporal Reasoning     Task Management     Process Design     Scientific Method     Plan-to-perform     

Economics     Contextual Analysis     Strategic Planning     Trial-and-error     Bargaining Skills     Presentation     

Quantitative Estimation     Trading     Brainstorming     Top-down Collaboration     Critical Thinking     Mechanical 

Designing     Game Theory     Knowledge Discovery     Collective Decision Making     Diplomatic     Floating Mechanics     

Leadership     Open-ended Solutions     Innovation Management     Knowledge Management     Reduction Reasoning     

Communication Design         Business Development     Optimization     Data Representation

Cubic Camp Builder

บูรณาการรอบดา้น

Activity Learning Catalog

เราออกแบบกิจกรรมใหผู้้เข้าร่วมต้องบูรณาการความรู้จากศาสตร์และศิลป์ในโลกสมัยใหม่เพื่อการ
แก้ปัญหา ตั้งแต่แนวคิดเชิงวิศวกรรมท่ีจะต้องออกแบบผลงานท่ีย่ิงใหญจ่ากทรัพยากรท่ีจำกัด ไป
จนถึงการเจรจาต่อรองเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ใหล้งตัว ท้ังหมดน้ีผสานเข้าไปในรูปแบบกิจกรรมเกม
แสนสนุกของคิวบิกครีเอทีฟท่ีไม่เหมือนใคร!



Engineering Project Activities

Category 1



Cubic Camp Builder

Cubic Millionaire

Engineering Project Activities

กิจกรรมเกมเศรษฐีท่ีทุกๆ คนคุ้นเคยในแบบกระดานขนาดยักษ์
ท่ีพร้อมจะประลองความสามารถของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ
ท่ีดิน สร้างบ้าน ประมูล เจรจาซ้ือขาย พร้อมๆ กับสารพัด
ภารกิจโครงงานวิศวกรรมสุดท้าทาย 

ในกิจกรรมน้ี ภายใต้กฎเกณฑท่ี์ตรงไปตรงมาคือความซับซ้อนของแนวคิดในแง่ของการ
ลงทุน เน่ืองจากทุกโครงการอาจมีผลกำไรท่ีต่างกัน น้องๆ จึงจำเป็นต้องคิดให้รอบคอบ
ก่อนท่ีจะทุ่มเทเวลาและเงินในแต่ละโครงการ 

หัวขอ้การเรียนรู:้ ฟิสิกส์และวิศวกรรมท่ัวไป, การประเมินและจัดสรรทรัพยากร, 
แนวคิดในการลงทุน, การประเมินความเส่ียง 

ระดับชั้น: ป4 - ม.6 และผู้ใหญ่          ระยะเวลา: 3 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$$



Cubic Camp Builder

Cubic Mega Project X

Engineering Project Activities

แต่ละทีมต้องรับบทบาทเป็นท้ังผู้รับเหมาและนักลงทุน โดยผู้รับ
เหมาจะต้องมองหาโครงการท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย แล้วพิจารณา
ความเป็นไปได้เพื่อเสนอแผนใหกั้บนักลงทุนท่ีสนใจ 

นอกเหนือการจากการใช้ความรูท้างวิทยาศาสตรเ์พื่อแก้โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีมี
อยู่มากมายในกิจกรรมน้ีแล้ว ผู้เล่นจะต้องสามารถประเมินความเส่ียงและความคุม้คา่
ในการลงทุนเพื่อเลือกทำโครงการต่างๆ ท่ีน่าจะทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยใช้เวลา
และเงินน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้พรอ้มกับการเจรจาแลกเปล่ียนต่อรองผลประโยชน์
กันระหวา่งผู้รับเหมาและนักลงทุน 

หัวขอ้การเรียนรู:้ ความรูท้างฟิสิกส์เก่ียวกับกลศาสตรพ์ื้นฐานและโครงสรา้งเชิง
วิศวกรรม, การประเมินการใช้ทรัพยากร, การบริหารจัดการทรัพยากร, แนวคิดเชิง
วิศวกรรม, การประเมินผลตอบแทนและความเส่ียง 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6 และผู้ใหญ่          ระยะเวลา: 3 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$



