โครงการเตรียมความพร้อมและพื้นฐานการเรียนรู้สาหรับอนุบาล3 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เรียน : วันอังคารที่ 18 เมษายน - วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

รับสมัคร วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-08.30 น. และ 15.30-16.30 น.
ณ อาคารกีฬาในร่ม
เงื่อนไข:

โครงการนี้ นักเรียนอนุบาล 3 ทุกคนที่ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และ นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเรียนทุกคน

P 01 :

โครงการเตรียมความพร้อมและพื้นฐานการเรียนรู้สาหรับอนุบาล3ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ลักษณะกิจกรรม : ค่ายวิชาการ

ผู้สอน :
คุณครูประถมศึกษา
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนอนุบาล 3 เข้าสู่ระบบโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต้น ทั้งด้านการช่วยเหลือตนเองด้านต่าง ๆ ทักษะสังคม
การเตรียมอุปกรณ์การเรียน และวิธีการเรียนรู้ตามวัยกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
ด้านความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย การรับประทานอาหาร วินัยด้านต่าง ๆ การรู้จักสิ่งแวดล้อมและสถานที่ตา่ ง ๆในโรงเรียน
ด้านวิชาการ : เรียนรู้วชิ าภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (สังคม-วิทยาศาสตร์)
รหัส

P 01

ชื่อกิ จกรรม
เตรียมความพร้อมและพื้นฐาน
การเรียน อนุบาล3 ขึ้น ป.1

ระดับชั้น

จานวน

ปี60

นร.

อ.3ขึ้นป.1

วัน : เวลา

150 คน จ-ศ. : วันที่ 18-28 เม.ย. 60
*รร.จะเป็น เวลา : 08.00-15.00 น.
ผูจ้ ัดกลุ่มย่อย

รวม
ชม.

9 วัน
(63 ชม.)

ครูผู้สอน
ครู รร.สาธิตพัฒนา

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

6,000.00

หมายเหตุ
พร้อมนม-อาหารกลางวันอาหารว่าง - อุปกรณ์การเรียน

1

กิจกรรมบริการวิชาการภาคฤดูร้อน(Summer) ปีการศึกษา 2559

รับสมัคร วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-08.30 และ 15.30-16.30 น.
กิจกรรมอนุบาล

ณ อาคารกีฬาในร่ม
กิจกรรมช่วงที่ 1 : วันจันทร์ที่ 03 เมษายน - วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 (8 วัน)
กิจกรรมช่วงที่ 2 : วันอังคารที่ 18 เมษายน - วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 (9 วัน)

***ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนเงินทุกกรณี ***

เงื่อนไข:

เว้นแต่กิจกรรมใดที่ทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนได้ จะดาเนินการแจ้งให้ทราบและคืนเงินให้ภายหลัง
KG 01 : STP Vintage Festival Camp
ผู้ สอน :

ลักษณะกิจกรรม : ค่ายภาคฤดูร้อน

คณะครูอนุบาล

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของไทยในสมัยก่อนและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ความสาคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทย
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
รหัส

เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน ชื่นชมความงดงามในความเป็นเอกลักษณ์ไทย ให้เด็กได้ประพฤติปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมไทย
โดยการเข้าฐานทากิจกรรมต่างๆ ฝึกการเล่นและการทางานร่วมกับผู้อนื่ อย่างมีความสุข
รวม
ระดับชั้น จานวน
ชื่อกิจกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
ปี60

KG 01 STP Vintage Festival Camp
(นร.ภายใน/ภายนอก)

ตอ. - อ.3

120

จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60

52 ชม.

คน

เวลา : 08.30-15.00 น.

(8 วัน)

คณะครูอนุบาล

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

6,500.00

หมายเหตุ
รวมค่านม,อาหารกลางวัน
อาหารว่าง และทัศนศึกษา 1 วัน
*** แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

2

KG 02 : STP Military Army Camp
ผู้ สอน :

ลักษณะกิจกรรม : ค่ายภาคฤดูร้อน

คณะครูอนุบาล

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
รหัส

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านการผจญภัย ได้ฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

2. เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความกล้าหาญ ความสามัคคี ความมีน้าใจช่วยเหลือดูแลซึง่ กันและกัน
3. เพื่อเรียนรู้ความสาคัญของทหารจากการปฏิบตั ิจริง
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้ทักษะการผจญภัย ในรูปแบบทหาร จากประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
ชื่อกิจกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60

KG 02 STP Military Army Camp
(นร.ภายใน/ภายนอก)

ตอ. - อ.3

120
คน

จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย. - 28 เม.ย. 60
เวลา : 08.30-15.00 น.

KG 03 : Art for Kids ศิลปะสร้างสมาธิ
ผู้ สอน : ครูสาวิตรี ธิลานันท์ และคณะ
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

58 ชม.
(9 วัน)

คณะครูอนุบาล

7,000.00

หมายเหตุ
รวมค่านม,อาหารกลางวัน
อาหารว่าง และทัศนศึกษา 1 วัน
*** แต่งกายด้วยชุดทหาร

ลักษณะกิจกรรม : Summer After School

นักเรียนเรียนรู้วิธีการใช้สอี ย่างถูกวิธี เทคนิคในการระบายสี และโรยทรายสีเบือ้ งต้น ทั้งการไล่สี การแรงเงา การขูดสี
การฝึกสมาธิในการทากิจกรรม
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
การใช้สใี นการระบาย และงานฝีมอื ต่างๆ โดยมีขอบเขตของภาพเพื่อสร้างสมาธิและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆ
1. เรียนรู้ภาพ และเก็บรักษาสี และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
2. เทคนิคและทิศทางในการลงสี
3. การไล่ระดับสีจากสีออ่ นไปสีที่เข้มขึ้น เรียนรู้ที่จะมองทิศทางของแสงและเงาอย่างง่าย
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
รหัส
ชื่อกิจกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60
อ.1 - อ.3 8-12 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
3,000.00
KG 03-1 Art for Kids ศิลปะสร้างสมาธิ 1
8 ชม. ครูสาวิตรี และคณะ
KG 03-2 Art for Kids ศิลปะสร้างสมาธิ 2

เวลา : 15.15-16.15 น.
อ.1 - อ.3 8-12 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

9 ชม.

ครูสาวิตรี และคณะ

3,300.00

หมายเหตุ

3

KG 04 : Tetris เททริส ตัวต่อท้าสนุก (พื้นฐาน)

ลักษณะกิจกรรม : Summer After School

ผู้ สอน :
ครูอชิณณา จงพิสุทธิ์สัตย์
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

Tetris เป็นเกมที่เล่นเพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาสมอง และส่งเสริมทักษะทางการสังเกต
การคิด การแก้ปัญหา การคานวณให้กับผู้เล่น รวมไปถึงพัฒนาสมองในส่วนความคิดสร้างสรรค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เกิดจินตนาการจากการเล่นได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ จินตนาการและคานวณ ตัวต่อที่สมั พันธ์กับพื้นที่ได้
ค่าลงทะเบียน
รวม
ระดับชั้น จานวน
ชื่อกิจกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60

KG 04-1 Tetris เททริส ตัวต่อท้าสนุก(พื้นฐาน)1
KG 04-2 Tetris เททริส ตัวต่อท้าสนุก(พื้นฐาน)2

KG 05 : ของเล่นพื้นบ้านวิทยาศาสตร์

อ.1 - อ.3 8-15 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.
อ.1 - อ.3 8-15 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

8 ชม.

ครูอชิณณา

3,000.00

9 ชม.

ครูอชิณณา

3,300.00

ลักษณะกิจกรรม : Summer After School

ผู้ สอน :
ครูนิรันรัตน์ / ครูอัมพร / ครูจันทร์ผกา
1. ได้รู้จักและสนุกสนานกับการเล่นของเล่นพื้นบ้านภูมปิ ัญญาไทย
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
2. พัฒนาทักษะการคิด การหาเหตุผล และทักษะทางวิทยาศาสตร์
3. พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการทางานประสานกันระหว่างตา-มือ
4. พัฒนาทักษะการทางานตามขั้นตอน และจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านภูมปิ ัญญาไทยที่แฝงความรู้เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น จักจั่นเสียงใส กังหันหมุน หนูกะลา เป็นต้น
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
รหัส
ชื่อกิจกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60
อ.2 - อ.3 10-15 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
3,000.00
KG 05-1 ของเล่นพื้นบ้านวิทยาศาสตร์ 1
8 ชม. ครูนิรันรัตน์/ครูอมั พร
ครูจันทร์ผกา
เวลา : 15.15-16.15 น.
อ.2 - อ.3 10-15 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
3,300.00
KG 05-2 ของเล่นพื้นบ้านวิทยาศาสตร์ 2
9 ชม. ครูนิรันรัตน์/ครูอมั พร
ครูจันทร์ผกา
เวลา : 15.15-16.15 น.

หมายเหตุ

4

KG 06 : นันทนาการเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง

ลักษณะกิจกรรม : Summer After School

ผู้ สอน :
ครูธันยธรณ์ ศรีสุระโชติปรีชา
1. มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
รหัส

2. การทากิจกรรมร่วมกับผู้อนื่
3. สนุกและมีความสุขในการทากิจกรรม
4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างง่ายได้ และเป็นทักษะที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. การแนะนาตัว กิจกรรมบ่งบอกความเป็นตัวเอง ตัวฉัน ของฉัน 2. ร้อง เต้น เล่นเกม แบบเดี่ยว 3. ร้อง เต้น เล่นเกม แบบกลุ่มเล็ก
4. ร้อง เต้น เล่นเกม แบบกลุ่มใหญ่ 5. กิจกรรมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 6. กิจกรรมจินตนาการและการกล้าแสดงออก 7. ละครเด็กเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
ชื่อกิจกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60

KG 06-1 นันทนาการเพื่อส่งเสริม
ความมั่นใจในตนเอง 1
KG 06-2 นันทนาการเพื่อส่งเสริม
ความมั่นใจในตนเอง 2

อ.1 - อ.3 25 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.
อ.1 - อ.3 25 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

KG 07 : เคลื่อนไหวและจังหวะพัฒนาสมอง

8 ชม.

