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สมัครเขา้คา่ย                                                                 ราคาปกติ  ราคาสมาชกิ      ราคา 300 แลกแตม้ซือ้             
m คา่ย SE-ED iKids Camp ตะลุยโลกหุน่ยนตแ์สนสนกุ 
    วันที่  25 - 28 มีนาคม 2557 ( Code 5525890000015 )            m 7,200  บาท          m 6,840  บาท      m 6,480  บาท

m คา่ย SE-ED English Camp : The Great Outdoor 
    วันที่  1 - 4 เมษายน 2557  ( Code 5526000003346 )            m 7,900  บาท          m 7,505  บาท    -

m คา่ย SE-ED Kiddy Camp ผจญภยัอาณาจกัรธาตุทั้งสี่ 
    วันที่  22 – 25 เมษายน 2557  ( Code 5525890000022 )  m 6,600  บาท          m 6,270  บาท     m 5,940  บาท

m คา่ย SE-ED Super Camp : เพิ่มพลังความคิดพิชติเกมวางแผน 
    วันที่  29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 ( Code 5526000003339 )m 5,900   บาท          m 5,605  บาท    -



ค่าย SE - ED  iKids Camp   
ตะลุยโลกหุ่นยนต์แสนสนุก

วัน-เวลา จัดค่าย     วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2557
สถานที่จัดค่าย      โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท 
 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย   เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี   

กิจกรรม

 หุ่นยนต์รถแข่งฟอร์มูลาร์ 1 สร้างรถแข่งความเร็วสูงควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล ในฐานนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ของเวลา ความเร็ว และระยะทาง พร้อมประดิษฐ์รถสูตรหนึ่งในแบบของตัวเอง และ
บังคับแข่งขันกัน มาดูกันว่า รถของใครจะวิ่งเร็วกว่ากัน

 หุ่นยนต์อัศวินดอน กิโฮเต้ และลาน้อย สนุกกับเรื่องราวน่ารักน่าขันของอัศวินเฒ่าชาวสเปน ดอน กีโฮเต้              
ผู้ได้รับสมญานามว่า ขุนนางต�่าศักดิ์นักฝัน ซึ่งมีความหลงใหลและคลั่งไคล้ในเรื่องราวของอัศวินอย่างสุดใจ น้อง ๆ จะได้สนุก
กับการสร้างหุ่นยนต์ดอน กีโฮเต้ อัศวินแสนน่ารัก ที่มาพร้อมกับโล่และลาคู่ใจ ควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล บังคับให้เดินหน้า 
ถอยหลัง หรือน�ามาเล่นด้วยกันได้ ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวของแรงและการชน

 หุน่ยนต์รถถงัประจญับาน ในฐานนีเ้ราจะมาสนกุกบัการสร้างรถถงั ยานพาหนะทีม่รีะบบขบัเคลือ่นต่างจากรถยนต์
ทั่วไปที่คุ้นเคย คือขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน ท�าให้วิ่งผ่านอุปสรรคสิ่งกีดขวางได้ดีกว่ารถที่ใช้ล้อทั่วไป วิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิว 
แม้ในพื้นที่ทุรกันดาร พร้อมความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เฟือง และสายพาน และการบังคับด้วยรีโมตคอนโทรล

 หุ่นยนต์แมลงหกขา เรียนรู้เรื่องราวความอัศจรรย์ของแมลง สังเกตพฤติกรรม และลักษณะการท�างานของขา
แมลงเพื่อเช่ือมโยงกับหุ่นยนต์แมลงในส่วนของกลไกระบบคานและจุดหมุน การเคลื่อนที่แนววงกลมและเชิงเส้น ก่อนจะลงมือ
ประกอบหุ่นยนต์แมลงหกขาที่บังคับด้วยรีโมตคอนโทรลให้เคลื่อนที่ในลักษณะก้าวขา เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายขวา 

