เพื่อความสะดวกของทาน โปรดนําเอกสารชุดนี้มาในวันสมัครดวย
เปดรับสมัคร วันศุกรที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารกีฬาในรม ชวงเชาเวลา 07.00-08.30 น.และชวงบายเวลา 15.30-16.30 น.

อนุบาล

โครงการบริการวิชาการ
กิจกรรมเสริมทักษะหลังเลิกเรียน (After School)
ภาคตนปการศึกษา 2560
อนุบาลเริ่ม วันจันทรที่ 19 มิถุนายน 2560 - ประมาณวันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2560(รวม 8 สัปดาห) *
*การสิ้นสุดแตละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน โดยยึดหลักใหเลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ จนครบจํานวนเวลาเรียนที่กําหนดไว

***ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี***

เงื่อนไข:

เวนแตกิจกรรมใดที่ทางโรงเรียนไมสามารถเปดสอนได จะดําเนินการแจงใหทราบและคืนเงินใหภายหลัง
กิจกรรมอนุบาล
มีดังนี้:KG 01 : วายน้ํา สําหรับ อนุบาล
ผูสอน :
(KG 01-1)-(KG 01-9)
* วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

* เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

รหัส
KG 01-1
KG 01-2
KG 01-3
KG 01-4
KG 01-5

ชื่อกิจกรรม
วายน้ํา
วายน้ํา
วายน้ํา
วายน้ํา
วายน้ํา

****ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบรับ-สงนักเรียน ที่สระวายน้ํา
ครูศิวพร เพ็งภาค (ครูแอร)
1. เพื่อเปนการฝกทักษะวายน้ําขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนและผูปกครองที่มีความสนใจ
2. เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพดวยกิจกรรมวายน้ํา
3. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหลังเลิกเรียนและในวันหยุด
1. ทักษะการวายน้ําขั้นพื้นฐาน : การดําน้ํา การหายใจ การเตะเทา การลอยตัว
2. ทักษะการวายน้ําทาพื้นฐาน 4 ทา : ทาฟรีสไตล ทากรรเชียง ทากบ ทาผีเสื้อ ตามความพรอมรายบุคคล
3. ทักษะการชวยเหลือตนเองเบื้องตนเมื่อประสบภัยทางน้ํา
จํานวน นร.
รวมเวลา
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ครูผูสอน
ตอกลุม
(ชั่วโมง)
อนุบาล 3 เทานั้น
2 คน
จันทร : 15.15 - 16.15 น.
8 ชั่วโมง
2 คน
8 ชั่วโมง
อนุบาล 3 เทานั้น
อังคาร : 15.15 - 16.15 น.
ครูศิวพร (ครูแอร)
อนุบาล 3 เทานั้น
2 คน
พุธ : 15.15 - 16.15 น.
8 ชั่วโมง
อนุบาล 3 เทานั้น
2 คน
พฤหัสบดี : 15.15 - 16.15 น.
8 ชั่วโมง
2 คน
8 ชั่วโมง
อนุบาล 3 เทานั้น
ศุกร: 15.15 - 16.15 น.

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,500.00
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รหัส
KG 01-6
KG 01-7
KG 01-8
KG 01-9

ชื่อกิจกรรม
วายน้ํา
วายน้ํา
วายน้ํา
วายน้ํา

นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 3 เทานั้น
อนุบาล 3 เทานั้น
อนุบาล 3 เทานั้น
อนุบาล 3 เทานั้น

จํานวน นร.
ตอกลุม
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน

วัน : เวลา
เสาร:
เสาร:
เสาร:
เสาร:

11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)
8 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง

ครูผูสอน

ครูศิวพร (ครูแอร)

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,500.00

****ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบรับ-สงนักเรียน ที่สระวายน้ํา

KG 02 : วายน้ํา สําหรับ อนุบาล
ผูสอน :

(KG 02-1)-(KG 02-5)

* วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

ครูพงศวัทน สัทธาพงศ (ครูเอิรท)
1. เพื่อเปนการฝกทักษะวายน้ําขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนและผูปกครองที่มีความสนใจ
2. เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพดวยกิจกรรมวายน้ํา
3. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในวันหยุด

* เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

1. ทักษะการวายน้ําขั้นพื้นฐาน : การดําน้ํา การหายใจ การเตะเทา การลอยตัว
2. ทักษะการวายน้ําทาพื้นฐาน 4 ทา : ทาฟรีสไตล ทากรรเชียง ทากบ ทาผีเสื้อ ตามความพรอมรายบุคคล

รหัส

ชื่อกิจกรรม

3. ทักษะการชวยเหลือตนเองเบื้องตนเมื่อประสบภัยทางน้ํา
จํานวน นร.
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ตอกลุม

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

KG 02-1 วายน้ํา

อนุบาล 2-3

2 คน

จันทร : 15.15 - 16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 02-2 วายน้ํา

อนุบาล 2-3

2 คน

อังคาร : 15.15 - 16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 02-3 วายน้ํา

อนุบาล 2-3

2 คน

พุธ : 15.15 - 16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 02-4 วายน้ํา

อนุบาล 2-3

2 คน

พฤหัสบดี : 15.15 - 16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 02-5 วายน้ํา

อนุบาล 2-3

2 คน

ศุกร: 15.15 - 16.15 น.

8 ชั่วโมง

ครูผูสอน

ครูพงศวัทน(ครูเอิรท)

****ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบรับ-สงนักเรียน ที่สระวายน้ํา

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,500.00
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KG 03 : เทควันโด
ครูสราวุธ ชัยวิชิต

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :
เนื้อหาที่สอน/ ฝก :
รหัส

1.ไดฝกออกกําลังกายทุกสวน 2.ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
3.สามารถปองกันตัวเองไดระดับหนึ่ง 4. รูกฎ กติกามารยาทในการแขงขัน

1. ความรูเบื้องตน

2.การเตรียมความพรอมรางกาย 3.เทควันโดเบื้องตน(การชก เตะ)

ชื่อกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

4.การฝกซอมทารํา 5.การตอสูและกฏกติกาเพื่อแขงขัน
รวมเวลา
(ชั่วโมง)

KG 03-1 เทควันโด

อ.1 - อ.3

40 คน

จันทร : 15.15-16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 03-2 เทควันโด

อ.1 - อ.3

20 คน

พุธ : 15.15-16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 03-3 เทควันโด

อ.1 - อ.3

40 คน

ศุกร : 15.15-16.15 น.