ครูธัญยธรณ์

2,500.00

9 ชม.

ครูธัญยธรณ์

2,800.00

ลักษณะกิจกรรม : Summer After School

ผู้ สอน :
ครูกรรณิการ์ / ครูชนิดาภา / ครูกมลชนก
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการฟัง การปฏิบตั ิตามคาสัง่ และความคิดสร้างสรรค์ เกิดความมัน่ ใจในตนเอง
เกิดความรู้สกึ ผ่อนคลายความเครียด สนุกสนาน เบิกบาน มีความสุข

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานและเลียนแบบประกอบเพลง เคลื่อนไหวตามคาคล้องจอง เคลื่อนไหวตามบทเพลง ตามคาคล้องจอง ตามคาสัง่
2. ทาท่าทางกายบริหารประกอบเพลง เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สกู่ ารเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ
3. เคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้อปุ กรณ์ต่างๆ เคลื่อนไหวแสดงทิศทาง การเต้นประกอบเพลงจังหวะต่างๆ 1 และ2
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
รหัส
ชื่อกิจกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60
อ.1 - อ.3 8-20 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
2,500.00
KG 07 เคลื่อนไหวและจังหวะพัฒนาสมอง
8 ชม.
ครูกรรณิการ์

เวลา : 15.15-16.15 น.

และคณะ

หมายเหตุ
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KG 08 : เล่นกับเกม (Educational Games)

ลักษณะกิจกรรม : Summer After School

ผู้ สอน :
ครูกรรณิการ์ / ครูชนิดาภา / ครูกมลชนก
1. เพื่อส่งเสริมการสังเกตและเปรียบเทียบ
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

2. เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจแก้ปัญหา
3. เพื่อส่งเสริมการเล่นร่วมกัน และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อนื่
เป็นการเรียนรู้เรื่องต่างๆ โดยใช้เกมการศึกษามาเป็นสือ่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานไม่น่าเบือ่
มีกระบวนการในการเล่นจากสือ่ ตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ โดยจะมีเกมจับคู่ เกมภาพตัดต่อ เกมจัดหมวดหมู่ เกมวางภาพต่อปลาย
เกมเรียงลาดับ เกมศึกษารายละเอียดของภาพ เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ เกมพื้นฐานการบวก 1และ2
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
ชื่อกิจกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60

KG 08 : เล่นกั บเกม (Educational Games)

อ.1 - อ.3 8-20 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

KG 09 : นาฏศิลป์เด็กเล็ก

9 ชม.

ครูกรรณิการ์
และคณะ

หมายเหตุ

3,300.00

ลักษณะกิจกรรม : Summer After School

ผู้ สอน :
ครูกัญญมล เทียนประภา / ครูรัตนาภรณ์ โหงนาค
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานการเรียนราไทย เด็กเกิดความซาบซึง้ ในศิลปะวัฒนธรรมไทย เด็กได้สบื สานวัฒนธรรมไทย
เพื่อนาไปสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ รวมไปถึงการดูแลเก็บรักษาสีชอล์ก
1. การฝึกหัดการยืดหยุ่นหรือการเตรียมความพร้อมต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยอย่างเหมาะสมกับวัย
2. การเคลื่อนไหวตามท่วงทานองอย่างถูกวิธีและจังหวะช้าเร็ว
3. เด็กได้เรียนรู้และฝึกการราประกอบเพลงคอกระเช้าโจงกระเบน และ ราเซิง้ น้องน้อย

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 09-1 นาฏศิลป์เด็กเล็ก 1
KG 09-2 นาฏศิลป์เด็กเล็ก 2

ระดับชั้น
ปี60

จานวน
นร.

วัน : เวลา

อ.1 - อ.3 12 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.
อ.1 - อ.3 12 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

รวม
ชม.

8 ชม.
9 ชม.

ครูผู้สอน

ครูกัญญมล /
ครูรัตนาภรณ์
ครูกัญญมล /
ครูรัตนาภรณ์

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

2,500.00
2,800.00

หมายเหตุ
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KG 10 : M&M Movement @ Playroom
ผู้ สอน :
ครูสาทินี และคณะ
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

ลักษณะกิจกรรม : Summer After School
1. พัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา 2. พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเสียงดนตรีผ่านอุปกรณ์ต่างๆ
3. สนุกกับการทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

1. การยืดส่วนต่างๆของร่างกาย
2. การเคลื่อนไหวสลับข้างและการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นส่วนต่างๆของร่างกาย
3. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเสียงดนตรี
4. การใช้อปุ กรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว
ระดับชั้น จานวน
รหัส
ชื่อกิจกรรม
วัน : เวลา
นร.
ปี60
ตอ. - อ.3 8-12 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
KG 10-1 M&M Movement @ Playroom 1
KG 10-2 M&M Movement @ Playroom 2

เวลา : 15.15-16.15 น.
ตอ. - อ.3 8-12 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

KG 11 : ไซโลโฟน

รวม
ชม.

8 ชม.
9 ชม.

ครูผู้สอน

ครูสาทินี /
และคณะ
ครูสาทินี /
และคณะ

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

หมายเหตุ

2,500.00
2,800.00

ลักษณะกิจกรรม : Summer After School

ผู้ สอน :
ครูธีระวัฒน์ มีแต้ม
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส
KG 11-1 ไซโลโฟน 1
KG 11-2 ไซโลโฟน 2

1. ฝึกทักษะการฟังและการเล่นเครื่องดนตรีประเภท ไซโลโฟน (Orff)
2. เพื่อส่งเสริมความมัน่ ใจในตนเองและการกล้าแสดงออก
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนดนตรี และเกิดสุนทรียภาพในการเล่นดนตรี
1. แนะนาวิธีการใช้เครื่องดนตรี และเล่นโน้ตง่ายๆ ได้
2. ฝึกเล่นเพลงง่าย ๆ ตามความสนใจของนักเรียนได้
3. ฝึกเล่นเพลงทั้งหมด กับ Piano เล่นให้เข้ากันเป็นวง
รวม
ระดับชั้น จานวน
ชื่อกิจกรรม
วั
น
:
เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
ปี60

อ.2 - อ.3 8-20 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.
อ.2 - อ.3 8-20 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

8 ชม.

ครูธีระวัฒน์

2,500.00

9 ชม.

ครูธีระวัฒน์

2,800.00

หมายเหตุ

7

ลักษณะกิจกรรม : Summer After School

KG 12 : Yoga for Kids

ผู้ สอน :
ครูสุภรัตน์ อุปนันท์ / ครูสุณิฎา บุญทอย
1. ช่วยบริหารสมองทั้งสองซีกให้สมดุล 2. ฝึกให้เด็กใช้สมองในการจินตนาการ
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
3. ช่วยบริหารจิตใจทาให้มสี มาธิดีขึ้น 4. มีความมุง่ มัน่ ตั้งใจและเชื่อมัน่ ในตนเอง
5. กล้ามเนื้อยืดหยุ่น แข็งแรงและควบคุมการทรงตัวได้ดี 6. ผ่อนคลายความตึงเคลียด
ฝึกความมีสมาธิ ฝึกการหายใจเข้า-ออก ที่ถูกต้อง และเริ่มท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ การกางแขน กางขา โน้มตัว และเริ่มท่าต่าง ๆ
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
เช่น ท่าสมาธิ ท่าผีเสือ้ ท่าแมว ท่าสนุข ท่าจระเข้ ท่างูเห่า ท่าต้นไม้ ท่าธนู ท่านกกระยาง เป็นต้น
รวม
ระดับชั้น จานวน
รหัส
ชื่อกิจกรรม
วั
น
:
เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
ปี60
อ.1 - อ.3 5-8 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
KG 12-1 Yoga for Kids 1
8 ชม.
ครูสุภรัตน์ /
KG 12-2 Yoga for Kids 2

เวลา : 15.15-16.15 น.
อ.1 - อ.3 5-8 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

9 ชม.

ครูสุณิฎา
ครูสุภรัตน์ /
ครูสุณิฎา

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

หมายเหตุ

2,500.00
2,800.00

ลักษณะกิจกรรม : Summer After School

KG 13 : ฟุตบอลเด็กเล็ก
ผู้ สอน :
ครูสุจิตตา สุบุญญะ
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

การเล่นกีฬาฟุตบอลให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้เล่นต้องเรียนรู้จนเกิดทักษะพื้นฐานหลายด้าน อาทิ การเคลื่อนไหวเบือ้ งต้น
การทาความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล การหยุดหรือบังคับลูก ทักษะเหล่านี้มคี วามละเอียดอ่อน และเป็นพื้นฐานสาหรับเทคนิค
การเล่นอืน่ ๆ ต่อไป ซึง่ ต้องอาศัยการฝึกฝนจนชานาญ
1. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และปฏิบตั ิการเคลื่อนไหวในการเล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
2. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และปฏิบตั ิการทาความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และปฏิบตั ิการหยุดหรือบังคับลูกฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
รหัส
ชื่อกิจกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60
อ.1 - อ.3 8-15 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
2,500.00
KG 13-1 ฟุตบอลเด็กเล็ก 1
8 ชม.
ครูสุจิตตา
KG 13-2 ฟุตบอลเด็กเล็ก 2

KG 14 : ว่ายน้า

เวลา : 15.15-16.15 น.
อ.1 - อ.3 8-15 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

9 ชม.