Cubic Camp Builder

The Cool-house

Engineering Project Activities

คิวบิกครีเอทีฟชวนน้องมาร่วมกันประชันความคิดสร้างสรรค์
เพื่อออกแบบบ้านประหยัดพลังงานท่ีพร้อมสู้ทุกแสงแดดและไอ
ร้อนแบบเซฟๆ แต่ยังอยู่ได้แบบเย็นๆ พร้อมกับลงมือสร้างแบบ
จำลองท่ีจะต้องนำไปทดสอบในสภาพอากาศจริงเพื่อวัดกันว่า
บ้านของใครจะเซฟและอยู่เย็นท่ีสุด 

น้องๆ จะมีโอกาสไดเ้รียนรูแ้ละทำความเขา้ใจเก่ียวกับทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ผ่าน
กิจกรรมภาคปฏิบัติน้ี ในขณะท่ีแขง่ขันกับทีมอื่นดว้ยการวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณท่ี
วัดไดจ้ากเซ็นเซอรอ์ุณหภูมิ ซึ่งจะติดต้ังไวภ้ายในบ้านแต่ละหลัง 

หัวขอ้การเรียนรู:้ ความรูท้างฟิสิกส์เก่ียวกับกลศาสตรพ์ื้นฐาน พลังงาน และการ
ถ่ายเทความรอ้น, การบริหารจัดการทรัพยากร, แนวคิดเชิงวิศวกรรม, แนวคิดเก่ียว
กับการประหยัดพลังงาน 

ระดับชั้น: ม.1 - ม.6 และผู้ใหญ่        ระยะเวลา: 3 - 4 ชั่วโมง        ราคา: $$        จัด
กิจกรรมในช่วงเช้าเท่าน้ัน



Cubic Camp Builder

สะพานรัก ชักหัวใจ

Engineering Project Activities

ผู้เข้าร่วมจะต้องสร้างสะพานท่ีแข็งแรงท่ีสุดด้วยทรัพยากรท่ี
จำกัด กิจกรรมน้ีต้องประยุกต์ใชค้วามสามารถทางวิศวกรรม
และฟสิิกส์พื้นฐานในการสร้างโครงสร้างสะพานแข็งแรงท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

หัวขอ้การเรียนรู:้ แนวคิดเชิงวิศวกรรมเบ้ืองต้น, การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จำกัด 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6 และผู้ใหญ่          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $



Cubic Camp Builder

ไหล…ยืด

Engineering Project Activities

โครงงานวิศวกรรมท่ีแสนลุ้น...ระทึก ผู้เล่นจะต้องสร้างรางให้
ลูกแก้วไหลให้ ได้เป็นระยะเวลานานท่ีสุด โดยท่ีไม่หยุดหรือไม่
หล่นไปเสียก่อน จากวัสดุอุปกรณต์่างๆ ท่ีต้องใชค้ะแนนแลก 

นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้ความรูท้างวิทยาศาสตรเ์พื่อสรา้งโครงสรา้งท่ีแข็งแรงและ
ทำให้ลูกแก้วไหลช้าท่ีสุดแต่ไม่หยุดแล้ว กิจกรรมน้ียังมีความซับซ้อนในการวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีให้เลือกใช้ได้ไม่จำกัด แต่จะต้องแลกมาดว้ยผลเสียดา้นคะแนนท่ีผู้เล่น
ต้องวางแผนและตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนก่อนท่ีจะใช้วัสดุอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม 

หัวขอ้การเรียนรู:้ ความรูท้างฟิสิกส์เก่ียวกับกลศาสตรพ์ื้นฐาน, การกล้ิง, แรงดึงดูด, 
การจัดการทรัพยากรในรูปแบบท่ีไม่จำกัด, การหาจุดสมดุลระหวา่งผลลัพธ์และคา่ใช้
จ่าย, การตัดสินใจเลือกเชิงสับเปล่ียน (trade-off) 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6 และผู้ใหญ่          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$



Cubic Camp Builder

Tree of Life

Engineering Project Activities

กิจกรรมท่ีน้องๆต้องท้าทายอำนาจของแรงโน้มถว่งด้วยการ
ออกแบบโครงสร้างต้นไม้ใหสู้งและแผ่ก่ิงก้านไปได้กว้างไกลท่ีสุด 
โดยใชอุ้ปกรณต์่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 