8 ชั่วโมง

คาลงทะเบียน

ครูผูสอน

(บาท)

2,500.00
2,500.00

ครูสราวุธ

2,500.00
ราคานี้ไมรวมคาชุดและคาสอบสายสี

KG 04 : โยคะ By HOM YOGA
ครูจินตนา คงวัฒนานนท

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เปนการออกกําลังกายโดยใชศาสตรตางๆของโยคะ ไมใชเพียงผลแครางกายเทานั้น เปน Mind Fulness เนนพัฒนาดานจิตใจ
ดานรางกาย : ไดพัฒนาความแข็งแกรง ความยืดหยุนของรางกาย ความเจริญเติบโตของกระดูก และความสมดุลของการทรงตัว
ดานจิตใจ : ไดผอนคลายชวยลดความเคลียดจากการเรียนหรือการทํากิจกรรมอื่นๆไดเปนอยางดี
ดานสมองและจินตนาการ : ชวยเสริมสรางสมาธิ การฝกลมหายใจเขา-ออก และการจินตนาการ ทําใหเกิดสมาธิ มีอารมณที่ดี

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

ฝกสมาธิและการหายใจแบบโยคะเบื้องตน การเคลื่อนไหว โยคะทาชุดสวัสดีคุณพระอาทิตยทั้งหมด 12 ทา เปนทาเบื้องตนของการฝกโยคะ และการลําดับความจํา
อยางเปนขั้นตอนในทา ภูเขาใหญ ,ภูเขาเล็ก ,งู ,หมา และยีราฟ เปนตน ฝกเลนเกมสและกิจกรรมรวมกับครูและเพื่อนๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับทาโยคะ

รหัส
KG 04

ชื่อกิจกรรม
โยคะ By HOM YOGA

นักเรียนระดับชั้น
อ.1 - อ.3

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

10 - 15 คน อังคาร : 15.15-16.15 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)
8 ชั่วโมง

ครูผูสอน
ครูจินตนา
จาก HOM YOGA

คาลงทะเบียน
(บาท)
3,700.00
ราคานี้ยังไมรวมคาชุด
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KG 05 : ปนดินเกาหลี By Clay Work
ครูจาก Clay Work

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :
เนื้อหาที่สอน/ ฝก :
รหัส
KG 05

1.ฝกกลามเนื้อมือมัดเล็ก

2.พัฒนาดานมิติสัมพันธ

3.เสริมสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค

4.วิเคราะหสัดสวนเพื่อความสมดุลยของชิ้นงาน

สอนหลักการขึ้นรูปและการแบงสัดสวนที่ตอง พรอมเทคนิคพิเศษจากการผสมสีและการใชอุปกรณเสริมตาง ๆ
ชื่อกิจกรรม

ปนดินเกาหลี เด็กเล็ก

นักเรียนระดับชั้น
อ.1 - อ.3

จํานวน นร.

วัน : เวลา

ตอกลุม
8 - 15 คน

พุธ : 15.15-16.15 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)
8 ชั่วโมง

คาลงทะเบียน

ครูผูสอน

(บาท)
4,500.00

ครูจาก Clay Work

รวมคาอุปกรณ

KG 06 : Jazz Dance
1)ครูรชต ถนอมกิตติ(ครูเซฟ) / 2)ครูพรรษา วรรณวัฒนากิจ(ครูมิ้น)

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

ไดความสนุกสนาน สรางบุคลิกภาพที่ดีมีรางกายแข็งแรง

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

หลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอน: หลักสูตร Australian Teacher of Dancing (A.T.O.D.)ที่ไดรับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศออสเตรเลีย

รหัส
KG 06

ชื่อกิจกรรม
Jazz Dance for KD

ชวงที่ 1 (15 นาที) Warm up

ชวงที่ 3 (20 นาที) เปนการเตนตามทาบังคับของหลักสูตร

ชวงที่ 2 (20 นาที) Stretching หรือการยืดกลามเนื้อ

ชวงที่ 4 (5 นาที) Cool down คือ การชะลอการเคลื่อนไหว

นักเรียนระดับชั้น
อ.1 - อ.3

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

10 - 20 คน จันทร : 15.15 – 16.15 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)
8 ชั่วโมง

ครูผูสอน
ครูเซฟและครูมิ้น

คาลงทะเบียน
(บาท)
3,600.00
ราคานี้ยังไมรวมคาชุดการแสดง
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KG 07 : RoboMind (LEGO WeDo)
ครูจากสถาบัน

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

ฝกทักษะการออกแบบอยางงายโดยใชจินตนาการของเด็กๆ สงเสริมเรื่องความคิดสรางสรรค ฝกใชกลามเนื้อมัดเล็กใหมีความสัมพันธ
กับการมองเห็น โดยการหยิบและการประกอบ รูจักการคัดแยก การจัดกลุม การนับ รูปทรงเรขาคณิตแบบตาง ๆ พรอมสี

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

รหัส
KG 07

เริ่มตนดวยการประกอบตามแบบ การคัดแยก การจัดกลุม การนับ การใชพื้นที่/ตําแหนง รูปทรงเรขาคณิต พรอมทั้งใหเด็กๆ

ชื่อกิจกรรม
RoboMind : LEGO WeDo

ฝกเลาเรื่องราว จากจินตนาการผานผลงานที่ไดสรางสรรคขึ้น
จํานวน นร.
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ตอกลุม
อ.2 - อ.3

6 - 10 คน

อังคาร : 15.15 – 16.15 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

ครูผูสอน

8 ชั่วโมง

ครูจากสถาบัน

คาลงทะเบียน
(บาท)

5,000.00
รวมคาอุปกรณ

KG 08 : บัลเลต
ผูสอน :

Pink Dance School :หลักสูตรของอังกฤษ-Royal Academy of Dance รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เด็กไดฝกทักษะการเคลื่อนไหวและตอบสนองเสียงดนตรี รางกายไดทํางานประสานกันทุกสวน มีทวงทาที่งดงาม
มีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการ

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :
รหัส

ความรูและการฝกปฏิบัติการเตนนานาชาติและจัดสอบเพื่อวัดมาตรฐานของการเตนไปสูระดับสากล
ชื่อกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

KG 08-1 บัลเลต

อ.1

5 - 15 คน

อังคาร : 15.15-16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 08-2 บัลเลต

อ.2

5 - 15 คน

พุธ : 15.15-16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 08-3 บัลเลต

อ.3

5 - 15 คน

พฤหัสบดี : 15.15-16.15 น.

8 ชั่วโมง

ครูผูสอน

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,500.00
Pink Dance School

3,500.00
3,500.00
** ราคานี้ยังไมรวมคาชุด
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KG 09 : Little Lab : STEM force & Motion
Imagineering Edukids

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

รหัส
KG 09

ชื่อกิจกรรม

ฝกกระบวนการคิดตามหลักวิทยาศาสตร ดานวิศกรรมศาสตรลงมือประดิษฐ (D.I.Y.) สุดยอดชิ้นงาน เปนการตอยอดการเรียนรูวิทยาศาสตร
(STEM) โดยให เด็กๆ ไดเรียนรูการสรางแรงบันดาลใจ ใหเด็กไดทดลองวิทยาศาสตรสรางกระบวนการคิดใหเด็กสามารถสนุกและบูรณาการ
เรียนรูกับชีวิตประจําวันได เพื่อปูพื้นฐาน Creating Innovators ในอนาคต
ProblemBased Learning :ไดเรียนรู ทดลองและทํากิจกรรมในหัวขอเรื่องแรงและการเคลื่อนที่คนหาคําตอบวาสิ่งตางๆ เคลื่อนที่
ไดอยางไรสํารวจแรงแมเหล็กและแรงโนมถวงของโลก ตอยอดประดิษฐสุดยอดชิ้นงานของตนเอง
Activity : Exploring & Experiment ,Force & Motion ,STEM Challenge: Catapult ,Science Wow: My kite ,Balloon Rocket ,
Super Magnet ,Go fishing ,Glider Plane
จํานวน นร.
รวมเวลา
คาลงทะเบียน
ครูผูสอน
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ตอกลุม
(ชั่วโมง)
(บาท)
อ.2 - อ.3

Little Lab : STEM force & Motion

20 - 25 คน พฤหัสบดี : 15.15 – 16.15 น.