ครูสุจิตตา

2,800.00

8

ผู้ สอน :
ครูจิรัฏฐ์ ชีพนุรัตน์ (ครูวิ)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะว่ายน้าขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มคี วามสนใจ
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมว่ายน้า
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

1. ทักษะการว่ายน้าขั้นพื้นฐาน : การดาน้า การหายใจ การเตะเท้า การลอยตัว

ชื่อกิจกรรม

2. ทักษะการว่ายน้าท่าพื้นฐาน 4 ท่า : ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่าผีเสือ้ ตามความพร้อมรายบุคคล
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบือ้ งต้นเมือ่ ประสบภัยทางน้า
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
วั
น
:
เวลา
ครู
ผ
้
ู
ส
อน
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60

*** วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 (8 วัน)(จันทร์-ศุกร์)
KG14-1 ว่ายน้า
KG14-2 ว่ายน้า
KG14-3 ว่ายน้า
KG14-4 ว่ายน้า
KG14-5 ว่ายน้า
KG14-6 ว่ายน้า
KG14-7 ว่ายน้า
*** วันที่ 18 เม.ย. - 28 เม.ย. 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)
KG14-8
KG14-9
KG14-10
KG14-11
KG14-12
KG14-13
KG14-14

ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า

KG 15 : ว่ายน้า

อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3

2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน

เวลา 9.00-10.00 น.
เวลา 10.00-11.00 น.
เวลา 11.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-14.00 น.
เวลา 14.00-15.00 น.
เวลา 15.00-16.00 น.

8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.

ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์

3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00

อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3

2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน

เวลา 9.00-10.00 น.
เวลา 10.00-11.00 น.
เวลา 11.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-14.00 น.
เวลา 14.00-15.00 น.
เวลา 15.00-16.00 น.

9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.

ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์
ครูจิรัฏฐ์

3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00

หมายเหตุ

9

ผู้ สอน :
ครูสัญลักษณ์ บุญนาพา (ครูเดฟ)
1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะว่ายน้าขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มคี วามสนใจ
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมว่ายน้า
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

1. ทักษะการว่ายน้าขั้นพื้นฐาน : การดาน้า การหายใจ การเตะเท้า การลอยตัว

ชื่อกิจกรรม

2. ทักษะการว่ายน้าท่าพื้นฐาน 4 ท่า : ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่าผีเสือ้ ตามความพร้อมรายบุคคล
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบือ้ งต้นเมือ่ ประสบภัยทางน้า
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60

*** วันที่ 18 เม.ย. - 28 เม.ย. 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)
KG15-1 ว่ายน้า

อ.3

2 คน

เวลา 13.00-14.00 น.

9 ชม.

ครูสัญลักษณ์

3,900.00

KG15-2 ว่ายน้า

อ.3

2 คน

เวลา 14.00-15.00 น.

9 ชม.

ครูสัญลักษณ์

3,900.00

KG 16 : ว่ายน้า

หมายเหตุ
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ผู้ สอน :
ครูพงศวัทน์ สัทธาพงศ์ (ครูเอิร์ท)
1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะว่ายน้าขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มคี วามสนใจ
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมว่ายน้า
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

1. ทักษะการว่ายน้าขั้นพื้นฐาน : การดาน้า การหายใจ การเตะเท้า การลอยตัว

ชื่อกิจกรรม

2. ทักษะการว่ายน้าท่าพื้นฐาน 4 ท่า : ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่าผีเสือ้ ตามความพร้อมรายบุคคล
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบือ้ งต้นเมือ่ ประสบภัยทางน้า
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60

*** วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60 (8 วัน)(จันทร์-ศุกร์)
KG16-1
KG16-2
KG16-3
KG16-4
KG16-5
KG16-6
KG16-7

ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า

อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3

2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน

เวลา 10.00-11.00 น.
เวลา 11.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-14.00 น.
เวลา 14.00-15.00 น.
เวลา 15.00-16.00 น.
เวลา 16.00-17.00 น.

8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.

ครูพงศวัทน์
ครูพงศวัทน์
ครูพงศวัทน์
ครูพงศวัทน์
ครูพงศวัทน์
ครูพงศวัทน์
ครูพงศวัทน์

3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00

อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3

2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน

เวลา 10.00-11.00 น.
เวลา 11.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-14.00 น.
เวลา 14.00-15.00 น.
เวลา 15.00-16.00 น.
เวลา 16.00-17.00 น.

9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.

ครูพงศวัทน์
ครูพงศวัทน์
ครูพงศวัทน์
ครูพงศวัทน์
ครูพงศวัทน์
ครูพงศวัทน์
ครูพงศวัทน์

3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00

*** วันที่ 18 เม.ย. - 28 เม.ย. 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)
KG16-8
KG16-9
KG16-10
KG16-11
KG16-12
KG16-13
KG16-14

ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า
ว่ายน้า

กิจกรรมจากสถาบันภายนอก

หมายเหตุ
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KG 17 : Jazz Dance
ผู้ สอน :
ครูจากสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 17-1 Jazz Dance 1
KG 17-2 Jazz Dance 2

เสริมสร้างทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนาร่างกายทั้งทางกายและใจ พัฒนาความสามารถด้านดนตรีและความจา
สร้างเสริมสมาธิและความมีวินัยในการเรียน พัฒนาบุคลิกภาพและความมัน่ ใจในตนเอง ได้รับความสนุกสนาน
และการกล้าแสดงออก
การเรียนแต่ละคลาสจะเริ่มต้นโดยการบริหารร่างกาย และยืดหยุ่น เริ่มจากการออกกาลังกายที่พื้น และต่อด้วยการออกกาลังกายในท่ายืน
และเริ่มซับซ้อนขึ้นเมือ่ เคลื่อนไหวไปรอบห้อง การเรียนพัฒนาท่าทางของร่างกายให้ประสานอย่างสวยงามและชัดเจนเมือ่ เคลื่อนไหว
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60
3,600.00
อ.1-อ.3 10-20 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
8 ชม.
ครูจากสถาบัน

เวลา : 15.15-16.15 น.
อ.1-อ.3 10-20 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

9 ชม.

ครูจากสถาบัน

3,600.00

KG 18 : LEGO Education WeDO
ผู้ สอน :
ครูจากสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 18-1 LEGO Education WeDO 1
KG 18-2 LEGO Education WeDO 2

KG 19 : บัลเลต์

เสริมสร้างทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาศักยภาพทางความคิดและอารมณ์ ส่งเสริมเรื่องทักษะ ทางความคิดสร้างสรรค์
สร้างเสริมสมาธิ ได้รับความสนุกสนานและช่างสังเกตุ
ฝึกการเรียนรผุ้จากการทดลอง ได้คิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ โดยมุง่ เน้นให้เด็กมีความเข้าใจในสิง่ ต่าง ๆรอบตัวได้งา่ ยขึ้น จากการเรียนผ่าน
ประสบการณ์ที่มคี วามสนุกสนาน โดยมีการนาเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ มาใช้ เช่น Motion และ Tilt Sensor เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์อนื่ ๆด้วย
Motor, Pullcy, Axlc และ Gear ใช้ร่วมกับ WeDo Software เพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์อย่างง่ายแบบต่างๆ
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
วั
น
:
เวลา
ครู
ผ
้
ู
ส
อน
หมายเหตุ
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60
5,200.00
อ.2-อ.3 10-20 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
8 ชม.
ครูจากสถาบัน

เวลา : 15.15-16.15 น.
อ.2-อ.3 10-20 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

9 ชม.

ครูจากสถาบัน

5,200.00
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ผู้ สอน :
ครูเปรี้ยว
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 19 บัลเลต์

(Pink Dance School :หลักสูตรของอังกฤษ-Royal Academy of Dance รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
เด็กได้ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและตอบสนองเสียงดนตรี ร่างกายได้ทางานประสานกันทุกส่วน มีท่วงท่าที่งดงาม
มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
ความรู้และการฝึกปฏิบตั ิการเต้นนานาชาติและจัดสอบเพื่อวัดมาตรฐานของการเต้นไปสูร่ ะดับสากล
ค่าลงทะเบียน
รวม
ระดับชั้น จานวน
วั
น
:
เวลา
ครู
ผ
้
ู
ส
อน
(บาท)
นร.
ชม.
ปี60
3,500.00
อ.1 - อ.3 5-15 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
8 ชม.
ครูเปรี้ยว

เวลา : 15.15-16.15 น.

หมายเหตุ
** ราคานี้ไม่รวมค่าชุด
สามารถซื้อกับทาง สถาบัน

KG 20 : เทควันโด
ผู้ สอน :
ครูสราวุธ ชัยวิชิต
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 20 เทควันโด

1. ได้ฝึกออกกาลังกายทุกส่วน 2. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. สามารถปูองกันตัวเองได้ระดับหนึ่ง 4. รู้กฎ กติกามารยาทในการแข่งขัน
1. ความรู้เบือ้ งต้น
2. การเตรียมความพร้อมร่างกาย
3. เทควันโดเบือ้ งต้น(การชก เตะ)
4. การฝึกซ้อมท่ารา
5. การต่อสูแ้ ละกฏกติการเพื่อแข่งขัน
ค่าลงทะเบียน
จ
านวน
รวม
ระดับชั้น
วั
น
:
เวลา
ครู
ผ
้
ู
ส
อน
(บาท)
นร.
ชม.
ปี60
2,500.00
อ.1-อ.3 12-25 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60
8 ชม.
ครูสราวุธ

เวลา : 15.15-16.15 น.