แนวคิดเชิงวิศวกรรมในกิจกรรมน้ีคือความซับซ้อนของการคิดเชิงสับเปล่ียน (trade-
off) เพื่อหาจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด (optimization) ระหวา่งการใช้ทรัพยากรเพื่อ
ความสูง หรือใช้ทรัพยากรเพื่อสรา้งระยะทางในแนวระนาบเพื่อความกวา้ง 

หัวขอ้การเรียนรู:้ แนวคิดเชิงวิศวกรรมเบ้ืองต้น, กลศาสตรแ์ละวัสดุศาสตรท่ั์วไป โดย
เฉพาะเรื่องจุดศูนย์ถ่วง, การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.3          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $



Cubic Camp Builder

The Skyscraper

Engineering Project Activities

มาสร้างอาคารจากไม้ไอศกรีมเพื่อใหเ้ป็นอาคารท่ีสูงสงา่ และ
แข็งแรงพอท่ีจะสามารถรับน้ำหนักปริมาณมหาศาลได้อย่าง
ม่ันคง  

ผู้เล่นจะใช้ความเขา้ใจทางกลศาสตรเ์พื่อสรา้งโครงสรา้งท่ีสามารถทรงตัวอยู่ไดแ้ละรับ
น้ำหนักไดม้าก โดยสังเกตจากรูปแบบโครงสรา้งทางวิศวกรรมต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตัว 
ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (optimization) 

หัวขอ้การเรียนรู:้ แนวคิดเชิงวิศวกรรมเบ้ืองต้น, กลศาสตรแ์ละวัสดุศาสตรท่ั์วไป, การ
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.3          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $



Cubic Camp Builder

Drift Ship Shoot

Engineering Project Activities

ระทึกใจกับการแข่งขันเรือลมแอร์โบ๊ทแสน สนุกสนานท่ี น้องๆ 
เป็นคนสร้างขึ้นเอง! เร่ิมต้น ต้ังแต่การประดิษฐ์แอร์ โบ๊ทวิทยุ
บังคับด้วยงบ ประมาณที่กําหนดไว้เพื่อออกแบบ ใหก้ลายเป็น 
แอร์โบ๊ทที่ว่องไวและคล่องแคล่วที่สุด  

เป็นกิจกรรมโครงงานวิศวะท่ียากท่ีสุด เรือแอร์โบ๊ทท่ีสามารถลอยน้ำไดอ้ย่างม่ันคงและ
สามารถควบคุมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จำเป็นต้องมีการการออกแบบและปรับแต่ง
ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งน้องๆ จะไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับวิธีการออกแบบดว้ยการลองผิด
ลองถูกเพื่อให้ไดเ้รือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

หัวขอ้การเรียนรู:้ โครงงานวิศวกรรมแบบไม่จำกัดทรัพยากร ผลลัพธ์ 1 มิติ, 
กระบวนการแก้ไขปัญหาและออกแบบ, การลองผิดลองถูก, ฟิสิกส์เก่ียวกับการ
เคล่ือนท่ีและแรงโน้มถ่วง 

ระดับชั้น: ม.1 - ม.6 และผู้ใหญ่      ระยะเวลา: 3 - 6 ชั่วโมง       ราคา: $$$       ต้องใช้
สระวา่ยน้ำ



Cubic Camp Builder

Shuck Ship Shoot

Engineering Project Activities

ผู้เล่นจะต้องสร้างเรือเพื่อขนส่งสินค้าข้ามน้ำจากฝ่ังหน่ึงไปยัง
อีกฝ่ังหน่ึงให้ ได้มากท่ีสุดในระยะเวลาท่ีจำกัด โดยใชเ้งินทุนท่ีมี
อยู่อย่างจำกัดในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ให้ ได้ผล พร้อมกับการ
สร้างอุปกรณยิ์งเพื่อโจมตีเรือของคู่ต่อสู้ 