 Innovation Project ฐานแห่งการระดมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ น�าความรู้จากฐานที่ผ่านมา สร้างผลงาน
เป็น “นวัตกรรมของฉัน” งานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ท่ีเกิดจากการท�างานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม ช่วยกันออกแบบสร้างขึ้นมา
ใหม่ ตามโจทย์หรือจินตนาการของแต่ละทีม  และจะต้องน�าเสนอผลงานต่อเพื่อน ๆ ร่วมค่าย ก่อนจะลงประกวดแข่งขันโดยมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสิน

น้องๆ ที่เข้าค่ายทุกคนจะได้ชุดตัวต่อเพื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในค่ายกลับบ้านคนละชุด มูลค่า 3,000 บาท ประกอบด้วย ชุดตัว
ต่อ กล่องวงจร และรีโมตคอนโทรล เพื่อให้น้องๆ น�าไปสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ต่อยอดจินตนาการได้อีก นอกเหนือจากที่
ได้เรียนรู้ในค่ายไปแล้ว

กิจกรรมเสริม

 โปรเจ็กต์เอกซ์ กิจกรรมกลุ่มที่ต้องร่วมกันคิดสร้างสรรค์ แก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายในโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่ก�าหนดให้

 ผจญภัยในรัตติกาล พบกับฐานการเรียนรู้แสนสนุก ตื่นเต้น อัศจรรย์ ที่ต้องใช้ไหวพริบ ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วง

ประโยชน์ที่ได้รับ

เป็นค่ายเยาวชนที่ออกแบบมาให้สอดรับกับแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM ที่มาจากอักษรย่อของ 4 สาขาวิชาหลักคือ 
Science (วิทยาศาสตร์), Technology (เทคโนโลยี), Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) คือ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความรู้สาขาหลักดังกล่าวโดยเน้นด้าน ความเข้าใจ ให้เด็กเชื่อมโยงความรู้หลักนั้น , การวิเคราะห์ 
เน้นให้เด็กมีความคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ที่ฝึกให้เด็กมองภาพและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

มีการเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะท�าให้เด็กได้เรียนอย่างสนุก ถ่ายทอดจินตนาการของตัวเองสู่ชิ้น
งานท่ีท�าได้จริง ฝึกให้มีโอกาสคิดนอกกรอบ คิดอย่างรอบครอบ บนเงื่อนไขที่เป็นโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน เด็กจะเกิดแรงบันดาล
ใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการเรียนรู้ในทักษะวิชาการหลักๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรม และการประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านหุ่นยนต์มากขึ้น

6,840 บาท
7,200  บาท

ค่าสมัคร

สมาชิกซีเอ็ดการ์ด
รับส่วนลดเหลือ

ได้รับชุดตัวต่อ My Robot Time : Exciting มูลค่า 3,000 บาท กลับบ้าน 1 ชุด

 สันทนาการ เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม และยังท�าให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะทางสังคม และการท�างานเป็นทีมอีกด้วย

 แคมป์ไฟ สนุกสนานกับการแสดงกลุ่มของน้องๆ ในคืนอ�าลาค่าย

พบกับค่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานจากซีเอ็ด SE-Ed iKids Camp เป็นค่ายที่จะพาน้อง ๆ มาเรียนรู้ใน
เรื่องของการประดิษฐ์หุ่นยนต์ทั้ง 4 แบบ คือ  หุ่นยนต์รถแข่งฟอร์มูลาร์ 1 , หุ่นยนต์รถถังประจัญบาน , หุ่นยนต์แมลงหก
ขา, หุ่นยนต์อัศวินดอน กิโฮเต้ และลาน้อย เพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเองผ่าน
การแข่งขันหุ่นยนต์ภายในค่าย ภายใต้การเรียนรู้แบบ STEM ที่บูรณาการความรู้ทั้ง 4 ด้าน คือ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ อีกมากมายที่สนุกสนานและท้าทาย



ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ เป็นค่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ที่จะท�าให้น้องๆ ได้สนุกและเรียนรู้ไปกับเรื่องราวในโลก
วิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งฐานความรู้ และฐานท้าทายความสามารถ ในครั้งนี้เราจะพาน้องๆ ไปพบกับเรื่องราวของธาตุ
ทั้งสี่ ได้แก่ ดิน น�้า ลม ไฟ ซึ่งเป็นธาตุพื้นฐานที่มนุษย์เคยจัดแบ่งไว้ น้องๆ จะได้รู้จักกับสมบัติของธาตุทั้งสี่ การใช้ประโยชน์ รวม
ถึงพลังของธาตุพื้นฐานผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการไขปริศนาเรื่องราวของอาณาจักรธาตุทั้งสี่ด้วยความรู้ที่ได้รับตลอด
เวลาท่ีอยู่ภายในค่าย

วัน-เวลา จัดค่าย     วันที่  22 – 25 เมษายน 2557
สถานที่จัดค่าย      สวนผึ้ง รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย   เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี   

6,270 บาท
6,600 บาท

ค่าสมัคร

สมาชิกซีเอ็ดการ์ด
รับส่วนลดเหลือ

ค่าย SE - ED Kiddy Camp                                 
ผจญภัยอาณาจักรธาตุทั้งสี่ ไขปริศนาแห่งดิน น�้า ลม ไฟ

กิจกรรม

 บ้านตรวจอากาศ
ร่วมตรวจสอบสภาพอากาศ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบเป็นรูปบ้าน สามารถวัดความชื้นในอากาศ 

ความเร็วลม และอุณหภูมิ ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว ซึ่งน้องๆ จะได้ประกอบสร้างบ้านตรวจอากาศนี้ด้วยตัวเอง โดยมีพี่
เลี้ยงดูแลให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด และน�ากลับไปใช้งานต่อที่บ้านได้

เจาะความลับ ดิน น�้า ลม ไฟ
รู้จัก และท�าความคุ้นเคยกับธาตุทั้งสี่ผ่านฐานปฏิบัติการของแต่ละธาตุ น้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวของธาตุดิน 

น�้า ลม และไฟ ทั้งในเชิงลักษณะ ตัวตน และความสามารถของธาตุนั้นๆ ตลอดจนการน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

กอบกู้ดินแดนแห่งความฝันในยามรัตติกาล
ภารกิจบุกดินแดนแห่งความฝันในยามค�่าคืน น้องๆ ต้องใช้ความสามารถ ความสามัคคี และความรู้เกี่ยวกับ

ธาตุทั้งสี่ ตะลุยดินแดนแห่งความฝันเพื่อขจัดความมืดมิด และน�าความสงบสุขกลับมาสู่ดินแดนแห่งความฝัน ก่อน
จะเดินทางกลับสู่โลกจริง

 ผจญภัยอาณาจักรธาตุทั้งสี่
หลังจากกอบกู้ดินแดนแห่งความฝันแล้ว น้องๆ จะได้ร่วมผจญภัยค้นหาความลับ และสมบัติล�้าค่า ในอาณาจักร

ธาตุทั้งสี่ของดิน น�้า ลม ไฟ กิจกรรมนี้ น้องๆ ต้องใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ ความกล้า ร่วมมือกันแสดงศักยภาพของตัว
เองและกลุ่มออกมาให้ดีที่สุด เพื่อไขปริศนาหาค�าตอบของโจทย์ท้าทายที่พี่ๆ ได้เตรียมไว้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

เป็นค่ายเยาวชนที่เน้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนความรู้พื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ผ่านฐานกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง และ
โจทย์ปริศนาที่ต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาพลิกแพลงแก้ไขหาค�าตอบ โดยการทดลอง และคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ

มีกิจกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่น้องๆ จะได้ลงมือประกอบชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง ภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยง น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์ความรู้สาขานี้ ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาตัวเองกลายเป็นนักเทคโนโลยีได้ต่อไป

กิจกรรมเสริม

 วิทยาศาสตร์สัญจร เยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              
สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น้อง ๆ จะได้พบกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศึกษาประวัติการท�าเหมือง และ
เดินส�ารวจธรรมชาติ แวะดูจุดก�าเนิดธารน�้าร้อน ก่อนจะพักแช่เท้าในธารน�้าร้อนบ่อคลึง