8 ชั่วโมง

ครูจากสถาบัน

3,000.00
รวมคาอุปกรณ

KG 10 : Lego Kids
Imagineering Edukids

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

รหัส
KG 10

ชื่อกิจกรรม
Lego Kids

ฝกกระบวนการคิดตามหลักวิทยาศาสตร ดานวิศกรรมศาสตรลงมือประดิษฐ (D.I.Y.) สุดยอดชิ้นงาน เปนการตอยอดการเรียนรูวิทยาศาสตร
(STEM) โดยให เด็กๆ ไดเรียนรูการสรางแรงบันดาลใจ สรางกระบวนการคิดใหเด็กสามารถสนุกและบูรณาการเรรียนรูกับชีวิตประจําวันได
เพื่อปูพื้นฐาน Creating Innovators ในอนาคต
ProblemBased Learning : ฝกกระบวนการคิดตามและการแกไขปญหา และการฝกการคิดสรางสรรค เรียนรูเรื่องพลังงาน
เกียร รอกและสายพาน ฝกกลามเนื้อมือตอยอดดวยการประดิษฐชิ้นงานจากการเรียนรู
Activity : Energy / Gear ,Shaft / Pulley ,แรงโนมถวง ,Gravity ,จุดสมดุล : Balance ,คานและจุดหมุน ,การตอไขว ,ความแข็งแรง: ตัวยึด
จํานวน นร.
รวมเวลา
คาลงทะเบียน
ครูผูสอน
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ตอกลุม
(ชั่วโมง)
(บาท)
อ.2 - อ.3

20 - 25 คน พฤหัสบดี : 15.15 – 16.15 น.

8 ชั่วโมง

ครูจากสถาบัน

3,000.00
รวมคาอุปกรณ
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KG 11 : Bricks 4 KidZ Junior Inventor
ผูสอน :

ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน : หลักสูตร และ Model Plan จากประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัลอันดับ1 Student Enrichment Program

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เรียนรู Phonics และคําศัพทอยางสนุกสนานผานการตอ LEGO Duplo ดวย Bricks 4 KidZ Model Plan
พัฒนาทักษะการแกปญหา ฝกการนับ สรางสมาธิ และเรียนรูเรื่องราววิทยาศาสตร ดําเนินการสอนเปนภาษาอังกฤษ

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :
รหัส

เรื่องในธีมแคมปนี้นําเสนอ Things that Go ตอโมเดลเปนรูปยานพาหนะตางๆ Airplane, Ambulance, Police Car, Fire truck
ชื่อกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

รวมเวลา

ครูผูสอน

(ชั่วโมง)

KG 11-1 Bricks 4 Kidz Junior Inventor

อ.1

16 - 18 คน อังคาร : 15.15 -16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 11-2 Bricks 4 Kidz Junior Inventor

อ.1

16 - 18 คน พุธ : 15.15 -16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 11-3 Bricks 4 Kidz Junior Inventor

อ.1

16 - 18 คน พฤหัสบดี : 15.15 -16.15 น.

8 ชั่วโมง

คาลงทะเบียน
(บาท)

4,200.00
4,200.00

ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน

4,200.00

KG 12 : Bricks 4 KidZ Advanced Inventor
ผูสอน :

ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน : หลักสูตร และ Model Plan จากประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัลอันดับ1 Student Enrichment Program

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

หลักสูตรการเรียนรู STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) ที่ไดรับความนิยมอยางสูงในสหรัฐอเมริกา
เรียนรูดวย Bricks4KidZ’s Project Kits LEGO® ซึ่งออกแบบโดยนักการศึกษา ดําเนินการสอนเปนภาษาอังกฤษ

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :
รหัส

เรื่องราวในธีมแคมปนี้: Amusement Park: Ferris Wheels, Spinn Art, Carousol, Dragster สามารถนํามาเลนดวยกันเปนคูหรือกลุมได
ชื่อกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

Bricks 4 Kidz Advance Inventor

อ.2 - อ.3

16 - 18 คน อังคาร : 15.15 -16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 12-2 Bricks 4 Kidz Advance Inventor

อ.2 - อ.3

16 - 18 คน พุธ : 15.15 -16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 12-1

ครูผูสอน
ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน

คาลงทะเบียน
(บาท)

4,200.00
4,200.00
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KG 13 : Mortimer English for Children
ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน : หลักสูตรจากเยอรมัน Cambridge English

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เนนทักษะ Listening & Speaking ตามหนังสือกิจกรรมของ Mortimer Method กระตุนใหสนทนาและพูดคุย
เพื่อใหเด็กสื่อสารภาษาอังกฤษอยางมีความสุข สนุกสนาน กลาแสดงออกโดยไมรูสึกกดดัน

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

ไดฝกพรีเซนเทชั่นผานการเลนและบทบาทสมมติ ตัวละคร Morty และเพื่อนๆ Finger Puppes ที่จะคอยนํากิจกรรม
เขาสูบทเรียนตามสื่อการเรียนรูเชน แฟลชการด เกม เพลง

รหัส

ชื่อกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

Mortimer English for Children

อ.2 - อ.3

16 - 18 คน อังคาร : 15.15 -16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 13-2 Mortimer English for Children

อ.2 - อ.3

16 - 18 คน พฤหัสบดี : 15.15 -16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 13-1

คาลงทะเบียน

ครูผูสอน

(บาท)

4,700.00
4,700.00

T.Grace

รวมคาอุปกรณและหนังสือเรียน

KG 14 : Mad Science
ผูสอน :

ครูอติชาติ ตรีกาลสราญสุข และ คณะ

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เด็ก ๆ จะไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่หลากหลายดวยกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยที่ใหทั้งสาระและความสนุกสนาน เพื่อฝกฝนทักษะตางๆ
ทางวิทยาศาสตรและการคิดอยางเปนเหตุเปนผล โดยใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมการทดลองและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

อ 1 : เขียวสดใสใบไมสวยงาม,พืชพันธุจัดสรรกลุม,รวมแรงแข็งขัน,สัตวนอยรอยลวดลาย,ปริศนาขาของสัตว,สงเสียงสําเนียงสัตว,คนหาหนาตาสวย,หู..ตา..นาเรียนรู
อ 2 : ความลับของสายลม,บ เอย บ ใบไม,สนุกกับดอกไมแสนสวย,เสียงสัตวพิศวง,นกนอยกระพือปก,ฟ.เอย ฟ.ฟน,กระจกแสนสนุก,สีสันตระการตา

รหัส

อ 3 : มีอะไรอยูในสวน,สนุกกับรุงสวย,สนุกกับเมล็ดพืช,สวัสดีคุณตนไม,น้ําแสนกล,หนอนนอยแปลงราง,ผจญภัยในอากาศ,สนุกสุขสันตแรงกดดันอากาศ
จํานวน นร.
รวมเวลา
ชื่อกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ครูผูสอน
ตอกลุม
(ชั่วโมง)

KG 14-1 Mad Science

อ. 1

25 คน

จันทร : 15.15 – 16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 14-2 Mad Science

อ. 2

25 คน

จันทร : 15.15 – 16.15 น.

8 ชั่วโมง

KG 14-3 Mad Science

อ. 3

25 คน

จันทร : 15.15 – 16.15 น.

