


1โปรดอ่านข้ันตอนการสมัครโดยละเอียดในจดหมายโรงเรียน

เง่ือนไข:

เว้นแต่กิจกรรมใดท่ีทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนได้ จะด าเนินการแจ้งให้ทราบและคืนเงินให้ภายหลัง

กิจกรรมประถม-มัธยม  มีดังน้ี :-

EL 01  :  ว่ายน้ า

ผู้สอน : (EL01-1)-(EL01-8)  ครูศิริชัย  โฉมวัฒนา(ครูต่อ) วันเสาร์   :  ผู้ปกครอง รับ-ส่ง  ท่ีสระวา่ยน้ า  อาคารกีฬาในร่ม

* วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อเปน็การฝึกทักษะวา่ยน้ าข้ันพื้นฐานส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีความสนใจ    

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมวา่ยน้ า

3. เพื่อใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ในวนัหยุด

* เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ทักษะการวา่ยน้ าข้ันพื้นฐาน  :  การด า การหายใจ  การเตะเท้า การลอยตัว  

2. ทักษะการวา่ยน้ าท่าพื้นฐาน  4 ท่า  :  ท่าฟรีสไตล์  ท่ากรรเชียง  ท่ากบ  ท่าผีเสื้อ  ตามความพร้อมรายบุคคล
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบ้ืองต้นเมื่อประสบภัยทางน้ า

จ านวน นร. รวมเวลา 
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL01-1 ว่ายน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน 8 ช่ัวโมง

EL01-2 ว่ายน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน 8 ช่ัวโมง

EL01-3 ว่ายน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน 8 ช่ัวโมง

EL01-4 ว่ายน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน 8 ช่ัวโมง

ประถม-มัธยมเร่ิมเรียน วันจันทร์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 - ประมาณวันศุกร์ท่ี 02 กุมภาพันธ์ 2561 (รวม 8 สัปดาห์) *

*การสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเปน็ โดยยึดหลักใหเ้ลื่อนกิจกรรมน้ัน ๆ จนครบจ านวนเวลาเรียนท่ีก าหนดไว้

เสาร์ : 13.00-14.00 น.

ครูศิริชัย (ครูต่อ) 3,000.00                

ครูผู้สอน ค่าลงทะเบียน
(บาท)

เสาร์ : 14.00-15.00 น.

เสาร์ : 15.00-16.00 น.

เสาร์ : 16.00-17.00 น.

***ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี***    

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา

***เปิดรับสมัคร วันศุกร์ท่ี 17  - วันอังคารท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 โดยผ่านทางเวบไซต์ของโรงเรียน www.satitpattana.ac.th

โครงการบริการวิชาการ
กิจกรรมเสริมทักษะหลังเลิกเรียน (After School)

ภาคปลายปีการศึกษา 2560

ประถม-มธัยม

ดว่น!
รับจ ำนวนจ ำกัด

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/7/b/E/T/O/i/girl-image-md.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-girl-image.html&usg=__VTiORkfO8VR8e8Fe1Jvlze1XjHw=&h=297&w=264&sz=47&hl=th&start=58&sig2=5a7B-spGaZNxXCfdHSZ0vQ&zoom=1&tbnid=s4DE8drhiZIlAM:&tbnh=116&tbnw=103&ei=-JmgT6O3O4LsrAed3r3oCA&prev=/images?q=clip+art+boy+and+girl&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/7/b/E/T/O/i/girl-image-md.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-girl-image.html&usg=__VTiORkfO8VR8e8Fe1Jvlze1XjHw=&h=297&w=264&sz=47&hl=th&start=58&sig2=5a7B-spGaZNxXCfdHSZ0vQ&zoom=1&tbnid=s4DE8drhiZIlAM:&tbnh=116&tbnw=103&ei=-JmgT6O3O4LsrAed3r3oCA&prev=/images?q=clip+art+boy+and+girl&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.easyvectors.com/assets/images/vectors/afbig/boy-face-cartoon-clip-art.jpg&imgrefurl=http://www.easyvectors.com/browse/other/boy-face-cartoon-clip-art&usg=__j7Ibn9evJhtWLtBbfUYVEso6TFw=&h=425&w=371&sz=36&hl=th&start=57&sig2=1_OtyKobsNTMRXC9mUVLuA&zoom=1&tbnid=6dB423M0nWR-WM:&tbnh=126&tbnw=110&ei=-JmgT6O3O4LsrAed3r3oCA&prev=/images?q=clip+art+boy+and+girl&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.easyvectors.com/assets/images/vectors/afbig/boy-face-cartoon-clip-art.jpg&imgrefurl=http://www.easyvectors.com/browse/other/boy-face-cartoon-clip-art&usg=__j7Ibn9evJhtWLtBbfUYVEso6TFw=&h=425&w=371&sz=36&hl=th&start=57&sig2=1_OtyKobsNTMRXC9mUVLuA&zoom=1&tbnid=6dB423M0nWR-WM:&tbnh=126&tbnw=110&ei=-JmgT6O3O4LsrAed3r3oCA&prev=/images?q=clip+art+boy+and+girl&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