สวนผึ้ง รีสอร์ท สถานที่จัดค่าย

 โปรเจ็กต์เอกซ์ กิจกรรมกลุ่มที่ต้องร่วมกันคิดสร้างสรรค์ แก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายในโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่ก�าหนดให้

 สันทนาการ เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม และยังท�าให้น้องๆ ได้ฝึก          
ทักษะทางสังคม และการท�างานเป็นทีมอีกด้วย

 แคมป์ไฟ สนุกสนานกับการแสดงกลุ่มของน้องๆ 
ในคืนอ�าลาค่าย



SE-ED English Camp เป็นค่ายภาษาอังกฤษที่ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center ออกแบบขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English Profif iciency) ของเด็กไทย จะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อเด็กไทยมีอัตราการใช้ภาษาอังกฤษ (English Use Rate) ที่เพิ่มมากขึ้น ภาย
ใต้ความสนุกสนาน และทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ” โดยกิจกรรมต่างๆ ภายในค่าย SE-ED English Camp ในครั้งนี้จะท�าให้น้องๆ สนุกสนาน 
ไปกับกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษ (English Profif iciency) ร่วมกันกับครูเจ้าของภาษา (Native English Speakers) ดังนั้นน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมในค่าย 
SE-ED English Camp ในช่วงปิดเทอมนี้ จะกลับมาด้วยความรู้สึกมั่นใจ และทัศนคติที่ดีต่อการพูด และการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่างแน่นอน

วัน-เวลา จัดค่าย     วันที่ 1-4 เมษายน 2557 
สถานที่จัดค่าย      มวกเหล็ก เฮลท์ แอนด์ สปา รีสอร์ท 
 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย   เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี   
   

7,505 บาท
7,900 บาท

ค่าสมัคร

สมาชิกซีเอ็ดการ์ด
รับส่วนลดเหลือ

ค่าย SE-ED English Camp      
: The Great Outdoor

กิจกรรม

 Game with English เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้น้องๆ ท�าความรู้จักกับเพื่อนๆ ในค่าย
รวมถึงพี่เลี้ยงและคุณครูชาวต่างชาติ ผ่านรูปแบบเกมภาษาอังกฤษที่ต้องเล่นเป็นกลุ่ม ที่ทุกๆ คนต้องฟังค�า
อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ และสื่อสารกันเองเป็นภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน

 First Aid กิจกรรมนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้ถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างไม่
คาดคิด น้อง ๆ  จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค�าศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะมีการ
จ�าลองสถานการณ์โดยให้น้องๆ ได้ฝึกการท�าปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 Learning about Dangerous Wildlife เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า ประเภท
ของสัตว์ป่า ลักษณะนิสัย ความดุร้าย ชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงชนิดของต้นไม้และพืชที่เกิดขึ้นอยู่ในป่า 
ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร แบบไหนมีพิษหรือไม่มีพิษ

 Using a Map & Treasure Hunt กิจกรรมที่จะสอนให้น้องๆ รู้จักการใช้แผนที่ การวาด
แผนที่ การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการเดินป่า โดยกิจกรรมนี้น้องๆ จะได้รับบทบาทเป็นนักล่าสมบัติ 
ต้องเดินตามแผนที่และใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มา เพื่อค้นหาสมบัติอันลึกลับที่ถูกซ่อนไว้นับพันปี

 Surviving in the wild กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท�าให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงอาหารตามธรรมชาติ 
ที่เราสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย น้องๆ ต้องเก็บผลไม้และอาหารให้ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
เพ่ือน�ามาประกอบอาหารอันแสนอร่อย โดยที่น้องๆ จะลงมือประกอบอาหารเอง

 Video Diary อีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆ มีความกล้าแสดงออก ถ่ายทอดเรื่องราวที่พบผ่าน 
Video Diary โดยน้องๆ ทุกคนจะได้บันทึกวีดีโอความรู้สึกจากการมาค่าย SE-ED English Camp Live 
in Thailand