8 ชั่วโมง

ครูอติชาติ และ คณะ

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,500.00
3,500.00
3,500.00
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KG 15 : Cooking for Kids By a little something
ผูสอน :

ครูจากสถาบัน

*วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เปนกิจกรรมที่ทําใหเด็กๆ ไดรับความเพลิดเพลิน สามารถชวยพัฒนาการและเกิดกระบวนการเรียนรูดานตางๆ ทั้งดาน EQ และ IQ เชน
ทักษะทางกายภาพ การพัฒนากลามเนื้อ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดานคณิตศาตรและวิทยาศาสตร การชั่ง ตวง วัด การผสมสี ดานความคิดสรางสรรค
การปรุงรส การเลือกใชสี การปนรูปตางๆ ความภูมิใจในผลงาน การกลาแสดงออก

*เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

การประกอบอาหารประเภทตางๆ เชน Cupcake, Cookie, Homemade Spaghetti, Animal Bread, Pizza, Donut,
Fancy Bento, kanom Thai, etc.
จํานวน นร.
รวมเวลา
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ครูผูสอน
ตอกลุม
(ชั่วโมง)
12 - 20 คน พฤหัสบดี : 15.15-16.15 น.
8 ชั่วโมง
อ.1 - อ.3
ครูจากสถาบัน
12 - 20 คน ศุกร : 15.15-16.15 น.
8 ชั่วโมง
อ.1 - อ.3

รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 15-1 Cooking for Kids
KG 15-2 Cooking for Kids

คาลงทะเบียน
(บาท)

4,500.00
4,500.00

KG 16 : ฟุตบอล เด็กเล็ก
ผูสอน :

โคชกิตติศักดิ์ วงศอนันตกุล โคชยักษ (B-License)และทีมงาน

*วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

*เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

รหัส

ชื่อกิจกรรม

KG 16-1 ฟุตบอล เด็กเล็ก
KG 16-2 ฟุตบอล เด็กเล็ก
KG 16-3 ฟุตบอล เด็กเล็ก

1. เพื่อใหผูเรียน รูและปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเลนฟุตบอลไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหผูเรียน รูและปฏิบัติการทําความคุนเคยกับลูกฟุตบอลไดอยางถูกตอง
3.เพื่อใหผูเรียน รูและปฏิบัติการหยุดหรือบังคับลูกฟุตบอลไดอยางถูกตอง
การเลนกีฬาฟุตบอลใหเกิดพัฒนาการทุกดาน ผูเลนตองเรียนรูและฝกจนเกิดทักษะพื้นฐาน เชน การเคลื่อนไหวเบื้องตน
การทําความคุนเคยกับลูกฟุตบอล การหยุดหรือบังคับลูก ทักษะเหลานี้มีความละเอียดออน และเปนพื้นฐานสําหรับเทคนิคการเลนกีฬาอื่น
ตอไป ซึ่งตองอาศัยการฝกฝนจนชํานาญและเปนทักษะที่ตองการพัฒนาอยางตอเนื่อง
คาลงทะเบียน
จํานวน นร.
รวมเวลา
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ครูผูสอน
(บาท)
ตอกลุม
(ชั่วโมง)
จันทร : 15.15-16.15 น.
3,200.00
15 คน
8 ชั่วโมง
อ.1 - อ.3
โคชยักษ
พุธ : 15.15-16.15 น.
15 คน
8 ชั่วโมง
3,200.00
อ.1 - อ.3
ศุกร : 15.15-16.15 น.
3,200.00
15 คน
8 ชั่วโมง
อ.1 - อ.3

1

เพื่อความสะดวกของทาน โปรดนําเอกสารชุดนี้มาในวันสมัครดวย
เปดรับสมัคร วันศุกรที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารกีฬาในรม ชวงเชาเวลา 07.00-08.30 น.และชวงบายเวลา 15.30-16.30 น.

ประถม-มัธยม

โครงการบริการวิชาการ
กิจกรรมเสริมทักษะหลังเลิกเรียน (After School)
ภาคตนปการศึกษา 2560
ประถม-มัธยมเริ่ม วันจันทรที่ 19 มิถุนายน 2560 - ประมาณวันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2560(รวม 8 สัปดาห) *
*การสิ้นสุดแตละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน โดยยึดหลักใหเลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ จนครบจํานวนเวลาเรียนที่กําหนดไว

***ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี***

เงื่อนไข:

เวนแตกิจกรรมใดที่ทางโรงเรียนไมสามารถเปดสอนได จะดําเนินการแจงใหทราบและคืนเงินใหภายหลัง
กิจกรรมประถม-มัธยม มีดังนี้ :EL 01 : วายน้ํา
ผูสอน :

(EL01-1)-(EL01-8)

* วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

* เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ครูศิริชัย โฉมวัฒนา (ครูตอ)

วันเสาร - อาทิตย : ผูปกครอง รับ-สง ที่สระวายน้ํา อาคารกีฬาในรม

1.เพื่อเปนการฝกทักษะวายน้ําขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนและผูปกครองที่มีความสนใจ
2.เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพดวยกิจกรรมวายน้ํา
3.เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในวันหยุด
1.ทักษะการวายน้ําขั้นพื้นฐาน : การดํา การหายใจ การเตะเทา การลอยตัว
2.ทักษะการวายน้ําทาพื้นฐาน 4 ทา : ทาฟรีสไตล ทากรรเชียง ทากบ ทาผีเสื้อ ตามความพรอมรายบุคคล
3.ทักษะการชวยเหลือตนเองเบื้องตนเมื่อประสบภัยทางน้ํา
จํานวน นร.
รวมเวลา
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ครูผูสอน
ตอกลุม
(ชั่วโมง)

EL 01-1 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เสาร: 13.00-14.00 น.

8 ชั่วโมง

EL 01-2 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เสาร: 14.00-15.00 น.

8 ชั่วโมง

EL 01-3 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เสาร: 15.00-16.00 น.

8 ชั่วโมง

EL 01-4 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

เสาร: 16.00-17.00 น.

8 ชั่วโมง

ครูศิริชัย (ครูตอ)

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,000.00
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รหัส

ชื่อกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น

จํานวน นร.
วัน : เวลา
ตอกลุม
3 คน
อาทิตย: 13.00-14.00 น.
3 คน
อาทิตย: 14.00-15.00 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)
8 ชั่วโมง

EL 01-5 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

EL 01-6 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

EL 01-7 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

อาทิตย: 15.00-16.00 น.

8 ชั่วโมง

EL 01-8 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

อาทิตย: 16.00-17.00 น.

8 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

ครูผูสอน

ครูศิริชัย (ครูตอ)

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,000.00

EL 02 : วายน้ํา
ผูสอน :

(EL 02-1)-(EL 02-10)

* วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

* เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

รหัส
EL 02-1 วายน้ํา

ชื่อกิจกรรม

ครูศิวพร เพ็งภาค (ครูแอร)
1.เพื่อเปนการฝกทักษะวายน้ําขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนและผูปกครองที่มีความสนใจ
2.เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพดวยกิจกรรมวายน้ํา
3.เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหลังเลิกเรียนและในวันหยุด
1.ทักษะการวายน้ําขั้นพื้นฐาน : การดํา การหายใจ การเตะเทา การลอยตัว
2.ทักษะการวายน้ําทาพื้นฐาน 4 ทา : ทาฟรีสไตล ทากรรเชียง ทากบ ทาผีเสื้อ ตามความพรอมรายบุคคล
3.ทักษะการชวยเหลือตนเองเบื้องตนเมื่อประสบภัยทางน้ํา
จํานวน นร.
รวมเวลา
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ครูผูสอน
ตอกลุม
(ชั่วโมง)
3 คน
8 ชั่วโมง
ป.1 ขึ้นไป
จันทร: 16.15 - 17.15 น.