2จ านวน นร. รวมเวลา 
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL01-5 ว่ายน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน 8 ช่ัวโมง

EL01-6 ว่ายน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน 8 ช่ัวโมง

EL01-7 ว่ายน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน 8 ช่ัวโมง

EL01-8 ว่ายน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน 8 ช่ัวโมง

วันอาทิตย์   :  ผู้ปกครอง รับ-ส่ง  ท่ีสระวา่ยน้ า  อาคารกีฬาในร่ม

EL 02  :  ว่ายน้ า
ผู้สอน : (EL 02-1)-(EL 02-10) ครูสุชัจจ์  เดวี (ครูร๊อค)
* วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อเปน็การฝึกทักษะวา่ยน้ าข้ันพื้นฐานส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีความสนใจ    

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมวา่ยน้ า

3. เพื่อใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์หลังเลิกเรียนและในวนัหยุด

* เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ทักษะการวา่ยน้ าข้ันพื้นฐาน  :  การด า การหายใจ  การเตะเท้า การลอยตัว  

2. ทักษะการวา่ยน้ าท่าพื้นฐาน  4 ท่า  :  ท่าฟรีสไตล์  ท่ากรรเชียง  ท่ากบ  ท่าผีเสื้อ  ตามความพร้อมรายบุคคล

3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบ้ืองต้นเมื่อประสบภัยทางน้ า
จ านวน นร. รวมเวลา 
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 02-1 วา่ยน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน จันทร์: 16.00 - 17.00 น. 8 ช่ัวโมง

EL 02-2 วา่ยน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน จันทร์: 17.00 - 18.00 น. 8 ช่ัวโมง

EL 02-3 วา่ยน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน อังคาร: 16.00 - 17.00 น. 8 ช่ัวโมง

EL 02-4 วา่ยน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน อังคาร: 17.00 - 18.00 น. 8 ช่ัวโมง

EL 02-5 วา่ยน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน พุธ:  16.00 - 17.00 น. 8 ช่ัวโมง

EL 02-6 วา่ยน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน พุธ:  17.00 - 18.00 น. 8 ช่ัวโมง

EL 02-7 วา่ยน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน พฤหสับดี: 16.00 - 17.00 น. 8 ช่ัวโมง

EL 02-8 วา่ยน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน พฤหสับดี: 17.00 - 18.00 น. 8 ช่ัวโมง

EL 02-9 วา่ยน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน ศุกร์:  16.00 - 17.00 น. 8 ช่ัวโมง

EL 02-10 วา่ยน้ า ป.1 ข้ึนไป 3 คน ศุกร์:  17.00 - 18.00 น. 8 ช่ัวโมง

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

อาทิตย์ : 13.00-14.00 น.

ครูศิริชัย (ครูต่อ) 3,000.00                
อาทิตย์ : 14.00-15.00 น.

อาทิตย์ : 15.00-16.00 น.

อาทิตย์ : 16.00-17.00 น.

ครูสุชัจจ์ (ครูร็อค) 3,000.00                



3EL 03 : Golf

ผู้สอน : โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อใหนั้กเรียนดูและตีกอล์ฟเปน็ 2. เพื่อใหนั้กเรียนมีวงสวงิท่ีถูกต้อง และสวยงาม

3. เพื่อเสริมสร้างใหนั้กเรียนมีสมาธิ 4. เพื่อเสริมสร้างใหนั้กเรียนมีน้ าใจนักกีฬา 5. เพื่อค้นหาพรสวรรค์ของตัวเอง

ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. นักเรียนมีความสามารถในกีฬากอล์ฟระดับพื้นฐาน      2. ใช้กีฬากอล์ฟเปน็กิจกรรมยามวา่ง

3. ต่อยอดอนาคตและความต้องการด้านกีฬากอล์ฟส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถโดดเด่น

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. รู้จักกีฬากอล์ฟพื้นฐาน             2. พื้นฐานการเล่นลูกสั้น              3. พื้นฐานการพัตต์