กิจกรรมเสริม

 สันทนาการ กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกม
ต่างๆ เพลง การเต้นร�า Tribe dance หรือบทบาทสมมติเรื่อง Life in the jungle ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่า
นี้สามารถจูงใจให้น้องๆ เกิดการเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตัว

 แคมป์ไฟ กิจกรรมการแสดงพรสวรรค์  ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจและความทรงจ�าที่ดี  โดยน้องๆ 
จะมีโอกาสฝึกฝน การแสดงที่แต่ละกลุ่มคิดขึ้นมา หรือที่ได้รับมอบหมายจากคุณครู เพื่อส่งเสริมความกล้า
แสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Activity Based Learning ที่ท�าให้น้องๆ ได้ฝึกใช้ภาษา
อังกฤษอย่างสนุกสนาน เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การพูด และการใช้ภาษาอังกฤษ

 น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ค�าศัพท์ และโครงสร้างประโยค (Sentence Pattern) ต่างๆ ตลอด
จนการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน ในสถานการณ์จ�าลองที่ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ 
SE-ED Learning Center ออกแบบขึ้น

 เสริมสร้างพัฒนาการทางทักษะภาษาอังกฤษ (English Prof ificiency) ซ่ึงครอบคลุมทั้งทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนท�าให้น้องๆ มีทัศนคติที่ดี มีความกล้าที่จะพูด และใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ



วัน-เวลา จัดค่าย     วันที่  29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557
สถานที่จัดค่าย      มวกเหล็ก เฮลท์ แอนด์ สปา รีสอร์ท 
 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย   เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี   
   

5,605 บาท
5,900  บาท

ค่าสมัคร

สมาชิกซีเอ็ดการ์ด
รับส่วนลดเหลือ

SE-ED Super Camp : 

เพิ่มพลังความคิดพิชิตเกมวางแผน

กิจกรรม

 เกมวางแผนแสนสนุก (Critical Thinking Game) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ประยุกต์จากเกม
กระดาน และการ์ดเกม ที่ประเทศในแถบยุโรปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน ให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) มาออกแบบให้อยู่ใน
รูปแบบของกิจกรรมที่ได้ทั้งท�าให้น้องๆ ได้ฝึกคิด พัฒนาตรรกะอย่างสนุกสนาน โดยกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ออกแบบให้ใช้ภายในค่าย 
SE-ED Super Camp สนุกคิดพิชิตเกมวางแผน ในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้

 o เกมสร้างโรงไฟฟ้ามหาสนุก : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ก�าหนดบทบาทให้น้องๆ เป็นเจ้าของโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า ท�าหน้าที่จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเมืองต่างๆ ในปัจจุบันกระแสไฟฟ้าเป็นสิ่งส�าคัญที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ หากในเมืองนั้นเกิดประสบ
ปัญหาในการผลิตไฟฟ้า ภายในเมืองจะมืดมิด ชาวเมืองจะเกิดความเดือดร้อน ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของโรงงานผลิตไฟฟ้าจึงต้องเร่งรีบหาวัตถุดิบส�าหรับใช้ผลิต
ไฟฟ้า ซ่ึงวัตถุดิบนั้นมีอย่างจ�านวนจ�ากัด โดยในเกมนี้น้องๆ ต้องใช้การวางแผนการใช้ทรัพยากร การประมูลซื้อวัตถุดิบ และการตัดสินใจในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
หากโรงงานไหนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท�าให้เมืองๆ นั้นมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้ตลอดไป

 o เกมรถไฟฟ้ามหานคร : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ก�าหนดบทบาทให้น้องๆ รับสัมปทานการเดินรถไฟใต้ดิน 
ในเมืองที่วุ่นวาย การจราจรติดขัด ผู้คนจึงนิยมใช้รถไฟใต้ดินในการเดินทางสัญจรไปยังที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากสะดวกสบาย และรวดเร็ว ถ้าเส้นทางรถไฟ
เส้นไหนเดินทางได้รวดเร็วและถึงที่หมายโดยไม่ต้องเดินหรือต่อรถเพื่อไปให้ถึงจุดหมายก็จะได้รับความนิยม ประชาชนก็จะมากมาย เราผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทาน
เส้นทางรถไฟก็จะสามารถเก็บค่าธรรมเนียมในการเดินทางได้มหาศาล โดยกิจกรรมนี้ น้องๆ ต้องมีการวางแผน การคาดการณ์ และการตัดสินใจในการเป็นเจ้าของ
สัมปทานเส้นทางเดินรถไฟในแต่ละเส้น หากตัดสินใจได้ถูกต้องก็จะเป็นเจ้าของสัมปทานรายใหญ่ที่สุดในประเทศ