EL 02-2 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

จันทร: 17.15 - 18.15 น.

8 ชั่วโมง

EL 02-3 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

อังคาร: 16.15 - 17.15 น.

8 ชั่วโมง

EL 02-4 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

อังคาร: 17.15 - 18.15 น.

8 ชั่วโมง

EL 02-5 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

พุธ: 16.15 - 17.15 น.

8 ชั่วโมง

EL 02-6 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

พุธ: 17.15 - 18.15 น.

8 ชั่วโมง

EL 02-7 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

พฤหัสบดี: 16.15 - 17.15 น.

8 ชั่วโมง

EL 02-8 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

พฤหัสบดี: 17.15 - 18.15 น.

8 ชั่วโมง

EL 02-9 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

ศุกร: 16.15 - 17.15 น.

8 ชั่วโมง

EL 02-10 วายน้ํา

ป.1 ขึ้นไป

3 คน

ศุกร: 17.15 - 18.15 น.

8 ชั่วโมง

ครูศิวพร (ครูแอร)

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,000.00
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EL 03 : วายน้ํา
ผูสอน :

ครูลักขณา กระตายทอง

(EL03-1)-(EL03-4)

วันเสาร : ผูปกครอง รับ-สง ที่สระวายน้ํา อาคารกีฬาในรม

* วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

นักเรียนไดมีพื้นฐานการวายน้ําที่ถูกตองตลอดจนสามารถพัฒนาในขั้นสูงไดและเรียนรูเทคนิคการเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัยทางน้ํา

* เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

พื้นฐานการวายน้ํา ทาวายน้ํา 4 ทา ไดแก ทาฟรีสไตล, ทากรรเชียง,ทาผีเสี้อ,ทากบ

รหัส

ชื่อกิจกรรม

การชวยเหลือตนเองใหปลอดภัย
จํานวน นร.
นักเรียนระดับชั้น
ตอกลุม

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

วัน : เวลา

EL 03-1 พื้นฐานการวายน้ํา

ป.1 - ป.6

3 คน

เสาร: 12.00-13.00 น.

8 ชั่วโมง

EL 03-2 วายน้ํา 4 ทา

ป.1 - ป.6

3 คน

เสาร: 13.00-14.00 น.

8 ชั่วโมง

EL 03-3 วายน้ํา 4 ทา

ป.1 - ป.6

3 คน

เสาร: 14.00-15.00 น.

8 ชั่วโมง

EL 03-4 วายน้ํา 4 ทา

ป.1 - ป.6

3 คน

เสาร: 15.00-16.00 น.

8 ชั่วโมง

ครูผูสอน

คาลงทะเบียน
(บาท)

ครูลักขณา

3,000.00

EL 04 : เทควันโด
ผูสอน :

ครูสราวุธ ชัยวิชิต (ครูภายนอก)

* วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

1. ไดฝกออกกําลังกายทุกสวน

2.ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

3. สามารถปองกันตัวเองไดระดับหนึ่ง 4. รูกฎ กติกามารยาทในการแขงขัน
* เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

1. ความรูเบื้องตน

2. การเตรียมความพรอมรางกาย

3. เทควันโดเบื้องตน(การชก เตะ)
รหัส

ชื่อกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น

จํานวน นร.
ตอกลุม

4. การฝกซอมทารํา
วัน : เวลา

5. การตอสูและกฏกติกาเพื่อแขงขัน
รวมเวลา
(ชั่วโมง)

EL 04-1 เทควันโด

ป.1 - ป.6

20 - 25 คน อังคาร : 16.00-17.30 น.

12 ชั่วโมง

EL 04-2 เทควันโด

ป.1 - ป.6

20 - 25 คน พุธ : 16.00-17.30 น.

12 ชั่วโมง

ครูผูสอน

คาลงทะเบียน
(บาท)

ครูสราวุธ
ไมรวมคาชุดและคาสอบสายสี

3,500.00
3,500.00
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EL 05 : ฟุตบอล
โคชกิตติศักดิ์ วงศอนันตกุล (โคชยักษ)และทีมงาน(โคชภายนอก ทีม ร.ร สาธิตเกษตร/สาธิตพัฒนา)

ผูสอน :

ผูฝกสอนไทยเบฟอะคาเดมี่ ผูชวยโคชทีมชาติไทย (u16) ผูฝกสอน YAK FOOTBALL CLUB
* วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

1.เพื่อเปนการฝกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายใหแข็งแรง
2.เพื่อเปนการฝกความอดทน การมีวินัย รูและเคารพกฎกติกา
1.ฝกทักษะการรับ สง การเลี้ยงบอล การเตะบอล การเดาะบอล การควบคุมลูกบอล

* เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

2.ฝกการเลนเปนทีม 7 คน และ 11 คน ฝกการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของรางกาย
รหัส

ชื่อกิจกรรม

3.เรีนนรูและเคารพกฎกติกาในการเลนทีมฟุตบอล
จํานวน นร.
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ตอกลุม

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

EL 05-1 ฟุตบอล

ป.1 - ป.6

20 คน

อังคาร : 16.00-17.00 น.

8 ชั่วโมง

EL 05-2 ฟุตบอล

ป.1 - ป.6

20 คน

ศุกร : 16.00-17.00 น.

8 ชั่วโมง

คาลงทะเบียน
(บาท)

ครูผูสอน

3,600.00

โคชยักษ

3,600.00
ราคานี้ไมรวมคาชุด

EL 06 : โยคะ By HOM YOKA
ครูจินตนา คงวัฒนานนท

ผูสอน :

* วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เปนการออกกําลังกายโดยใชศาสตรตางๆของโยคะ ไมใชเพียงผลแครางกายเทานั้น เปน Mind Fulness เนนพัฒนาดานจิตใจ
ดานรางกาย : ไดพัฒนาความแข็งแกรง ความยืดหยุนของรางกาย ความเจริญเติบโตของกระดูก และความสมดุลของการทรงตัว
ดานจิตใจ : ไดผอนคลายชวยลดความเคลียดจากการเรียนหรือการทํากิจกรรมอื่นๆไดเปนอยางดี
ดานสมองและจินตนาการ : ชวยเสริมสรางสมาธิ การฝกลมหายใจเขา-ออก และการจินตนาการ ทําใหเกิดสมาธิ มีอารมณที่ดี

* เนื้อหาที่สอน/ ฝก :
รหัส
EL 06

ฝกสมาธิและการหายใจแบบโยคะเบื้องตน การเคลื่อนไหว โยคะทาชุดสวัสดีคุณพระอาทิตยทั้งหมด 12 ทา เปนทาเบื้องตนของการฝกโยคะและการลําดับความจํา
อยางเปนขั้นตอนในทา ภูเขาใหญ ,ภูเขาเล็ก ,งู ,หมา และยีราฟ เปนตน ฝกเลนเกมสและกิจกรรมรวมกับครูและเพื่อนๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับทาโยคะ
จํานวน นร.
รวมเวลา
คาลงทะเบียน
ชื่อกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ครูผูสอน
ตอกลุม
(ชั่วโมง)
(บาท)

โยคะ By HOM YOGA

ป.1 - ป.6

10 - 15 คน ศุกร : 16.00-17.30 น.