หมายเหตุ
** ราคานี้ไม่รวมค่าชุด
สามารถซื้อกับทาง สถาบัน

KG 21 : ปั้นดินเกาหลี เด็กเล็ก
ผู้ สอน :
สถาบัน Clayworks
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 21 ปั้นดินเกาหลี เด็กเล็ก

2. พัฒนาด้านมิตสิ มั พันธ์
1. ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
3. เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
4. วิเคราะห์สดั ส่วนเพื่อความสมดุลย์ของชิ้นงาน
สอนหลักการขึ้นรูปและการแบ่งสัดส่วนที่ต้อง พร้อมเทคนิคพิเศษจากการผสมสีและการใช้อปุ กรณ์เสริมต่าง ๆ
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60

อ.1 - อ.3 8-15 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

KG 22 : การพัฒนาอัจฉริยภาพทางสมอง i21

9 ชม.

ครูจากสถาบัน

4,500.00

หมายเหตุ
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ผู้ สอน :
ครูจากสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

ได้ฝึกฝน การวางแผน วิเคราะห์ตามหลักเหตุผล ฝึกการทางานเป็นขั้นตอน เพื่อค้นหา วิธีการแก้ปัญหา ซึง่ จะนาไปสูก่ ารสร้างสรรค์
ผลงาน ผ่านการลงมือปฏิบตั ิที่เหมาะสม ตามแนวทางพระราชดาริ โดยนักเรียนจะมีโอกาสนาเสนอผลงานแต่ละกิจกรรมหน้าชั้นเรียน
เพื่อฝึกทักษะความเป็นผู้นา การกล้าแสดงออก เรียนรู้เรื่องการมีปฎิสมั พันธ์กับผู้อนื่

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

เข้าใจกระบวนการถนอมอาหาร เรียนรู้ประโยชน์ / โทษ ที่เกิดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีความใส่ใจ เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
รู้จักสืบค้น แยกแยะ ไข่ของสัตว์ประเภทต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจาวัน ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ เข้าใจธรรมชาติของสิง่ มีชีวิต ทาให้เกิดความรัก
ที่จะปกปูองดูแลสัตว์ต่างๆเพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติต่อไป มีความสามารถในการแยกแยะลักษณะพื้นผิวสัมผัส (เรียบ ขุรขระ นิ่ม แข็ง) ในชีวิตประจาวันได้
เข้าใจพลังงานธรรมชาติ ที่เกิดจาก ลม ซึง่ เด็กๆ จะให้เรียนรู้ผ่านการเคลื่อนที่ของบอลลูน จากการประดิษฐ์โมบายบอลลูน

รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 22-1 i21 STEM KiDS 1

ระดับชั้น

จานวน

ปี60

นร.

วัน : เวลา

อ.1-อ.3 12-25 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

10 ชม.

ครูจากสถาบัน

3,500.00

11 ชม.

ครูจากสถาบัน

3,800.00

เวลา : 15.15-16.30 น.
KG 22-2 i21 STEM KiDS 2

อ.1-อ.3 12-25 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60

เวลา : 15.15-16.30 น.

KG 23 : Bricks 4 KidZ Junior Inventor
ผู้ สอน :

ผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

ชื่อกิจกรรม

เรียนรู้ Phonics และคาศัพท์อย่างสนุกสนานผ่านการต่อ LEGO Duplo ด้วย Bricks 4 KidZ Model Plan
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ฝึกการนับ สร้างสมาธิ และเรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์ ดาเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เรื่องในธีมแคมป์นี้นาเสนอ In the Jungle ต่อโมเดลเป็นรูปสัตว์ต่างๆ Snake, Butterfly, Lion
1. We learn :ให้ข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวของเด็กๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนในวันนั้น
2. We Build : สร้างชิ้นงานทีละขั้นตอนตาม Model plan ฝึกสมาธิและการคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)
3. We play : ทดลองโดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนชื้นงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง (Creativity)
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60

KG 23-1 Bricks 4 KidZ Junior Inventor

อ.1

KG 23-2 Bricks 4 KidZ Junior Inventor

อ.1

16-18 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 7 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.
16-18 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

5 ชม.
9 ชม.

ผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบัน
ผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบัน

หมายเหตุ

2,700.00
4,800.00

KG 24 : Bricks 4 KidZ Advanced Inventor
ผู้ สอน :
ผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 24-1 Bricks 4 KidZ Advanced Inventor
KG 24-1 Bricks 4 KidZ Advanced Inventor

KG 25 : Mortimer Fantastic Jobs

หลักสูตรการเรียนรู้ STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกา
เรียนรู้ด้วย Bricks4KidZ’s Project Kits LEGO® ซึง่ ออกแบบโดยนักการศึกษา ดาเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เรื่องราวในธีมแคมป์น:ี้ Sports Model เช่น Soccer, Golf สามารถนามาเล่นด้วยกันเป็นคู่หรือกลุ่มได้
1. We learn : STEM discussion คุณครูเกริ่นนาความรู้วิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัวที่เกียวข้องกับบทเรียนตามโมเดลของวันนั้น
2. We Build : ลงมือสร้างชิ้นงานตาม Model plan ฝึกสมาธิและการแก้ปัญหา รู้จักการทางานของเฟือง เกียร์ มอเตอร์
3. We play : เพิ่มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากชิ้นงานที่เด็กสร้างขึ้น (ชิ้นงานเคลื่อนไหวได้)
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
วั
น
:
เวลา
ครู
ผ
้
ู
ส
อน
หมายเหตุ
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60

อ.2 - อ.3 16-18 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 7 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.
อ.2 - อ.3 16-18 คน จ-ศ. : วันที่ 18 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

5 ชม.
9 ชม.

ผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบัน
ผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบัน

2,700.00
4,800.00
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ผู้ สอน :
ผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

ฝึกเน้นทักษะ Speaking and Listening เพื่อให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข สนุกสนาน
มีคาแรคเตอร์ Morty และเพื่อนๆที่จะคอยนากิจกรรมสือ่ การเรียนรู้เช่น เกมส์ แฟลชการ์ด ให้เด็กๆชื่นชอบและพูดโต้ตอบ

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

Fantastic Jobs เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้อาชีพต่างๆรอบๆตัวเป็นภาษาอังกฤษ กระตุ้นให้สนทนาและพูดคุย
กล้าแสดงออก โดยไม่รู้สกึ กดดันรวมถึงให้มโี อกาสได้ฝึกพรีเซนเทชั่นผ่านการเล่นและบทบาทสมมติ
สร้างความมัน่ ใจและรักในภาษาอังกฤษ

รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 25-1 Mortimer Fantastic Jobs

ระดับชั้น

จานวน

ปี60

นร.

อ.1

วัน : เวลา

16-18 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 7 เม.ย. 60

รวม
ชม.

5 ชม.

เวลา : 15.15-16.15 น.
KG 25-2 Mortimer Fantastic Jobs

อ.2 - อ.3 16-18 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 7 เม.ย. 60

5 ชม.

เวลา : 15.15-16.15 น.
KG 25-3 Mortimer Fantastic Jobs

อ.1

16-18 คน จ-ศ. : วันที่ 24 เม.ย.- 28 เม.ย. 60

5 ชม.

เวลา : 15.15-16.15 น.
KG 25-4 Mortimer Fantastic Jobs

อ.2 - อ.3 16-18 คน จ-ศ. : วันที่ 24 เม.ย.- 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

KG 26 : Little Lab : How things work ?
ผู้ สอน :

Imagineering Edukids

5 ชม.

ครูผู้สอน

ผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบัน
ผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบัน
ผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบัน
ผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบัน

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

สนุกกับแคมป์ How things work ? ที่จะพาเด็กๆไปค้นหาความจริง ของสิง่ ต่างๆรอบตัวว่ามีที่มาเป็นมาอย่างไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
เด็กๆ จะได้ค้นหาความจริงของหุ่นยนต์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทาไมเครื่องบินลอยอยู่บนท้องฟูาได้ โดยแต่ละกิจกรรมจะเน้นการสร้าง
ประสบการณ์ที่เด็กๆ สามารถลงมือทาการทดลอง และต่อยอดด้วยการประดิษฐ์ พัฒนาทักษะของ STEM+A (Science, Technology,
Engineering, Mathematic and Art) ทาให้เด็กๆสามารถเป็นผู้ที่มแี รงบันดาลใจ มีความใฝุรู้ มีทักษะการคิดแก้ไขปัญหา

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

Topic : แรงผลักแรงดึง, ใครเป็นคนออกแบบเรือลาแรก, ทาไมเครื่องบินถึงลอยอยู่บนฟูา, ความลับของเครื่องดนตรี
DIY Engineering : ว่าวน้อยของหนู, Paddle Boat, Glider planc, Make The musical intruments

รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 26 Little Lab: How things work?

ระดับชั้น
ปี60

จานวน
นร.

วัน : เวลา

อ.2 - อ.3 20-25 คน จ-ศ. : วันที่ 03 เม.ย. - 12 เม.ย. 60

รวม
ชม.

8 ชม.

ครูผู้สอน

ครูจากสถาบัน

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

หมายเหตุ

3,000.00

เวลา : 15.15-16.15 น.

KG 27 : Cooking for Kids By a little something
ผู้ สอน :
ครูจากสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

เนื้อหาที่สอน/ ฝึก :
รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 27-1 Cooking for Kids
KG 27-2 Cooking for Kids

KG 28 : ฟุตบอล (โค้ชยักษ์)

เป็นกิจกรรมที่ทาให้เด็กๆ ได้รับความเพลิดเพลิน สามารถช่วยพัฒนาการและเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านต่างๆ ทั้งด้าน EQ และ IQ เช่น
ทักษะทางกายภาพ การพัฒนากล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้านคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ การชั่ง ตวง วัด การผสมสี
ด้านความคิดสร้างสรรค์ การปรุงรส การเลือกใช้สี การปั้นรูปต่างๆ ความภูมใิ จในผลงาน การกล้าแสดงออก
การประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น Pizza, Cup Cake, Spaghetti หรือ Pasty เส้นทาเอง, Cookie เส้นทาเอง, Fancy Cake,
Takoyaki หรือ Sushi, ขนมไทย
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
ปี60
นร.
ชม.
(บาท)

อ.1 - อ.3 9-12 คน จ-ศ. : วันที่ 3 - 12 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.
อ.1 - อ.3 9-12 คน จ-ศ. : วันที่ 18 - 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

8 ชม.