 o เกมวีรบุรุษนายอ�าเภอ : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ให้น้องๆ แสดงบทบาทการเป็นนายอ�าเภอในยุคคาวบอย 
ที่ต้องปราบปรามเหล่าโจรทั้งหลายที่แฝงตัวอยู่ในเมือง หลังจากปล่อยให้เกิดการโจรกรรมและรังแกชาวบ้านมาหลายที นายอ�าเภอพร้อมผู้ช่วยต้องตามหาโจรเจ้า
เล่ห์ พร้อมกับทั้งคนหักหลังที่คอยช่วยเหลือโจรให้ก่อการร้ายส�าเร็จมาลงโทษให้ได้ โดยเกมนี้จะฝึกให้น้องๆ ได้แสดงบทบาทของตัวละครที่ได้และต้องท�าตามเป้า
หมายของตัวละครนั้นให้ส�าเร็จ ต้องวางแผนและประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม เพื่อที่น�าพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

 Logical Rally ลับคมสมองประลองความคิด เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่พี่ๆ ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้แบ่งฐานการเรียนรู้ เพื่อ
ให้น้องๆ ได้ท้าทายความคิด และศักยภาพของตนเอง ผ่านโจทย์ เงื่อนไข และการจ�าลองสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใต้แรงกดดันบางอย่าง เช่น มี
เวลาจ�ากัด มีการตัดคะแนนกลุ่ม ฯลฯ ซึ่งน้องๆ จะต้องใช้ Team Spirit และ Teamwork ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันท�า ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน 
ร่วมกันตัดสินใจ เพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงให้ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

 เป็นค่ายเยาวชนที่ประยุกต์แนวคิดทางด้าน 
1) Brain Based Learning (BBL) หรือการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
2) Multiple Intelligent (MI) หรือพหุปัญญา 
3) Neuro Linguistic Programming (NLP) หรือการปรับทัศนคติสู่ความส�าเร็จ 
4) Game Theory หรือทฤษฎีเกม มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกสนาน 

และเสริมสร้างศักยภาพทางความคิด และทัศนคติให้กับน้องๆ อย่างสมบูรณ์แบบ

 น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการท�างานเป็นทีม (Teamwork) ทักษะการ
วางแผนแบบมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical 
Thinking) ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
และทัศนคติในการแก้ไขปัญหา และการฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ท้อแท้ ภายใต้กิจกรรมที่
สนุกสนานอย่างไม่รู้จบ

กิจกรรมเสริม

 สันทนาการ กิจกรรมที่ท�าให้น้องๆ ได้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ และพี่เลี้ยงค่ายด้วยเกม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

 Night Walk Rally สนุกไปกับ Walk Rally ยามค�่าคืนที่น้องๆ จะต้องใช้การสังเกต ไหวพริบปฏิภาณ การท�างานเป็นทีมที่ดี และการเอาชนะ
ความกลัวของตนเอง เพื่อแก้ปริศนาที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางเป็นฐานเอาไว้อย่างแยบยล ซึ่งเมื่อเฉลยแล้วน้องๆ ทุกคนจะต้องเปล่งเสียง
หัวเราะด้วยความสนุกสนานอย่างแน่นอน

 เกมปริศนามหาสนุก เป็นเกมที่ฝึกให้น้องๆ ได้ฝึกรวบรวมข้อมูล เพื่อประมวลค�าถาม เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม จนน�าไปสู่การแก้ไขปริศนาต่างๆ ที่พี่ๆ  ฝ่าย
วิชาการ SE-ED Learning Center ได้ซ่อนเอาไว้