12 ชั่วโมง

ครูจินตนา (ครูเก)

4,200.00

ราคานี้ไมรวมคาชุด/เสื่อโยคะที่ผูเรียนตองนํามาเอง
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EL 07 : สแต็ค
สมาคมกีฬาสแต็ค(ประเทศไทย)

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

ไดออกกําลังกายและมีสวนชวยทําใหเกิดการทํางานอยางเปนระบบระหวางประสาทสัมผัสมือทั้งสองขาง ตา และสมอง อีกทั้งเปนการ
กระตุนการทํางานของสมองทั้งสองซีก ซึ่งสงผลในการเสริมสรางสมาธิและความจํา ฯลฯ

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

คัดแยกเด็กตามความเขาใจ ,สอนเรื่องการวอรมแบบตางๆทาพื้นฐาน ,ทา3-3-3,3-6-3 ,ทา Cycle ,Cup Song ,ทดสอบจับเวลา,
สอนกติกาเบื้องตนประเภทเดี่ยว-คู ,ประเภทคู สลับมือซาย-ขวา,ทดสอบจับเวลา พรอมปรับคู ,สอน-จับเวลาประเภททีม Time 3-6-3
กติกาเบื้องตนประเภททีม Time 3-6-3 ,สอนประเภททีม-กติกาประเภททีม H-T-H (เบื้องตน) ,จัดการแขงขันรวม

รหัส
EL 07

ชื่อกิจกรรม
สแต็ค

นักเรียนระดับชั้น

จํานวน นร.
ตอกลุม

ป.2 - ป.5

8 - 15 คน

วัน : เวลา
พฤหัสบดี : 16.00 - 17.30 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

ครูผูสอน

12 ชั่วโมง

สมาคมกีฬาสแต็ค

คาลงทะเบียน
(บาท)

4,700.00

(ประเทศไทย)

EL 08 : โขนจิ๋ว
ครูฉลอง อารียจิตต

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

1. เรียนรูประวัติที่มาของโขน 2. ฝกทักษะการใชรางกายของโขนตามศักยภาพของผูเรียน
3. ฝกความอดทน

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

รหัส
EL 08

ชื่อกิจกรรม
โขนจิ๋ว

4. ฝกความกลาแสดงออก

5. รักและสืบสานศิลปะชั้นสูงของไทย 6. ฝกสมาธิ

1.ประวัติที่มาของโขน

2. ประเภทของโขน

4. ทาทางตาง ๆ ของตัวละคร

5. วิธีการนําเสนอผลงาน

นักเรียนระดับชั้น

จํานวน นร.
ตอกลุม

ป.1 - ป.6

8 คน

3. ทักษะการใชรางกายของโขน

วัน : เวลา

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

ครูผูสอน

พุธ : 16.00-17.30 น.

12 ชั่วโมง

ครูฉลอง

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,000.00
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EL 09 : ดนตรีไทย
ครูวิฑูรย ทั้งสนธิ์

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

1.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยที่สนใจไดถูกตองและพัฒนาความสามารถไดตามศักยภาพของผูเรียน
2.นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนปฏิบติเครื่องดนตรีไทยและสรางสรรคผลงานการแสดงของตนเองได

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

1.ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย (การจับไม การตีไลโนตในรูปแบบตาง ๆ การตีกรอ)
2.การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามจังหวะตาง ๆ
3.การบรรเลงเพลงไทยเดิมตามเครื่องดนตรีไทยที่สนใจตอยอดตามความสามารถของผูเรียน

รหัส
EL 09

ชื่อกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น

ดนตรีไทย

ป.1 - ป.6

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

5 - 10 คน พุธ : 16.00-17.30 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)
12 ชั่วโมง

ครูผูสอน
ครูวิฑูรย

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,000.00

EL 10 : Piano for kids
ครูอัฏฐญา เจียรกุล

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

1.นักเรียนสามารถปฏิบัติเปยโนไดถูกตองและพัฒนาความสามารถไดตามศักยภาพของผูเรียน
2.นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนปฏิบติเปยโนและสรางสรรคผลงานการแสดงของตนเองได

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

1.ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติเปยโน (การวางมือ การไลโนตรูปแบบเสียงทางดนตรี การจับคอรด )
2.การปฏิบัติเปยโนในเพลงตางๆตามศักยภาพของผูเรียน
3.ความรูพื้นฐานเรื่องคอรดเพลง สามารถนําไปปฏิบัติเลนเพลงอื่นๆได ตามรูปแบบทางดนตรี

รหัส
EL 10

ชื่อกิจกรรม
Piano for kids

นักเรียนระดับชั้น
ป.1 - ป.6

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

5 - 10 คน จันทร : 16.00-17.30 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)
12 ชั่วโมง

ครูผูสอน
ครูอัฏฐญา

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,000.00
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EL 11 : รอง เตน เลนละคร (ซุปเปอรสตาร)
ครูลักขณา กระตายทอง

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

คนพบความสามารถของตนเองและพัฒนาตอยอดพรสวรรค รวมทั้งปรับปรุงบุคลิกภาพของผูเรียนใหไดแสดงออกอยางสรางสรรค

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

การแสดง การรองเพลง และการเตนรวมสมัย การปรับปรุงบุคลิกภาพ

รหัส
EL 11

ชื่อกิจกรรม
มาเปนซุปเปอรสตารกันเถอะ

นักเรียนระดับชั้น
ป.1 - ป.6

จํานวน นร.

วัน : เวลา

ตอกลุม
10 คน

พฤหัสบดี : 16.00-17.00 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)
8 ชั่วโมง

ครูผูสอน
ครูลักขณา

คาลงทะเบียน
(บาท)

2,500.00

EL 12 : การประดิษฐหุนยนต (RoboMind) by EduExplore
ผูสอน :

ครูบอมและคณะ

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

พัฒนาความฉลาดทางสมอง ดานคณิตศาสตร ตรรกะ ภาษา คอมพิวเตอร และการคิดสรางสรรค
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ ผานการรักษาเวลา วินัยในตนเอง การทํางานรวมกัน การนําเสนอและสปริตการแขงขัน

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

รับรองหลักสูตรโดย Bett Awards, Digital Awards, MacEddy, World Didac
บูรณาการความรูสูทักษะ (Integrated Intelligences) เรียนรูโดยมีเด็กเปนศูนยกลาง (Child-Centered)
สรางองคความรูดวยตนเอง (Constructionism)

รหัส

ชื่อกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

EL 12-1 การประดิษฐหุนยนต (Beginner)

ป.1 - ป.6

6 - 10 คน

อังคาร : 16.00-17.30 น

12 ชั่วโมง

EL 12-2 การประดิษฐหุนยนต (Advance)

ป.1 - ป.6

6 - 10 คน

พฤหัสบดี : 16.00-17.30 น

12 ชั่วโมง

ครูผูสอน
ครูบอม และคณะ

คาลงทะเบียน
(บาท)