หัวขอ้การเรียนรู:้ กลศาสตรแ์ละวัสดุศาสตรท่ั์วไป โดยเฉพาะการจม การลอย และ
กลศาสตรข์องไหล, แนวคิดเชิงวิศวกรรมเบ้ืองต้น, การจัดการทรัพยากรในรูปแบบ
อัตราแลกเปล่ียน, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.3          ระยะเวลา: 3 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$          ต้องใช้สระ
วา่ยน้ำ



Cubic Camp Builder

She Sells Seashells by the Seashore

Engineering Project Activities

ประดิษฐ์อุปกรณช์อ้นหอยจากสระน้ําด้วยอุปกรณต์่างๆ ในงบ
ประมาณท่ีจำกัด แล้วจึงนำเปลือกหอยและไข่มุกท่ีหามาได้ นำ
ไปขายเพื่อนำเงินมาพัฒนาต่อยอดอุปกรณข์องน้องๆ ใหดี้ย่ิง
ข้ึน เพื่อเข้าไปชอ้นหอยท่ีอยู่ในจุดท่ีไกลจากฝ่ังมากข้ึนได้ 

กิจกรรมน้ีน้องๆ ต้องใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาอุปกรณ์ของตน โดยมีทุนใน
การสรา้งท่ีจำกัดในช่วงแรก น้องๆ จะต้องสรา้งอุปกรณ์ท่ีเรียบง่ายเพื่อเก็บเปลือกหอย
จำนวนน้อยและราคาต่ำ แล้วนำไปแลกเปล่ียนเป็นทุนในการพัฒนาอุปกรณ์ให้ดีย่ิงขึ้น
จนสามารถเก็บเปลิอกหอยไดที้ละมากๆ หรือเก็บเปลือกหอยท่ีมีระยะไกลมากขึ้นแต่มี
ราคาท่ีดีขึ้น 

หัวขอ้การเรียนรู:้ กลศาสตรแ์ละวัสดุศาสตรท่ั์วไป, การแก้ไขปัญหาแบบลองผิดลองถูก 
(trial-and-error), การสรา้งสรรคน์วัตกรรม (innovation) 

ระดับชั้น: ป.6 - ม.6 และผู้ใหญ่        ระยะเวลา: 3 - 6 ชั่วโมง        ราคา: $$        ต้องใช้
สระวา่ยน้ำ



Strategic Games Activities

Category 2



Cubic Camp Builder

Cubic Battlefield X

Strategic Games Activities

มุ่งสู่สนามรบอันน่าตื่นเต้น ท่ีแต่ละทีมจะติดอาวุธปืนฉีดน้ำไว้ 
เพื่อโจมตีฐานพลังงานของทีมอื่นๆ พร้อมป้องกันฐานพลังงาน
ของตนเอง ซ่ึงแต่ละทีมจะมีผู้บัญชาการหน่ึงคนท่ีมองเห็นภาพ
รวมและคอยวางแผนการรบร่วมมือกับทีมติดอาวุธของตนใน
การคว้าชัยชนะ 

การควา้ชัยชนะในกิจกรรมน้ี แต่ละทีมต้องส่ือสารกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความ
กดดัน และผู้บัญชาการต้องรวบรวมขอ้มูลจากเพื่อนรว่มทีม เพื่อตัดสินใจวา่จะออกคำ
ส่ังใดต่อไป นอกจากน้ี สมาชิกในทีมทุกคนต้องใส่ใจกับคำส่ังท่ีไดร้ับ เพื่อลดโอกาสการ
เสียแต้มของทีมตนเอง 

หัวขอ้การเรียนรู:้ การวางกลยุทธ์, การประสานงานในช่วงเวลาคับขัน, ทักษะการเป็น
ผู้นำ, การรวบรวมขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6 และผู้ใหญ่      ระยะเวลา: 2 - 3 ชั่วโมง      ราคา: $$$$      จัดใน
ช่วงค่ำเท่าน้ัน



Cubic Camp Builder

Cubic Mana Racing

Strategic Games Activities

เพลิดเพลินกับเกมออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟแสนสนุก ผู้เข้าร่วม
จะต้องรวบรวมศิลาเวทย์มนตร์จากการทำภารกิจ นำมา
เปลี่ยนเป็นการ์ดเวทย์มนตร์ แล้วใช้ ไหวพริบหาจังหวะใชก้าร์ด
เหล่าน้ีเพื่อนำทีมสู่ชัยชนะ 