4. กฎ ข้อบังคับ มารยาท ของกีฬากอล์ฟ                                             5. การวางแผนการเล่น

6. พื้นฐานการเคลื่อนไหวและการเตรียมร่างกายเพื่อการเล่นกอล์ฟ  7. พัฒนาสมาธิด้วยกีฬากอล์ฟ

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 03-1 Golf ป.1 - ป.4 15 คน จันทร์ : 16.00-18.00 น. 16 ช่ัวโมง

EL 03-2 Golf ป.1 - ป.4 15 คน จันทร์ : 16.00-18.00 น. 16 ช่ัวโมง

EL 03-3 Golf ป.5 - ป.6 15 คน จันทร์ : 16.00-18.00 น. 16 ช่ัวโมง

EL 03-4 Golf ป.5 - ป.6 15 คน จันทร์ : 16.00-18.00 น. 16 ช่ัวโมง

***รำคำนี้ไมร่วมคำ่อปุกรณ์

หมำยเหตุ 1.  รับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตพัฒนาหลังเลิกเรียน และดูแลการฝึกซ้อมจนกวา่ผู้ปกครองจะมารับตอนเย็น ไม่เกิน 18.30 น.

2.  ครูผู้สอน 1 คน ต่อนักเรียนอย่างน้อย 5 คน

3.  จะเปดิสอนเมื่อมีนักเรียนอย่างน้อย 3 คน/กลุ่ม

4.  เวลาและจ านวนอาจปรับตามความเหมาะสม

5.  สถานท่ีเรียน โรงเรียนเชาวรัตน์ ณ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เลกาซ่ี กอล์ฟ คลับ

(บาท)
รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน

ทีมงาน 8,400.00                

โรงเรียนสอนกอล์ฟ 8,400.00                

เชาวรัตน์ 8,400.00                

8,400.00                

ค่าลงทะเบียน



4EL 04 : เทควันโด  

ผู้สอน : ครูสราวุธ  ชัยวิชิต (ครูเบียร์)

* วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1.ได้ฝึกออกก าลังกายทุกส่วน              2.ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์    

 3. สามารถปอ้งกันตัวเองได้ระดับหน่ึง  4. รู้กฎ กติกามารยาทในการแข่งขัน

* เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ความรู้เบ้ืองต้น                                  2. การเตรียมความพร้อมร่างกาย  

3. เทควนัโดเบ้ืองต้น(การชก เตะ)         4. การฝึกซ้อมท่าร า           5. การต่อสู้และกฏกติกาเพื่อแข่งขัน

จ านวน นร. รวมเวลา 

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 04-1 เทควันโด ป.1 - ป.6 25 คน อังคาร : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

EL 04-2 เทควันโด ป.1 - ป.6 25 คน พุธ : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

ไม่รวมค่าชุดและค่าสอบสายสี

EL 05 : ฟุตบอล 

ผู้สอน : โค้ชกิตติศักด์ิ  วงศ์อนันต์กุล (โค้ชยักษ์)  (B-License)และทีมงาน

* วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เพื่อเปน็การฝึกทักษะฟุตบอลข้ันพื้นฐาน เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายใหแ้ข็งแรง

2. เพื่อเปน็การฝึกความอดทน การมีวนัิย รู้และเคารพกฎกติกา

* เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ฝึกทักษะการรับ ส่ง การเลี้ยงบอล การเตะบอล การเดาะบอล การควบคุมลูกบอล

2. ฝึกการเล่นเปน็ทีม 7 คน และ 11 คน ฝึกการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของร่างกาย

3. เรียนรู้และเคารพกฎกติกาในการเล่นทีมฟุตบอล
จ านวน นร. รวมเวลา 
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 05-1 ฟุตบอล ป.1 - ป.6 20 คน อังคาร : 16.00-17.00 น. 8 ช.ม

EL 05-2 ฟุตบอล ป.1 - ป.6 20 คน พฤหสับดี : 16.00-17.00 น. 8 ช.ม

ราคาน้ีไมร่วมคา่ชุด

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูสราวุธ (ครูเบียร์)
3,500.00                

3,500.00                

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูกิตติศักด์ิ (โค้ชยักษ์)
2,800.00                

2,800.00                



5EL 06 : HOM YOGA KIDS

ผู้สอน : ครูจินตนา  คงวัฒนานนท์ (ครูเก๋) จากสถาบัน HOM YOGA

* วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : Meditation:  ฝึกการน่ังสมาธิ จิตจดท่ีลมหายใจและจดจ่อในอาสนะท่ีท า ซ่ึงจะสามารถช่วยสร้างสมาธิท่ีดีใหกั้บเด็กๆในการท า

กิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนัได้เปน็อย่างดี

Stretching:  พัฒนาการสร้างความยืดเหยียดของร่างกายใหร่้างกายมีความยืดหยุ่นท่ีดี

Strength Improvement:  ฝึกพัฒนาการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกาย

* เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ฝึกน่ังสมาธิ ฝึกการใช้ลมหายใจ ฝึกอาสนะโยคะท่าต่างๆ ท่ีเน้นการใช้ท้ังความยืดเหยียดและความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ โดยอาสนะท่ีน า

มาใช้สอนจะปรับใหม้ีความเหมาะสมตามวยัของเด็กๆ เพื่อใหส้ามารถเข้าท่าออกท่าได้ง่ายและมีความสนุกในการเรียน
จ านวน นร. รวมเวลา 
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 06 HOM YOGA KIDS ป.1 - ป.6 25 คน ศุกร์ : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

ราคาน้ีไมร่วมคา่ชุด/เสือ่โยคะท่ีผู้เรียนตอ้งน ามาเอง

EL 07 : Basketball for fun

ผู้สอน : ครูอภิวรรณ  แก้วกิตติกาญจนา (ครูอ้น)

* วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : นักเรียนพัฒนากล้ามเน้ือส่วนต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหวา่งตากับมือ  ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวข้ันพื้นฐาน และพื้นฐาน

ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล รวมถึงส่งเสริมใหนั้กเรียนรักการออกก าลังกายใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และมีร่างกายแข็งแรง

* เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การเคลื่อนไหวข้ันพื้นฐาน ทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลและน้ าใจนักกีฬา 

จ านวน นร. รวมเวลา 
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 07 Basketball for fun ป.1 - ป.3 10 คน อังคาร : 16.00-17.30 น. 12 ช.ม

ค่าลงทะเบียน
รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน (บาท)

4,200.00                

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูจินตนา  (ครูเก๋)

ครูอภิวรรณ (ครูอ้น) 3,000.00                



6EL 08 : สแต็ค
ผู้สอน : สมาคมกีฬาสแต็ค(ประเทศไทย)
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : ได้ออกก าลังกายและมีส่วนช่วยท าใหเ้กิดการท างานอย่างเปน็ระบบระหวา่งประสาทสัมผัสมือท้ังสองข้าง ตา และสมอง อีกท้ังเปน็การ

กระตุ้นการท างานของสมองท้ังสองซีก ซ่ึงส่งผลในการเสริมสร้างสมาธิและความจ า ฯลฯ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : คัดแยกเด็กตามความเข้าใจ ,สอนเร่ืองการวอร์มแบบต่างๆท่าพื้นฐาน ,ท่า3-3-3,3-6-3 ,ท่า Cycle ,Cup Song ,ทดสอบจับเวลา,

สอนกติกาเบ้ืองต้นประเภทเด่ียว-คู่ ,ประเภทคู่ สลับมือซ้าย-ขวา,ทดสอบจับเวลา พร้อมปรับคู่ ,สอน-จับเวลาประเภททีม Time 3-6-3

กติกาเบ้ืองต้นประเภททีม Time 3-6-3 ,สอนประเภททีม-กติกาประเภททีม H-T-H (เบ้ืองต้น) ,จัดการแข่งขันรวม

จ านวน นร. รวมเวลา 

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 08-1 สแต็ค ป.1 - ป.3 12 คน พฤหสับดี : 16.00 - 17.30 น. 12 ช่ัวโมง

EL 08-2 สแต็ค ป.4 - ป.6 15 คน พฤหสับดี : 16.00 - 17.30 น. 12 ช่ัวโมง

EL 09 : บัลเล่ต์  

ผู้สอน : Pink Dance School :หลักสูตรของอังกฤษ-Royal Academy of Dance รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เด็กได้ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและตอบสนองเสียงดนตรี ร่างกายได้ท างานประสานกันทุกส่วน มีท่วงท่าท่ีงดงาม

 มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ความรู้และการฝึกปฏิบัติการเต้นนานาชาติและจัดสอบเพื่อวดัมาตรฐานของการเต้นไปสู่ระดับสากล

จ านวน นร. รวมเวลา 

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 09 บัลเล่ต์  (ประถม) ป.1 - ป.6 15 คน ศุกร์ : 16.00-17.00 น. 8 ช่ัวโมง