ครูจากสถาบัน

4,200.00

9 ชม.

ครูจากสถาบัน

4,700.00
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ผู้ สอน :

โค้ชกิตติศักดิ์ วงศ์อนันต์กุล (โค้ชยักษ์)และทีมงาน(โค้ชภายนอกทีมร.ร.สาธิตเกษตร/สาธิตพัฒนา)

ผู้ฝึกสอนไทยเบฟอะคาเดมี่ ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทย (U16)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
1. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และปฏิบตั ิการเคลื่อนไหวในการเล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และปฏิบตั ิการทาความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และปฏิบตั ิการหยุดหรือบังคับลูกฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

การเล่นกีฬาฟุตบอลให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ผู้เล่นต้องเรียนรู้และฝึกจนเกิดทักษะพื้นฐาน เช่น การเคลื่อนไหวเบือ้ งต้น

ชื่อกิจกรรม

KG 28-1 ฟุตบอล (โค้ชยักษ์)

การทาความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล การหยุดหรือบังคับลูก ทักษะเหล่านี้มคี วามละเอียดอ่อน และเป็นพื้นฐานสาหรับเทคนิคการเล่นกีฬาอืน่
ต่อไป ซึง่ ต้องอาศัยการฝึกฝนจนชานาญและเป็นทักษะที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น จานวน
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60
อ.1 - อ.3 15 คน วันที่ 3,5,10,12 เม.ย. 60
4 ชม. โค้ชยักษ์และทีมงาน
1,500.00

เวลา : 15.15-16.15 น.
KG 28-2 ฟุตบอล (โค้ชยักษ์)

อ.1 - อ.3 15 คน วันที่ 19,21,24,26,28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

5 ชม.

โค้ชยักษ์และทีมงาน

1,900.00

1

กิจกรรมบริการวิชาการภาคฤดูร้อน(Summer) ปีการศึกษา 2559

รับสมัคร วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-08.30 และ 15.30-16.30 น.
ณ อาคารกีฬาในร่ม

กิจกรรมประถม

เงื่อนไข:

กิจกรรมช่วงที่ 1 : วันจันทร์ที่ 03 เมษายน - วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 (8 วัน)
กิจกรรมช่วงที่ 2 : วันอังคารที่ 18 เมษายน - วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 (9 วัน)

***ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนเงินทุกกรณี ***
เว้นแต่กิจกรรมใดที่ทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนได้ จะดําเนินการแจ้งให้ทราบและคืนเงินให้ภายหลัง

EL 01 : ค่ายศิลปะพาเพลิน (บูรณาการ)
ผู้สอน :
ครูเรวัต ทองมา / ครูผกาวรรณ ทองมา
ลักษณะกิจกรรม : ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาความรู้เชิงบูรณาการในรายวิชาต่างๆกับสิง่ รอบตัว
2.เพื่อให้นักเรียนฝึกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและเพิ่มพูนทักษะต่างๆผ่านงานศิลปะ COOKING การทดลองวิทย์และสันทนาการในน้ํา
3.เพื่อให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสํารวจ สังเกตและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
3.เพื่อให้นักเรียนประมวลความรู้ที่ได้เรียน สามารถประยุกต์และนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

ค่ายศิลปะพาเพลิน (บูรณาการ) ของระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เอือ้ บูรณาการกับวิชาต่างๆ

เช่น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พละและการงานพื้นฐานอาชีพ ผ่านการทํางานศิลปะ cooking การทดลองวิทย์ และสันทนาการในน้ํา ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของนักเรียน
ด้านเนื้อหาทักษะวิชาการมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์และภาษาไทย เพื่อเสริมความรู้ต่อยอดของระดับชั้นต่อไปและได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่ funarium ขึ้น
สุดท้ายนักเรียนฝึกการนําเสนอโครงงาน ซึง่ จะทําให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทํางานกลุ่ม การกล้าแสดงออกและการถ่ายทอดความคิด ในเชิงสร้างสรรค์
หมายเหตุ กิ จกรรมทัศนศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม(ตามความพึงพอใจของนักเรียนส่วนใหญ่)
จํานวน
ระดับชั้น
รหัส
ชื่อกิ จกรรม
วัน : เวลา
นร.
ปี60
EL01-1 ค่ายศิลปะพาเพลิน
ป.1 - ป.6 20-25 คน วันที่ 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน)
จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.
(บูรณาการ)
(นร.ภายใน/ภายนอก)

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

56 ชม.

ครูเรวัต /
ครูผกาวรรณ

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

5,600.00

หมายเหตุ
รวมค่าอุปกรณ์ นม-อาหารกลางวัน
อาหารว่าง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วัน
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รหัส

ชื่อกิ จกรรม

EL01-2 ค่ายศิลปะพาเพลิน

ระดับชั้น
ปี60
ป.2 - ป.6

จํานวน
นร.

วัน : เวลา

20-25 คน วันที่ 18 เม.ย.-28 เม.ย.60 (9วัน)

(บูรณาการ)

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

63 ชม.

ครูเรวัต /
ครูผกาวรรณ

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

6,300.00

หมายเหตุ
รวมค่าอุปกรณ์ นม-อาหารกลางวัน
อาหารว่าง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วัน

(นร.ภายใน/ภายนอก)

EL 02 : ค่ายนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว
ผู้สอน :
ครูนันทนา นิเรียงรัมย์ / ครูสุวิมล จิ้วบุญสร้าง
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
1. นักเรียนมีความสามารถในการทดลองและประดิษฐ์สงิ่ ของวิทยาศาสตร์

ลักษณะกิจกรรม : ค่ายภาคฤดูร้อน

2. นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฏีต่างๆทางวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มจี ินตนาการและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อให้นักเรียนประมวลความรู้ที่ได้เรียนผ่านการทําโครงงาน สามารถประยุกต์และนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติโดยใช้กระบวนการสังเกต สํารวจ และทดลอง เพื่อนําผลมาจัดระบบหลักการ แนวคิด และทฤษฏี โดยมุง่ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ

ค้นพบด้วยตัวเองมากที่สดุ ทั้งนี้ได้นําวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นแกนกลางในการเรียนให้เอือ้ กับการบูรณาการ โดยทําการทดลองเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชา
หลักวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ เพื่อเสริมความรู้ต่อยอดของระดับชั้นต่อไป จะทําให้นักเรียนมีทักษะในการสํารวจ การสังเกต วิเคราะห์ และแยกแยะประเภท สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง และมี
ประสบการณ์ตรง สุดท้ายส่งเสริมความมัน่ ใจ ความกล้าแสดงออกในการนําเสนอผลงานเป็นกลุ่มต่อสาธารณะ ซึง่ จะทําให้นักเรียนสามารถเข้าใจ สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและจดจําในสิง่ ที่เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ กิ จกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม(ตามความพึงพอใจของนักเรียนส่วนใหญ่)
รหัส

ชื่อกิ จกรรม

EL02-1 ค่ายนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว
(นร.ภายใน/ภายนอก)
EL02-2 ค่ายนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว

ระดับชั้น
ปี60
ป.1 - ป.6

ป.2 - ป.6

จํานวน
นร.

วัน : เวลา

20-25 คน วันที่ 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน)
จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.
20-25 คน วันที่ 18 เม.ย.-28 เม.ย.60 (9วัน)
จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.

(นร.ภายใน/ภายนอก)

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

56 ชม.

ครูนันทนา /
ครูสุวมิ ล

5,600.00

63 ชม.

ครูนันทนา /
ครูสุวมิ ล

6,300.00

หมายเหตุ
รวมค่าอุปกรณ์ นม-อาหารกลางวัน
อาหารว่าง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วัน
รวมค่าอุปกรณ์ นม-อาหารกลางวัน
อาหารว่าง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วัน
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EL 03 : Food/Science
ลักษณะกิจกรรม : ค่ายภาคฤดูร้อน

ผู้สอน :
ครูพรกนก ชมดี / ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3. เพือ่ ทักษะการประกอบอาหารและเครื่องดื่มเบือ้ งต้น

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง ประดิษฐ์ ได้ลงมือปฏิบตั ิจริง เช่น สไลม์ สกูชี่ เครื่องร่อน ขวดเรืองแสง ฯลฯ
และยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นแรงบันดาลใจการเลือกอาชีพในอนาคต และฝึกทักษะการประกอบอาหารและเครื่องดื่มเบือ้ งต้น ที่สามารถทําได้จริงในชีวิตประจําวัน
ซึง่ เป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง เช่น บัวลอยไข่หวาน Honey Toast ข้าวยําไก่แซ่บ ปิ้งย่างชาบู ฯลฯ

หมายเหตุ นักเรียนที่ สมัครเรียนต้องไม่แพ้อาหาร
รหัส
EL03

ชื่อกิ จกรรม

Food/Science

ระดับชั้น
ปี60
ป.2 - ป.6

จํานวน
นร.
20 คน

วัน : เวลา
วันที่ 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน)
จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

56 ชม.