เกมน้ีถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ใช้บรรยากาศของความสนุกสนานและเทคโนโลยี
ดึงดูดให้ผู้เล่นมีความสนใจ พรอ้มกับรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ของการด์ท่ีสรา้งความ
ซับซ้อนของเงื่อนไขในการใช้งานท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม
เท่าน้ัน (situational) ดังน้ันผู้เล่นจึงจำเป็นต้องสามารถมองสถานการณ์ภาพรวม และ
ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว (critical thinking) 

หัวขอ้การเรียนรู:้ การตัดสินใจแบบรวดเร็ว (critical thinking), การประเมิน
สถานการณ์ (situation analysis), การประสานงาน 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6 และผู้ใหญ่          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$



Cubic Camp Builder

Lost.

Strategic Games Activities

กิจกรรมท่ีผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุเครื่อง
บินตกท่ีจะต้องหาทางเอาตัวรอดภายในเกาะท่ีมีชนเผ่าดรุ้าย
อาศัยอยู่ เพื่อรอความชว่ยเหลือจากหน่วยกู้ภัย โดยผู้เล่นต้อง
ปรึกษากันในเรื่องการจัดสรรและค้นหาทรัพยากร อีกท้ังยัง
ต้องรับมือกับเหตุการณต์่างๆ ท่ีจะเกิด เพื่อรักษาค่าพลังใจของ
สมาชิกในทีม 

กิจกรรมน้ีน้องๆ จะต้องจัดสรรทรัพยากรท่ีมีจำกัดอย่างระมัดระวัง เน่ืองจาก
ทรัพยากรแต่ละชนิดสามารถนำไปใช้ไดห้ลายรูปแบบ การตัดสินใจจึงมีความสำคัญใน
กิจกรรมน้ี 

หัวขอ้การเรียนรู:้ การตัดสินใจแบบรวดเร็ว (critical thinking), การตัดสินใจ, การ
จัดสรรทรัพยากร และการจัดความสำคัญของวิกฤต 

ระดับชั้น: ม.1 - ม.6 และผู้ใหญ่          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$



Cubic Camp Builder

The Great Race

Strategic Games Activities

ออกผจญภัยไปในสถานท่ีต่างๆ ผ่านเกมการแข่งขันแบบ
ออนไลน์ใน iPad ท่ีผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องแข่งขันกันค้นหาสมบัติ
จากรูปภาพและคำใบ้ต่างๆ ในสถานท่ีจริง เพื่อชิงชัยค้นหา
สมบัติล้ำค่าเป็นทีมแรก 

น้องๆ จะไดเ้รียนรูทั้กษะการสังเกตุเส้นทางในสถานท่ีสาธารณะ และการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ โดยมีทีมงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

หัวขอ้การเรียนรู:้ การสังเกต, การคิดเชื่อมโยงและวิเคราะห์, การอา่นแผนท่ี 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6 และผู้ใหญ่          ระยะเวลา: 3 - 5 ชั่วโมง          ราคา: $$$



Cubic Camp Builder

The Operation 203

Strategic Games Activities

ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นสายลับท่ีจะต้องเข้าไปหาพาสเวิร์ดใน
ฐานข้าศึก และส่งเป็นรหัสลับด้วยไฟฉายออกมาใหกั้บแฮกเกอร์
ท่ีอยู่ด้านนอกใหเ้ร็วท่ีสุด 

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

หัวขอ้การเรียนรู:้ การสับเปล่ียนและการจัดหมู่ (combinatorics), แนวคิดการเขา้รหัส
ขอ้มูลของคอมพิวเตอร ์(data encoding), การส่ือความหมายผ่านสัญลักษณ์, การ
วิเคราะห์หาสถานการณ์ท่ีเป็นไปไดเ้พื่อป้องกันปัญหา, การออกแบบกระบวนการ 
(process design) 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6 และผู้ใหญ่          ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง          ราคา: $