5,000.00
5,500.00
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EL 13 : Brick 4 KidZ STEM Project
ผูสอน :

ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน : หลักสูตร และ Model Plan จากประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัลอันดับ 1 Student Enrichment Program

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

หลักสูตรการเรียนรู STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)
เรียนรูดวย Bricks4KidZ’s Project Kits LEGO® ซึ่งออกแบบโดยนักการศึกษา ดําเนินการสอนเปนภาษาอังกฤษ

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

รหัส
EL 13

สอนจากเนื้อหาป 2017 ลาสุดในหัวขอ City Engineer, Different type of Engineer Job and Building

ชื่อกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น

Brick 4 KidZ STEM Project

ป.1 - ป.2

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

16 - 18 คน พฤหัสบดี : 16.00-17.00 น

รวมเวลา
(ชั่วโมง)
8 ชั่วโมง

ครูผูสอน
ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน

คาลงทะเบียน
(บาท)

4,200.00

EL 14 : Brick 4 KidZ EV3 Robotics Project
ผูสอน :

ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน : หลักสูตร และ Model Plan จากประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัลอันดับ 1 Student Enrichment Program

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เรียนรู EV3 และ STEM concept ดวย model Bricks4KidZ’s Project Kits LEGO® ซึ่งออกแบบโดยนักการศึกษา

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

EV3 Program มีการใช software กับ computer พัฒนาทักษะทางวิศวกรรม และการแกปญหา ดําเนินการสอนเปนภาษาอังกฤษ

รหัส
EL 14

ชื่อกิจกรรม
Brick 4 KidZ EV3 Robotics Project

นักเรียนระดับชั้น
ป.3 - ป.6

จํานวน นร.
ตอกลุม
14 คน

วัน : เวลา
อังคาร : 16.00-17.00 น

รวมเวลา
(ชั่วโมง)
8 ชั่วโมง

ครูผูสอน
ผูเชี่ยวชาญของสถาบัน

คาลงทะเบียน
(บาท)

6,700.00
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EL 15 : Mad Science
ครูอติชาติ ตรีกาลสราญสุข และ คณะ

ผูสอน :

* วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :
* เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

เด็ก ๆ จะไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่หลากหลายดวยกิจกรรม ชวยปลูกฝงความรักวิทยาศาสตร ฝกฝนการคิดอยางเปนเหตุเปนผลโดยใหเด็ก ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

- ป.1-ป.3 : ของเลนกับความลับ ,จักรวาลพิศวง ,สัมผัสแหงประสาท 1 ,สัมผัสแหงประสาท 2 ,วิทยาศาสตรกับดนตรี ,
MAD SCIENCE คาเฟ ,กระดูกแข็งแรง...บึกบึน ,นักประดิษฐรุนจิ๋ว
- ป.4-ป.6: เบื้องหลังหนังสนุก ,แรงและการเคลื่อนที่ ,พลังงานอัจฉริยะ ,นักสืบวิทยาศาสตร ,
วิทยาศาสตรหยุน ๆ ,แรงหฤหรรษ ,ไขปริศนาระบบนิเวศน ,ปริศนาผูยอยสลาย

รหัส

ชื่อกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

EL 15-1 Mad Science ป.1-3

ป.1 - ป.3

15 - 30 คน จันทร : 16.00-17.00 น.

8 ชั่วโมง

EL 15-2 Mad Science ป.4-6

ป.4 - ป.6

15 - 30 คน จันทร : 16.00-17.00 น.

8 ชั่วโมง

ครูผูสอน
ครูอติชาติ และ คณะ

คาลงทะเบียน
(บาท)

4,000.00

EL 16 : Lego Wedo
Imagineering Edukids

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

ฝกกระบวนคิดตามและการแกไขปญหา โดยใชเลโกเปนการสื่อทดลองและฝกทักษะการคิด ตอยอดดวยผลงานประดิษฐเพื่อสราง
แรงบันดาลใจไปสูการเรียนรูในชีวิตจริง

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :
ชื่อกิจกรรม

รหัส
EL 16

แรงและการเคลื่อนที่ , Motor , Gear คืออะไร , การใช Gear ตรง , PULLEY คืออะไร , การตอ Pulley , การใชคําสั่ง Loop

Lego Wedo

นักเรียนระดับชั้น
ป.1 - ป.3

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

20 - 25 คน ศุกร : 16.00 – 17.00 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

ครูผูสอน

8 ชั่วโมง

ครูจากสถาบัน

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,000.00
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EL 17 : English for Kids
ครูวัลยา ซอเสียงดี

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เพื่อใหนักเรียนสามารถบอกคําศัพท เขียน อาน และสื่อสารดวยประโยคงายๆ ผานการจัดกิจกรรมดวยเกม เพลง และนิทานภาษาอังกฤษ

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

เรียนรูคําศัพทงายๆ จากเกม เพลง และนิทานภาษาอังกฤษ ฝกทักษะการฟงและการสนทนากับผูอื่นดวยประโยคงายๆ ในชีวิตประจําวัน

รหัส
EL 17

ชื่อกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้น

English for Kids

ป.1 - ป.3

จํานวน นร.
ตอกลุม
5 - 10 คน

วัน : เวลา
พฤหัสบดี : 16.00-17.30 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)
12 ชั่วโมง

ครูผูสอน
ครูวัลยา

คาลงทะเบียน
(บาท)

3,000.00

EL 18 : Phonics for fun
ครูณัฐวรรณ ถาดวิจิตร

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เรียนรูเกี่ยวกับวิธีการเรียนอานเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชหลักการเรียนรูจากการการถอดรหัสเสียงและ
การผสมเสียงตัวอักษร a ถึง z ทั้ง 26 ตัว สูวิธีการอานและเขียนภาษาอังกฤษ

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

รหัส
EL 18

เสียงตาง ๆ ในคํา และการผสมกันเปนคําจากเสียงเพื่อสื่อความหมาย

ชื่อกิจกรรม
Phonics for fun

นักเรียนระดับชั้น

จํานวน นร.
ตอกลุม

ป.1 - ป.3

10 คน

วัน : เวลา

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

ครูผูสอน

พุธ : 16.00-17.00 น.

8 ชั่วโมง

ครูณัฐวรรณ

คาลงทะเบียน
(บาท)

2,500.00
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EL 19 : Art Attract
ผูสอน :
ครูเรวัต ทองมา
วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :
เนื้อหาที่สอน/ ฝก :
รหัส
EL 19

ชื่อกิจกรรม

เสริมความคิดสรางสรรค จินตนาการ การประยุกต และทักษะดานศิลปะตางๆ มีสุนทรียภาพในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
Creative thinking งานประดิษฐ การทําเปเปอรมาเช การวาดภาพ การใชสีน้ํา และงานปน
จํานวน นร.
รวมเวลา
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ตอกลุม
(ชั่วโมง)

Art Attract

ป.1 - ม.3

8 คน

อังคาร :16.00-18.00 น.