ครูพรกนก /
ครูภัทรพล

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

5,300.00

หมายเหตุ
รวมค่าอุปกรณ์ นม-อาหารกลางวัน
อาหารว่าง

EL 04 : Food Fit for Fun
ผู้สอน :
ครูวรรณา แถมพยัคฆ์ / ครูอาริสา จุ้ยรักษา
ลักษณะกิจกรรม : ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
ได้เรียนรู้ภาษาโดยผ่านกิจกรรมบูรณาการที่มวี รรณกรรมและวรรณคดีเป็นแกน ฝึกการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
และฝึกการทําอาหารที่หลากหลายรวมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการปฏิบตั ิและทัศนศึกษา

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
รหัส
EL04

ภาษาและวรรณกรรมทั้งไทยและต่างประเทศ วรรณคดีไทย การทําอาหารและการดูแลรักษาสุขภาพ
ชื่อกิ จกรรม

Food Fit for Fun

ระดับชั้น
ปี60
ป.1 - ป.6

จํานวน
นร.

วัน : เวลา

15-20 คน วันที่ 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน)
จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

56 ชม.

ครูวรรณา /
ครูอาริสา

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

5,600.00

หมายเหตุ
รวมค่าอุปกรณ์ นม-อาหารกลางวัน
อาหารว่าง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วัน
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EL 05 : ร้อง เต้น เล่น ละคร
ผู้สอน :

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส
EL05

ลักษณะกิจกรรม : ค่ายภาคฤดูร้อน

ครูฉลอง อารีจิตต์ / ครูวัชรี อารีจิตต์ / ครูวิฑูรย์ ทั้ งสนธิ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้มโี อกาสเรียนรู้และฝึกฝน ต่อยอดทักษะทางดนตรีไทยและดนตรีสากลตามศักยภาพของนักเรียนอย่างมีความสุข
2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบในการทํากิจกรรมเกมและทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ
3. เพื่อเสริมสร้างสมาธิ ความกล้าแสดงออกที่ดี มารยาทและการอยู่ร่วมกันในสังคม การทํางานกลุ่มและวัฒนธรรมไทย

1. ดนตรีพาเพลิน การเรียนพื้นฐานดนตรี กิจกรรมเกมทางดนตรี การฝึกทักษะทางดนตรีไทยและสากลอย่างง่าย
2. ทักษะการเคลื่อนไหว การใช้ร่างกาย การใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านละครสร้างสรรค์ การร้องเพลง เล่นกิจกรรมเกมด้านการเคลื่อนไหว ชมภาพยนต์ งานศิลปะ(วาดภาพ)
3. การวาดภาพศิลป์ กิจกรรมกีฬาพาเพลิน ทัศนะศึกษาที่สวนสามพราน
จํานวน
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น
ชื่อกิ จกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60

ร้อง เต้ น เล่น ละคร

ป.2 - ป.6

25 คน

วันที่ 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน)
จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.

56 ชม.

ครูฉลอง /
ครูวชั รี/ครูวฑิ รู ย์

5,600.00

รวมค่าอุปกรณ์ นม-อาหารกลางวัน
อาหารว่าง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วัน

EL 06 : Summer For Fun
ผู้สอน :

ครูปิ่นมณี ทิพย์สมบัติ / ครูอรอุมา กิตติศิลปกรชัย

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

ชื่อกิ จกรรม

EL06

Summer For Fun

ลักษณะกิจกรรม : ค่ายภาคฤดูร้อน

นักเรียนได้ฝึกพัฒนาความคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกทักษะการคิดคํานวณและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ทักษะด้านการสังเกต การทดลอง และการสรุปผลการทดลอง และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะความรู้พื้นฐานในงานศิลปะ
งานประดิษฐ์ งานบ้าน กิจกรรมสันทนาการ และได้พัฒนากระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีมงุ่ มัน่ ในการทํางาน มีวินัย ความรับผิดชอบ และนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม

นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาความคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกทักษะการคิดคํานวณ และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เกิดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและองค์ความรู้ในสาระวิทยาศาสตร์จากการทํากิจกรรมการทดลองตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ และมีทักษะ
ความรู้พื้นฐานในงานศิลปะ งานประดิษฐ์ งานบ้าน การประกอบอาหารอย่างง่าย และกิจกรรมสันทนาการในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม
จํานวน
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
(บาท)
นร.
ชม.
ปี60
รวมค่าอุปกรณ์ นม-อาหารกลางวัน
ป.2 - ป.6 15-20 คน วันที่ 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน)
ครูปิ่นมณี /
56 ชม.
5,600.00
อาหารว่าง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วัน
จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.
ครูอรอุมา
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EL 07 : Computer Fun & Art Design Summer Camp
ผู้สอน :
ครูรัตติกาล พุฒหมื่น / ครูกษิรปัทม์ ปานทอง
ลักษณะกิจกรรม : ค่ายภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆได้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเทคนิคต่างๆ และนําไปสร้างให้เกิดชิ้นงานได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการประกอบอาหารและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
เป็นการศึกษาและเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นเพื่อความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวาดภาพ การตัดต่อภาพเบือ้ งต้นและการประยุกต์
นําภาพที่วาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเนื้อหาวิชาศิลปะและกอท.จะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทักษะที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
จํานวน
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น
รหัส
ชื่อกิ จกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
หมายเหตุ
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60
รวมค่าอุปกรณ์ นม-อาหารกลางวัน
EL07 Computer Fun &
ป.1 - ป.6 15-20 คน วันที่ 03 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน)
ครูรัตติกาล /
56 ชม.
5,300.00
อาหารว่าง
Art Design Summer Camp
จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.
ครูกษิรปัทม์

EL 08 : Super Fun Summer Camp
ผู้สอน :
ครูเศรษฐภรณ์ จิตรากิจ / ครูพิมลภั ทร์ ภู่ ปาน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
1. ฝึกใช้กระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร การสืบค้นหาความรู้ ข้อมูลตามสถานการณ์ต่างๆ

ลักษณะกิจกรรม : ค่ายภาคฤดูร้อน

2. ฝึกพัฒนาความคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกทักษะการคิดคํานวณและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3. ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะด้านการสังเกต การทดลอง และการสรุปผลการทดลอง และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
4. เพิ่มพูนทักษะความรู้พื้นฐานในงานศิลปะ งานประดิษฐ์ งานบ้าน กิจกรรมสันทนาการ และได้พัฒนากระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์
4. เพิ่มพูนทักษะความรู้พื้นฐานในงานศิลปะ งานประดิษฐ์ งานบ้าน กิจกรรมสันทนาการ และได้พัฒนากระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์
5. เสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มุ่งมั่นในการทํางาน มีวนิ ัย ความรับผิดชอบและนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสม
6. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี (ICT)พื้นฐานในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส
EL08

นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษา การสือ่ สาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ฝึกฝนและพัฒนาความคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกทักษะ
การคิดคํานวณ และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เกิดความรู้ความเข้าใจพืน้ ฐานและองค์ความรู้ในสาระวิทยาศาสตร์จากการทํากิจกรรมการทดลองตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์
และมีทักษะความรู้พนื้ ฐานในงานศิลปะ งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานบ้าน การประกอบอาหารอย่างง่าย และกิจกรรมกีฬา สันทนาการในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม

ชื่อกิ จกรรม
Super Fun Summer camp

ระดับชั้น
ปี60
ป.2 - ป.6

จํานวน
วัน : เวลา
นร.
15-25 คน วันที่ 18 เม.ย.-28 เม.ย.60 (9 วัน)
จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

63 ชม.

ครูเศรษฐภรณ์ /
ครูพิมลภัทร์

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

6,300.00

หมายเหตุ
รวมค่าอุปกรณ์ นม-อาหารกลางวัน
อาหารว่าง-ค่าไปทัศนศึกษา 1 วัน
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EL 09 : Good Looks Good Charming
ผู้สอน :

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
รหัส
EL09

ลักษณะกิจกรรม : ค่ายภาคฤดูร้อน

ครูจิตสมนึก ภูแสงสั่น / ครูจิรวดี สุดตา

มีความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้าพูดในสิง่ ถูกต้อง มีบคุ ลิกภาพที่ดี เป็นคนที่มเี สน่ห์ เป็นที่รักใคร่ของผู้อนื่

สร้างสรรค์ความเป็นไทยสร้างความมัน่ ใจในตัวเอง กับการปรับบุคลิกภาพ และวิธีการพูดให้เป็นที่รัก
ระดับชั้น
ปี60

จํานวน
นร.

ป.2 - ป.6

25 คน

ชื่อกิ จกรรม

Good Looks
Good Charming

วัน : เวลา
วันที่ 18 เม.ย.-28 เม.ย.60 (9 วัน)
จันทร์-ศุกร์ : 08.00-15.00 น.

รวม
ชม.
63 ชม.

ครูผู้สอน

ครูจิตสมนึก /
ครูจิรวดี

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

6,000.00

หมายเหตุ
รวมค่าอุปกรณ์ นม-อาหารกลางวัน
อาหารว่าง

EL 10 : ฟุตซอล
ผู้สอน :

ครูสัญลักษณ์ บุญนําพา(ครูเดฟ)

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มคี วามสนใจ
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมฟุตซอล
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

1. ทักษะการเล่นฟุตซอลขั้นพื้นฐาน : การเตะ การเลี้ยง การหลบหลีก การเล่นทีม
2. วิธีการปูองกันการบาดเจ็บเบือ้ งต้น

รหัส

ชื่อกิ จกรรม

ระดับชั้น
ปี60

จํานวน
นร.

วัน : เวลา

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

***วันที่ 18 เม.ย. - 28 เม.ย 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)
EL10-1 ฟุตซอล

ป.2 ขึ้นไป

15 คน

เวลา 9.00-11.00 น.

18 ชม.

ครูสัญลักษณ์

4,000.00

EL10-2 ฟุตซอล

ป.1 ขึ้นไป

15 คน

เวลา 15.00-17.00 น.