Cubic Camp Builder

The Silk Road

Strategic Games Activities

กิจกรรมจำลองการขนส่งสินค้าในเส้นทางสายไหม ท่ีน้องๆ จะ
ได้รับบทบาทเป็นกลุ่มพอ่ค้าท่ีจะต้องออกเดินทางไปเมืองต่างๆ 
เพื่อส่งของตามภารกิจท่ีได้รับ โดยต้องเลือกเส้นทางเพื่อซ้ือและ
ขนส่งสินค้าใหมี้ประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากท่ีสุด 

น้องๆ ต้องพยายามวางแผนการเดินทางให้รอบคอบท่ีสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ลงทุนสำหรับการเดินทางไปแต่ละเมือง 

หัวขอ้การเรียนรู:้ การตัดสินใจแบบรวดเร็ว (critical thinking), แนวคิดการเลือกเส้น
ทางอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.3          ระยะเวลา: 2 - 3 ชั่วโมง          ราคา: $



Cubic Camp Builder

สงครามพิทักษม์หาวิมานสวรรค์

Strategic Games Activities

กิจกรรมท่ีผู้เล่นจะต้องร่วมมือกันในการสร้างปราสาทท่ีสูงสงา่
และแข็งแกร่งท่ีสามารถทนต่อการรุกรานจากทีมอื่น และต้อง
สร้างเครื่องยิงท่ีสามารถยิงโจมตีปราสาทของทีมอื่นใหพ้ัง
ทลายลงให้ ได้ 

ในกิจกรรมน้ีน้องๆ จะต้องวางกลยุทธ์ในการเลือกโจมตีปราสาทของทีมอื่นท่ีมีสีของชิ้น
ส่วนตรงกับภารกิจท่ีไดร้ับเพื่อเพิ่มคะแนน และหลีกเล่ียงปราสาทท่ีมีสีชิ้นส่วนท่ีห้าม
โจมตีเพื่อรักษาคะแนน 

หัวขอ้การเรียนรู:้ ความรูท้างฟิสิกส์เก่ียวกับกลศาสตรพ์ื้นฐาน, แรงสปริง, โครงสรา้ง
แบบไม่มีวัสดุยึดเหน่ียว, การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัด, การวางแผนการปฏิบัติ
การล่วงหน้า (plan-to-perform), การตัดสินใจแบบไดเ้ปรียบ-เสียเปรียบตามทฤษฎี
เกม (game theory) 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.3          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$



Cubic Camp Builder

The Minesweeper

Strategic Games Activities

พบกับเกมค้นหาทุ่นระเบิด (Minesweeper) ในรูปแบบท่ีแปลก
ใหม่ไม่ซ้ำใคร โดยเป็นเกมการแข่งขันค้นหาทุ่นระเบิดแบบเรียล
ไทม์ผ่านแอปพลิเคชั่นบน iPad ท่ีจะต้องใชค้วามเร็วในการ
ค้นหาทุ่นระเบิดให้ ได้มากท่ีสุด 

เช่นเดียวกับเกมคน้หาทุ่นระเบิดท่ัวไป ท่ีผู้เล่นต้องคิดไตรต่รองอย่างรอบคอบเพื่อ
กำหนดวา่จุดใดควรมีทุ่นระเบิดอยู่ และต้องพยายามเปิดเผยทุ่นระเบิดให้ไดม้ากท่ีสุด 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผู้เล่นทุกคนกำลังเล่นพรอ้มกันบนกระดานเดียวกัน ทุกการกระ
ทำท่ีน้องๆ ทำจะเป็นการให้ขอ้มูลตำแหน่งทุ่นระเบิดท่ีเป็นประโยชน์แก่ทีมอื่น ดังน้ันน้องๆ 
จึงต้องคิดและดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาคะแนนของทีมตนเองเพื่อให้ไดร้ับ
คะแนนท่ีมากกวา่ทีมอื่น 

หัวขอ้การเรียนรู:้ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร,์ การให้เหตุผลนิรนัย, การจัดการ
ความเสียง, การทำงานเป็นทีม 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.3          ระยะเวลา: 2 - 3 ชั่วโมง          ราคา: $$



Cubic Camp Builder

Cubic Deal Master

Strategic Games Activities

เชือดเฉือนกันในเกมธุรกิจสุดระทึก เม่ือผู้เล่นต้องเจรจาต่อรอง
ข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ พร้อมกับวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
หรือลดอำนาจต่อรองของฝ่ายต่างๆ และพยายามปิดการ
เจรจาให้ ได้ผลกำไรมากท่ีสุด 