16 ชั่วโมง

ครูผูสอน

คาลงทะเบียน
(บาท)

ครูเรวัต

4,000.00
รวมคาอุปกรณ

EL 20 : ปนดินญี่ปุน
ครูผกาวรรณ ทองมา

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

สงเสริมความคิดสรางสรรค และจินตนาการ การประยุกต และทักษะดานศิลปะตางๆ มีสุนทรียภาพในการนําไปใชกับชีวิตประจําวัน

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

การปนดินญี่ปุนรูปตัวการตูน สัตวตางๆ พวงกุญแจ อาหารตางๆ การปนรานขายของ และของจิ๋ว
จํานวน นร.
รวมเวลา
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ตอกลุม
(ชั่วโมง)

รหัส
EL 20

ชื่อกิจกรรม
ปนดินญี่ปุน

ป.1 - ม.3

8 คน

อังคาร :16.00-18.00 น.

16 ชั่วโมง

ครูผูสอน
ครูผกาวรรณ

คาลงทะเบียน
(บาท)

4,000.00
รวมคาอุปกรณ

EL 21 : ปนดินเกาหลี By ClayWork
ครูจากสถาบัน

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

1.สงเสริมนักเรียนใหกลาแสดงออก มีความมั่นใจ และพัฒนาความคิดสรางสรรค
2.ฝกกลามเนื้อมือมัดเล็ก การปน และการดึงดิน
3. เสริมสรางสมาธิ ชวยผอนคลาย และเพิ่ม EQ , IQ

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :
รหัส
EL 21

ชื่อกิจกรรม
ปนดินเกาหลี

การปนดิน 3 มิติ Clay Work
จํานวน นร.
นักเรียนระดับชั้น
ตอกลุม
ป.1 - ป.6

9 - 17 คน

วัน : เวลา

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

ครูผูสอน

พุธ : 16.00-17.00 น.

8 ชั่วโมง

ครูจากสถาบัน

คาลงทะเบียน
(บาท)

4,000.00
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EL 22 : Cooking for Kids By a little something
ครูจากสถาบัน

ผูสอน :

*วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เปนกิจกรรมที่ทําใหเด็กๆ ไดรับความเพลิดเพลิน สามารถชวยพัฒนาการและเกิดกระบวนการเรียนรูดานตางๆ ทั้งดาน EQ และ IQ เชน
ทักษะทางกายภาพ การพัฒนากลามเนื้อ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดานคณิตศาตรและวิทยาศาสตร การชั่ง ตวง วัด การผสมสี ดานความคิดสรางสรรค
การปรุงรส การเลือกใชสี การปนรูปตางๆ ความภูมิใจในผลงาน การกลาแสดงออก

*เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

การประกอบอาหารประเภทตางๆ เชน Pizza ,Cookie ,Homemade Spaghetti ,Cupcake ,Animal Bread ,
Kanom Thai ,Donut , Fancy Bento Set ,etc.

รหัส
EL 22

ชื่อกิจกรรม
Cooking for Kids

นักเรียนระดับชั้น
ป.1 - ป.6

จํานวน นร.
ตอกลุม

วัน : เวลา

12 - 20 คน อังคาร : 16.00-17.00 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)
8 ชั่วโมง

ครูผูสอน
ครูจากสถาบัน

คาลงทะเบียน
(บาท)

4,500.00

EL 23 : 3D Animation : Icreation Young Animator 3D Program
I Creation

ผูสอน :

วัตถุประสงค / ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

เพื่อใหสามารถพัฒนาการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรในการสื่อ - ถายทอดจินตนาการและความคิดสรางสรรค
นําความรูที่ไดรับเพื่อไปจัดทํา แฟมผลงาน สําหรับนําเสนอผลงานในการสมัครเขาเรียนตอระดับสูงตอไป

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :
รหัส
EL 23

ชื่อกิจกรรม
3D Animation

การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพื้นฐาน 1
จํานวน นร.
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ตอกลุม
ป.4 - ม.3

20 - 25 คน จันทร :16.00-18.00 น.

รวมเวลา
(ชั่วโมง)

ครูผูสอน

16 ชั่วโมง

I Creation

คาลงทะเบียน
(บาท)

4,500.00
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EL 24 : Golf
โรงเรียนสอนกอลฟเชาวรัตน

ผูสอน :
วัตถุประสงค :

1. เพื่อใหนักเรียนดูและตีกอลฟเปน 2. เพื่อใหนักเรียนมีวงสวิงที่ถูกตอง และสวยงาม
3. เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีสมาธิ 4. เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา 5. เพื่อคนหาพรสวรรคของตัวเอง

ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ :

1. นักเรียนมีความสามารถในกีฬากอลฟระดับพื้นฐาน 2. ใชกีฬากอลฟเปนกิจกรรมยามวาง
3. ตอยอดอนาคตและความตองการดานกีฬากอลฟสําหรับนักเรียนผูมีความสามารถโดดเดน

เนื้อหาที่สอน/ ฝก :

1. รูจักกีฬากอลฟพื้นฐาน 2. พื้นฐานการเลนลูกสั้น 3. พื้นฐานการพัตต
4. กฎ ขอบังคับ มารยาท ของกีฬากอลฟ
5. การวางแผนการเลน
6. พื้นฐานการเคลื่อนไหวและการเตรียมรางกายเพื่อการเลนกอลฟ
7. พัฒนาสมาธิดวยกีฬากอลฟ
จํานวน นร.
รวมเวลา
นักเรียนระดับชั้น
วัน : เวลา
ครูผูสอน
ตอกลุม
(ชั่วโมง)

รหัส

ชื่อกิจกรรม

คาลงทะเบียน
(บาท)

EL 24-1 Golf

ป.1 - ป.4

5 - 15 คน

จันทร : 16.00-18.00 น.

16 ชั่วโมง

ทีมงานโรงเรียน

8,400.00

EL 24-2 Golf

ป.5 - ป.6

5 - 15 คน

จันทร : 16.00-18.00 น.

16 ชั่วโมง

สอนกอลฟเชาวรัตน

8,400.00

***ราคานี้ไมรวมคาอุปกรณ
หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.

รับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตพัฒนาหลังเลิกเรียน และดูแลการฝกซอมจนกวาผูปกครองจะมารับตอนเย็น ไมเกิน 18.30 น.
ครูผูสอน 1 คน ตอนักเรียนอยางนอย 5 คน
จะเปดสอนเมื่อมีนักเรียนอยางนอย 3 คน/กลุม
เวลาและจํานวนอาจปรับตามความเหมาะสม
สถานที่เรียน โรงเรียนเชาวรัตน ณ สนามฝกซอมกอลฟ เลกาซี่ กอลฟ คลับ

แจงเรื่องการนัดหมายนักเรียนที่มีเรียนกิจกรรม
1. การเรียนกิจกรรมตาง ๆ ในสัปดาหแรก จะนัดหมายใหนักเรียนทุกคนไปรอคุณครูผูสอนที่หองประชุมชั้น 1 อาคารปูชนียะ ในเวลา 15.40 น.
จากนั้น คุณครูผูสอนจะมารับนักเรียนที่หองประชุมเพื่อนํานักเรียนไปที่หองเรียนตอไป
2. การเรียนในสัปดาหตอไปจนจบกิจกรรม ใหนักเรียนไปเรียนตามสถานที่และเวลาตามกําหนด ที่หองเรียนกิจกรรมเอง
(หากนักเรียนยังไปหองเรียนกิจกรรมไมถูกหรือจําไมไดวาเรียนกิจกรรมอะไร ใหมาติดตอที่หอง วิชาการ ฝงประถม เพื่อจะไดเช็ครายชื่อและหองเรียนใหตอไป)