18 ชม.

ครูสัญลักษณ์

4,000.00

หมายเหตุ
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EL 11 : ว่ายน้ํา
ผู้สอน :

ครูจิรัฏฐ์ ชีพนุรัตน์(ครูว)ิ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะว่ายน้ําขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มคี วามสนใจ
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมว่ายน้ํา
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

1. ทักษะการว่ายน้ําขั้นพื้นฐาน : การดําน้ํา การหายใจ การเตะเท้า การลอยตัว
2. ทักษะการว่ายน้ําท่าพื้นฐาน 4 ท่า : ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่าผีเสือ้ ตามความพร้อมรายบุคคล
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบือ้ งต้นเมือ่ ประสบภัยทางน้ํา

ระดับชั้น

จํานวน

ปี60

นร.

EL11-1 ว่ายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เวลา 16.00-17.00 น.

8 ชม.

ครูจิรัฏฐ์

3,000.00

EL11-2 ว่ายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เวลา 17.00-18.00 น.

8 ชม.

ครูจิรัฏฐ์

3,000.00

รหัส

ชื่อกิ จกรรม

วัน : เวลา

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

***วันที่ 3 เม.ย. - 12 เม.ย 60 (8 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

***วันที่ 18 เม.ย. - 28 เม.ย 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)
EL11-3 ว่ายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เวลา 16.00-17.00 น.

9 ชม.

ครูจิรัฏฐ์

3,300.00

EL11-4 ว่ายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เวลา 17.00-18.00 น.

9 ชม.

ครูจิรัฏฐ์

3,300.00

EL 12 : ว่ายน้ํา

หมายเหตุ
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ผู้สอน :
ครูศิริชัย โฉมวัฒนา(ครูต่อ)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะว่ายน้ําขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มคี วามสนใจ
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมว่ายน้ํา
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

1. ทักษะการว่ายน้ําขั้นพื้นฐาน : การดําน้ํา การหายใจ การเตะเท้า การลอยตัว
2. ทักษะการว่ายน้ําท่าพื้นฐาน 4 ท่า : ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่าผีเสือ้ ตามความพร้อมรายบุคคล
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบือ้ งต้นเมือ่ ประสบภัยทางน้ํา
ระดับชั้น

จํานวน

ปี60

นร.

EL12-1 ว่ายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เวลา 13.00-14.00 น.

8 ชม.

ครูศิริชัย

3,000.00

EL12-2 ว่ายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เวลา 14.00-15.00 น.

8 ชม.

ครูศิริชัย

3,000.00

EL12-3 ว่ายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เวลา 15.00-16.00 น.

8 ชม.

ครูศิริชัย

3,000.00

EL12-4 ว่ายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เวลา 16.00-17.00 น.

8 ชม.

ครูศิริชัย

3,000.00

รหัส

ชื่อกิ จกรรม

วัน : เวลา

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

***วันที่ 3 เม.ย. - 12 เม.ย 60 (8 วัน)(จันทร์-ศุกร์)

***วันที่ 18 เม.ย. - 28 เม.ย 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)
EL12-5 ว่ายน้ํา

ป.2 ขึ้นไป

3 คน

เวลา 13.00-14.00 น.

9 ชม.

ครูศิริชัย

3,300.00

EL12-6 ว่ายน้ํา

ป.2 ขึ้นไป

3 คน

เวลา 14.00-15.00 น.

9 ชม.

ครูศิริชัย

3,300.00

EL12-7 ว่ายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เวลา 15.00-16.00 น.

9 ชม.

ครูศิริชัย

3,300.00

EL12-8 ว่ายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เวลา 16.00-17.00 น.

9 ชม.

ครูศิริชัย

3,300.00

EL 13 : ว่ายน้ํา
ผู้สอน :

ครูศิวพร เพ็งภาค(ครูแอร์)

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะว่ายน้ําขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มคี วามสนใจ
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมว่ายน้ํา
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวันหยุด

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

1. ทักษะการว่ายน้ําขั้นพื้นฐาน : การดําน้ํา การหายใจ การเตะเท้า การลอยตัว

ชื่อกิ จกรรม

ระดับชั้น
ปี60

2. ทักษะการว่ายน้ําท่าพื้นฐาน 4 ท่า : ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่าผีเสือ้ ตามความพร้อมรายบุคคล
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบือ้ งต้นเมือ่ ประสบภัยทางน้ํา
จํานวน
รวม
ค่าลงทะเบียน
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
(บาท)
นร.
ชม.

***วันที่ 3 เม.ย. - 12 เม.ย 60 (8 วัน)(จันทร์-ศุกร์)
EL13-1
EL13-2
EL13-3
EL13-4
EL13-5
EL13-6
EL13-7

ว่ายน้ํา
ว่ายน้ํา
ว่ายน้ํา
ว่ายน้ํา
ว่ายน้ํา
ว่ายน้ํา
ว่ายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป
ป.1 ขึ้นไป
ป.1 ขึ้นไป
ป.1 ขึ้นไป
ป.1 ขึ้นไป
ป.1 ขึ้นไป
ป.1 ขึ้นไป

3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน

เวลา 10.00-11.00 น.
เวลา 11.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-14.00 น.
เวลา 14.00-15.00 น.
เวลา 15.00-16.00 น.
เวลา 16.00-17.00 น.

8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.

ครูศิวพร
ครูศิวพร
ครูศิวพร
ครูศิวพร
ครูศิวพร
ครูศิวพร
ครูศิวพร

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน

เวลา 10.00-11.00 น.
เวลา 11.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-14.00 น.
เวลา 14.00-15.00 น.
เวลา 15.00-16.00 น.
เวลา 16.00-17.00 น.

9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.
9 ชม.

ครูศิวพร
ครูศิวพร
ครูศิวพร
ครูศิวพร
ครูศิวพร
ครูศิวพร
ครูศิวพร

3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00

***วันที่ 18 เม.ย. - 28 เม.ย 60 (9 วัน)(จันทร์-ศุกร์)
EL13-8
EL13-9
EL13-10
EL13-11
EL13-12
EL13-13
EL13-14

ว่ายน้ํา
ว่ายน้ํา
ว่ายน้ํา
ว่ายน้ํา
ว่ายน้ํา
ว่ายน้ํา
ว่ายน้ํา

ป.2 ขึ้นไป
ป.2 ขึ้นไป
ป.2 ขึ้นไป
ป.2 ขึ้นไป
ป.2 ขึ้นไป
ป.1 ขึ้นไป
ป.1 ขึ้นไป

กิจกรรมจากสถาบันภายนอก
EL 14 : Robotic MINDSTORMS Education for Beginner

หมายเหตุ
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ผู้สอน :
ครูจากสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

พัฒนาศักยภาพทางความคิดและอารมณ์ ส่งเสริมเรื่องทักษะ ทางความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ สร้างเสริมสมาธิและความมีวินัยในการ

เรียน มีความอดทนและเป็นผู้ที่มอี ารมณ์มนั่ คงมากขึ้น มีการพัฒนาความมัน่ ใจในตนเอง มีความสามารถในการใช้เหตุผล การมองภาพรวมและมีประสบการณ์ในการสังเกตการเก็บข้อมูลสําหรับการ
ตัดสินใจ นักเรียนจะได้ฝึกการเรียนรู้จากการทดลอง ได้ฝึกตั้งคําถาม ได้วางแผนการทํางาน ได้แก้ปัญหา ได้พัฒนาผลงาน และมีโอกาสแก้ไขผลงานที่ได้ทํา จาการเรียนผ่านประสบการณ์ที่มคี วามสนุกสนาน
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
การเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ การใช้ชุดคําสัง่ ต่างๆ
ในระดับเบือ้ งต้น เพื่อใช้ในการควบคุมการทํางานของหุ่นยนต์ให้ปฏิบตั ิตามภารกิจที่กําหนด โดยการนําเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ มาใช้ รวมถึงอุปกรณ์อนื่ ๆ ด้วย ในการจัดแบบหุ่นยนต์ที่หลากหลายประกอบ
ด้วยเรื่องการเคลื่อนที่ การกะประมาณระยะทาง แรงเสียดทาน แรงดึง แรงผลัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังเสริมด้วยการออกแบบ การปรับปรุงแบบหุ่นยนต์จากจินตนาการ ความสร้างสรรค์ของเด็กเอง
จํานวน
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น
รหัส
ชื่อกิ จกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60
EL 14 Robotic MINDSTORMS
ป.1 - ป.6 6-12 คน วันที่ 3 เม.ย.-12 เม.ย.60 (8 วัน)
16 ชม.
7,200.00
ครูจากสถาบัน
Education for Beginer
จันทร์-ศุกร์ : 15.15-17.15 น.

หมายเหตุ

EL 15 : Little lab : How things work ?
ผู้สอน :
Imagineering Edukids
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

ได้สนุกกับการค้นหาความจริง ของสิง่ ต่างๆรอบตัวว่ามีที่มาเป็นมาอย่างไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ได้ค้นหาความจริงของหุ่นยนต์เกิดขึ้นมาได้
อย่างไร ทําไมเครื่องบินลอยอยู่บนท้องฟูาได้ โดยแต่ละกิจกรรมจะเน้นการสร้างประสบการณ์ที่สามารถลงมือทําการทดลองและต่อยอดด้วยการประดิษฐ์ พัฒนาทักษะของ STEM+A(Science,Technology,
Engineerring, Mathematic and Art) ทําให้เป็นผู้ที่มแี รงบันดาลใจ มีความใฝุรู้ มีทักษะการคิดแก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
Topic : หุ่นยนต์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร, ลูกอมลูกกวาดทํามาจากอะไร, เรือเคลื่อนที่ไปได้อย่างไร, ทําไมเครื่องบินถึงลอยอยู่บนฟูา
DIY Engineering : Robot, Make a Lollipop, Solar boat, Future Aircraft
ชื่อกิ จกรรม

ระดับชั้น
ปี60

จํานวน
นร.