หัวขอ้การเรียนรู:้ การเจรจาต่อรองเพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์สูงสุดท้ังสองฝ่าย (win-win 
situation), การประเมินอำนาจต่อรอง, การเจรจาต่อรองดว้ยวาจา 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6 และผู้ใหญ่          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$



Cubic Camp Builder

Pirates of the Galaxy

Strategic Games Activities

ลับสมองกับการแข่งขันเพื่อไขรหัสค้นหาและตามจับเหล่าโจร
สลัดอวกาศท่ีต่างหลบซ่อนอยู่ท่ัวจักรวาล พร้อมกับการไข
ปริศนาคำถามความรู้รอบตัวแสนสนุกมากมาย ในเกมออนไลน์
อินเตอร์แอคทีฟบน iPad 

เกมน้ีผู้เล่นจะใช้ความรูท้างวิชาการเพื่อคน้หาคำตอบของคำถามต่างๆ (ซึ่งอาจใช้
เครื่องมือหรืออินเทอรเ์น็ตประกอบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค)์ ควบคูกั่บกระบวนการคิดให้
เหตุผลแบบลดทอน (reduction) จากการยิงเรือโจรสลัดในเกมออนไลน์ 

หัวขอ้การเรียนรู:้ ความรูร้อบตัวท่ัวไป (หรือความรูท้างวิชาการอื่นๆ ตาม
วัตถุประสงค)์, การให้เหตุผลทางคณิตศาสตรแ์บบลดทอน (reduction), การตัดสินใจ
เฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6 และผู้ใหญ่         ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$



Cubic Camp Builder

The Jigsaw Puzzle

Strategic Games Activities

เรียนรู้วิทยาการคำนวนผ่าน 2 เกมการแข่งขันท่ีน้องๆ จะต้อง
ทำงานแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆ ร่วมกันระหว่างกลุ่มโดยมีข้อ
จำกัดในการสื่อสารต่างๆ มากมาย อันจะทำใหน้้องเข้าใจปัญหา
และกระบวนการสำคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หัวขอ้การเรียนรู:้ การกำหนดชุดคำส่ัง (algorithm), การทำซ้ำ (looping) และการให้
ความหมายโดยสัญลักษณ์ (semantic) 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6 และผู้ใหญ่          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$



Creative Project Activities

Category 3



Cubic Camp Builder

Candy Wafer Cafe

Creative Project Activities

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ไร้ขีดจำกัด และสร้างงานศิลปะ
ท่ีน่ารับประทาน ด้วยขนมหวานท่ีมีสีสรรสวยงาม และน่าอร่อย 

ภายในการสรา้งผลงานศิลปะน้ี น้องๆ จะต้องคิดคน้การนำเสนอท่ีสามารถมัดใจ
กรรมการไดอ้ีกดว้ย 

หัวขอ้การเรียนรู:้ การออกแบบและสรา้งสรรคเ์ชิงศิลปะ, การนำเสนอ, การตัดสินใจ
แบบรวดเร็ว (critical thinking) 

ระดับชั้น: ป.1 - ป.6          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$



Cubic Camp Builder

Papaya Fantasia

Creative Project Activities

เรียนรู้การทำส้มตำแสนอร่อย พร้อมกับใชจ้ินตนาการเพื่อปรุง
แต่งส้มตำใหมี้รสชาติไม่ซ้ำใคร 

ดำเนินกิจกรรมท้ังหมด 3 รอบ ท่ีจะมีชุดวัตถุดิบและกฏท่ีต่างไปในแต่ละรอบ เรียนรู้
กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมผ่านสถานการณ์ต่างๆ ในกิจกรรมน้ี 

หัวขอ้การเรียนรู:้ แนวคิดเชิงนวัตกรรม, การออกแบบและสรา้งสรรคเ์ชิงศิลปะ, แนวคิด
การลองผิดลองถูก 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.3          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$



Cubic Camp Builder

A Small World

Creative Project Activities

เรียนรู้ในการทำสโนว์ โกลบ ด้วยวัสดุท่ีหาได้งา่ย และใส่
จินตนาการของตนเองลงไปเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบท่ี
ไม่เหมือนใคร 

หัวขอ้การเรียนรู:้ การออกแบบและสรา้งสรรคเ์ชิงศิลปะ, การใช้อุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน  

ระดับชั้น: ป.1 - ม.6          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$$$



Cubic Camp Builder

3D Paper

Creative Project Activities

ระเบิดพลังแหง่จินตนาการเพื่อสร้างสรรค์กระดาษแผ่นบางๆ 
ใหก้ลายเป็นหลากหลายรูปทรงเรขาคณิต ประกอบกันเป็น
ประติมากรรมท่ีย่ิงใหญแ่ละสวยงาม 

กิจกรรมน้ีผู้เล่นจะไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับรูปทรงเรขาคณิต และการสรา้งรูปทรงต่างๆ จาก
แผ่นคล่ี เพื่อให้เกิดความเขา้ใจทางมิติสัมพันธ์ระหวา่งรูปทรง 3 มิติ (form) กับรูปรา่ง 2 
มิติ (shape) 

หัวขอ้การเรียนรู:้ ความสัมพันธ์ระหวา่งรูปทรงและรูปรา่งในเชิงเรขาคณิต, แผ่นคล่ี, 
การออกแบบและสรา้งสรรคเ์ชิงศิลปะแบบปลายเปิด, การนำเสนอ 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.3          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $



Cubic Camp Builder

แลมพ…์เลย

Creative Project Activities

ออกแบบและสร้างโคมไฟในลวดลายแบบฉับบของตนเอง ด้วย
วัสดุอุปกรณท่ี์หาได้งา่ย พร้อมท้ังสามารถนำผลงานกลับบ้าน
ได้อีกด้วย 

ผสมผสานวิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท่ีนอกจากจะไดส้รา้งโคมไฟในแบบลวดลายของตน
แล้ว ยังไดเ้รียนรูก้ารต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน 

หัวขอ้การเรียนรู:้ วงจรไฟฟ้า, การออกแบบและสรา้งสรรคเ์ชิงศิลปะ, การใช้อุปกรณ์
ขั้นพื้นฐาน 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6 และผู้ใหญ่          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$



Cubic Camp Builder

Drama Surprise!

Creative Project Activities

สร้างบทบาทและเรียบเรียงเน้ือเรื่องแสนตื่นตาตื่นใจ พร้อม
ประดิษฐ์อุปกรณก์ารแสดงในชว่งเวลาจำกัด เพื่อนำมาแสดง
โชว์ท่ีมีคำต้องหา้มจำกัดไว้ นักแสดงจะต้องคิดอย่างรวดเร็วและ
ปรับเปลี่ยนบทพูดตามสถานการณเ์พื่อรักษาแต้มของตนเองให้
มากท่ีสุด 

หัวขอ้การเรียนรู:้ การตัดสินใจแบบรวดเร็ว (critical thinking), การทำงานรว่มกัน, 
ศิลปะการแสดง 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6          ระยะเวลา: 2 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $



Cubic Camp Builder

The Clocksmith

Creative Project Activities

กิจกรรมแนวศิลปะท่ีจะใหน้้องได้สร้าง และตกแต่งนาฬกิาใน
แบบของน้องเอง เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ ออกแบบ ปรับปรุง 
การลอง ผิดลองถูก และ การแก้ปัญหาเพื่อใหบ้รรลุจุด ประสงค์
ของงาน  

หัวขอ้การเรียนรู:้ การออกแบบและสรา้งสรรคเ์ชิงศิลปะ 

ระดับชั้น: ป.4 - ม.6 และผู้ใหญ่          ระยะเวลา: 3 - 4 ชั่วโมง          ราคา: $$



ติดต่อ/สอบถาม 

(+66) 083 159 0777 or contact@cubiccreative.org
ทุกวันทําการเวลา 11:00 - 19:00 (มีระบบฝากข้อความอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)  

ดูแคตตาล็อกและแพ็กเกจกิจกรรมท้ังหมดได้ท่ี https://cubiccreative.org/campbuilder

LINE