EL 15 How things work ?

ป.1 - ป.3

25 คน จ-ศ. : วันที่ 3 - 12 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

รหัส

วัน : เวลา

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

8 ชม.

ครูจากสถาบัน

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

3,000.00

EL 16 : Bricks 4 KidZ Advanced Inventor
ผู้สอน :
ผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

หลักสูตรการเรียนรู้ STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
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เรียนรู้ด้วย Bricks4KidZ’s Project Kits LEGO® ซึง่ ออกแบบโดยนักการศึกษา ดําเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เรื่องราวในธีมแคมป์น:ี้ Sports Model เช่น Soccer, Golf สามารถนํามาเล่นด้วยกันเป็นคู่หรือกลุ่มได้
เนื้อหาที่สอน/ ฝึก :
1. We Learn : STEM discussion คุณครูเกริ่นนําความรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งความรู้รอบตัว ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนตามโมเดลของวันนั้น
2. We Build : ลงมือสร้างชิ้นงานทีละขั้นตอนตาม Model plan ฝึกสมาธิและการแก้ปัญหา รู้จักการทํางานของเฟือง เกียร์ มอเตอร์
3. We Play : เพิ่มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากชิ้นงานที่เด็กสร้างขึ้น (ชิ้นงานเคลื่อนไหวได้)
จํานวน
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น
รหัส
ชื่อกิ จกรรม
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
นร.
ชม.
(บาท)
ปี60
EL 16-1 Bricks 4 KidZ Advanced Inventor ป.1 - ป.2 16-18 คน จ-ศ. : วันที่ 3 - 7 เม.ย. 60
5 ชม. ผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน
2,800.00
EL 16-2 Bricks 4 KidZ Advanced Inventor

เวลา : 15.15-16.15 น.
ป.1 - ป.2 16-18 คน จ-ศ. : วันที่ 18 - 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

9 ชม.

ผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน

หมายเหตุ

4,800.00

EL 17 : Cooking for Kids By a little something
ผู้สอน :
ครูจากสถาบัน
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

เนื้อหาที่สอน/ ฝึก :
รหัส

ชื่อกิ จกรรม

ทักษะทางกายภาพ การพัฒนากล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้านคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ การชั่ง ตวง วัด การผสมสี
ด้านความคิดสร้างสรรค์ การปรุงรส การเลือกใช้สี การปั้นรูปต่างๆ ความภูมใิ จในผลงาน การกล้าแสดงออก
การประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น Pizza, Cup Cake, Spaghetti หรือ Pasty เส้นทําเอง, Cookie เส้นทําเอง, Fancy Cake,
Takoyaki หรือ Sushi, ขนมไทย
จํานวน
รวม
ค่าลงทะเบียน
ระดับชั้น
วัน : เวลา
ครูผู้สอน
ปี60
นร.
ชม.
(บาท)

EL 17-1 Cooking for Kids

ป.1 - ป.6

EL 17-2 Cooking for Kids

ป.1 - ป.6

EL 18 : ปั้นดินเกาหลี
ผู้สอน :

เป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆ ได้รับความเพลิดเพลิน สามารถช่วยพัฒนาการและเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านต่างๆ ทั้งด้าน EQ และ IQ เช่น

สถาบัน Clayworks

9-12 คน จ-ศ. : วันที่ 3 - 12 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.
9-12 คน จ-ศ. : วันที่ 18 - 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.15 น.

8 ชม.

ครูจากสถาบัน

4,200.00

9 ชม.

ครูจากสถาบัน

4,700.00

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

1. ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก

3. เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
4. วิเคราะห์สดั ส่วนเพื่อความสมดุลย์ของชิ้นงาน
สอนหลักการขึ้นรูปและการแบ่งสัดส่วนที่ต้อง พร้อมเทคนิคพิเศษจากการผสมสีและการใช้อปุ กรณ์เสริมต่าง ๆ

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :
รหัส

2. พัฒนาด้านมิติสมั พันธ์

ชื่อกิ จกรรม

EL 18 ปั้นดินเกาหลี

ระดับชั้น
ปี60

จํานวน
นร.

ป.1 - ป.6

9-16 คน จ-ศ. : วันที่ 18 - 28 เม.ย. 60

วัน : เวลา

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

9 ชม.

ครูจากสถาบัน

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

หมายเหตุ

4,000.00

เวลา : 15.15-16.15 น.

EL 19 : เทควันโด
ผู้สอน :
ครูสราวุธ ชัยวิชิต(ครูเบียร์)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

1. ได้ฝึกออกกําลังกายทุกส่วน

2. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3. สามารถปูองกันตัวเองได้ระดับหนึ่ง 4. รู้กฎ กติกามารยาทในการแข่งขัน

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส
EL 19 เทควันโด

ชื่อกิ จกรรม

ระดับชั้น
ปี60

1. ความรู้เบือ้ งต้น

2. การเตรียมความพร้อมร่างกาย

4. การฝึกซ้อมท่ารํา

5. การต่อสูแ้ ละกฏกติการเพื่อแข่งขัน

จํานวน
นร.

วัน : เวลา

ป.1 - ป.6 12-25 คน จ-ศ. : วันที่ 3 - 12 เม.ย. 60

3. เทควันโดเบือ้ งต้น(การชก เตะ)

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

12 ชม.

ครูสราวุธ

เวลา : 10.00-11.30 น.

EL 20 : ฟุตบอล
ผู้สอน :

โค้ชกิตติศักดิ์ วงศ์อนันต์กุล (โค้ชยักษ์)และทีมงาน(โค้ชภายนอกทีมร.ร.สาธิตเกษตร/สาธิตพัฒนา)

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

3,500.00

หมายเหตุ
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ผู้ฝึกสอนไทยเบฟอะคาเดมี่ ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทย (U16)
1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :
2. เพื่อเป็นการฝึกความอดทน การมีวินัย รู้และเคารพกฎกติกา

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

1. ฝึกทักษะการรับ ส่ง การเลี้ยงบอล การเตะบอล การเดาะบอล การควบคุมลูกบอล
2. ฝึกการเล่นเป็นทีม 7 คน และ 11 คน ฝึกการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของร่างกาย
3. เรียนรู้และเคารพกฎกติกาในการเล่นทีมฟุตบอล

รหัส

ชื่อกิ จกรรม

EL 20-1 ฟุตบอล

ระดับชั้น
ปี60

จํานวน
นร.

วัน : เวลา

รวม
ชม.

ครูผู้สอน

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

ป.1 - ป.6

20 คน

วันที่ 4,6,7,11 เม.ย. 60

6 ชม.

โค้ชยักษ์และทีมงาน

2,000.00

6 ชม.

โค้ชยักษ์และทีมงาน

2,000.00

เวลา : 15.15-16.30 น.
EL 20-2 ฟุตบอล

ป.1 - ป.6

20 คน

วันที่ 18,20,25,27 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-16.30 น.

EL 21 : Summer Golf
ผู้สอน :

ทีมงานโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์

หมายเหตุ

14

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ :

1. เพื่อให้นักเรียนดูและตีกอล์ฟเป็น

2. เพื่อให้นักเรียนมีวงสวิงที่ถูกต้อง และสวยงาม

3. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสมาธิ

4. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา

6. มีความสามารถในกีฬากอล์ฟระดับพื้นฐาน

5. เพื่อค้นหาพรสวรรค์ของตัวเอง

7. ใช้กีฬากอล์ฟเป็นกิจกรรมยามว่าง

8. ต่อยอดอนาคตและความต้องการด้านกีฬากอล์ฟสําหรับนักเรียนผู้มคี วามสามารถโดดเด่น

เนื้อหาที่ สอน/ ฝึก :

รหัส

1. รู้จักกีฬากอล์ฟพื้นฐาน 2. พื้นฐานการเคลื่อนไหวและการเตรียมร่างกายเพื่อการเล่นกอล์ฟ 3. เรียนรู้สวิงขั้นพื้นฐาน

ชื่อกิ จกรรม

EL 21-1 กอล์ฟขั้นต้น

4. พื้นฐานการเล่นลูกสัน้ 5. พื้นฐานการพัตต์ 6. การวางแผนการเล่น

7. พัฒนาสมาธิด้วยกีฬากอล์ฟ

8. เรียนรู้กฎ กติกา มารยาท ขั้นพื้นฐาน
จํานวน
ระดับชั้น
นร.
ปี60

รวม

ป.1 - ป.6

9. การออกรอบสนามจริง 9 หลุม
วัน : เวลา

5-20 คน จ-ศ. : วันที่ 3 - 12 เม.ย. 60

ชม.

ครูผู้สอน

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

16 ชม. ทีมงานจากสถาบัน

8,400.00

16 ชม. ทีมงานจากสถาบัน

8,400.00

18 ชม. ทีมงานจากสถาบัน

9,400.00

18 ชม. ทีมงานจากสถาบัน

9,400.00

เวลา : 15.15-17.15 น.
EL 21-2 กอล์ฟขั้นกลาง

ป.1 - ป.6

5-20 คน จ-ศ. : วันที่ 3 - 12 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-17.15 น.

EL 21-3 กอล์ฟขั้นต้น

ป.1 - ป.6

5-20 คน จ-ศ. : วันที่ 18 - 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-17.15 น.

EL 21-4 กอล์ฟขั้นกลาง

ป.1 - ป.6

5-20 คน จ-ศ. : วันที่ 18 - 28 เม.ย. 60
เวลา : 15.15-17.15 น.

หมายเหตุ