** ราคาน้ีไม่รวมค่าชุด  

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

สมาคมกีฬาสแต็ค 3,200.00                

(ประเทศไทย) 3,200.00                

Pink Dance 3,500.00                

School



7EL 10 : โขนจิ๋ว

ผู้สอน : ครูฉลอง  อารีย์จิตต์ 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. เรียนรู้ประวตัิท่ีมาของโขน            2. ฝึกทักษะการใช้ร่างกายของโขนตามศักยภาพของผู้เรียน 

3. ฝึกความอดทน                             4. ฝึกความกล้าแสดงออก        5. รักและสืบสานศิลปะช้ันสูงของไทย     6. ฝึกสมาธิ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1.ประวตัิท่ีมาของโขน 2. ประเภทของโขน 3. ทักษะการใช้ร่างกายของโขน

4. ท่าทางต่าง ๆ ของตัวละคร 5. วธิีการน าเสนอผลงาน

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 10  โขนจิ๋ว ป.1 - ป.6  8 คน พุธ : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

EL 11 : ดนตรีไทย

ผู้สอน : ครูวิฑูรย์  ท้ังสนธิ์

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยท่ีสนใจได้ถูกต้องและพัฒนาความสามารถได้ตามศักยภาพของผู้เรียน

2. นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยและสร้างสรรค์ผลงานการแสดงของตนเองได้

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย (การจับไม้ การตีไล่โน้ตในรูปแบบต่าง ๆ ) 

2. การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยตามจังหวะต่าง ๆ 

3. การบรรเลงเพลงไทยเดิมตามเคร่ืองดนตรีไทยท่ีสนใจต่อยอดตามความสามารถของผู้เรียน

เคร่ืองดนตรีท่ีเปิดสอน - ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก  ขลุ่ยเพียงออ  ขลุ่ยหลีบ ขิม ซอด้วง ซออู้ จะเข้

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 11 ดนตรีไทย ป.1 - ป.6 10  คน พุธ : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

3,500.00                

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูฉลอง

ครูวิฑูรย์ 3,000.00                



8EL 12 : Shining Singing Kids

ผู้สอน : ครูกฤชกนก (อะตอม)จากสถาบัน We Shine By Atom 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : ได้รู้จักการร้องเพลงด้วยการเปร่งเสียงท่ีถูกต้องชัดเจนท าความรู้จักกับช่องเสียงของตัวเอง และเรียนรู้เพลงแนวต่างๆ ฝึกการถ่ายทอด

อารมณ์เพลงออกมาได้อย่างจริงใจเปน็ธรรมชาติ ท้ังทางสายตาและท่าทาง รวมไปถึงการได้ปรับบุคลิกภาพใหก้ล้าแสดงออก

ได้อย่างสมวยั

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เปน็การสอนตั้งแต่ข้ันพื้นฐานของเทคนิคการใช้เสียงและพัฒนาจนสามารถน าไปโชวอ์อกงานต่างๆ ได้ตามวตัถุประสงค์ โดยจะถ่ายทอด

ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยใช้ความรู้โดยตรงจากการเปน็ศิลปนิ เน้นการร้องเพลงและท่าเต้นประกอบไปพร้อมๆกัน

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 12 Shining Singing Kids ป.1 - ป.6  10 คน พฤหสับดี : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

EL 13 : การประดิษฐ์หุ่นยนต์ (Beginner) by EduExplore 

ผู้สอน : ครูบอมและคณะ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : พัฒนาความฉลาดทางสมอง ด้านคณิตศาสตร์ ตรรกะ ภาษา คอมพิวเตอร์ และการคิดสร้างสรรค์

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ผ่านการรักษาเวลา วนัิยในตนเอง การท างานร่วมกัน การน าเสนอและสปริิตการแข่งขัน

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : รับรองหลักสูตรโดย Bett Awards, Digital Awards, MacEddy, World Didac

บูรณาการความรู้สู่ทักษะ (Integrated Intelligences) เรียนรู้โดยมีเด็กเปน็ศูนย์กลาง (Child-Centered)

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism)

จ านวน นร. รวมเวลา 

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 13  การประดิษฐ์หุ่นยนต์ (Beginner) ป.1 - ป.6 12 คน อังคาร : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

หุ่นยนต์ของโรงเรียน แต่ EduExplore น าคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และแบบเรียน (ลิขสิทธิ์) มาประกอบการสอน

ครูบอม และคณะ

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

5,000.00                

ครูกฤชกนก(อะตอม) 4,200.00                



9EL 14 : การประดิษฐ์หุ่นยนต์ (Advance) by EduExplore 

ผู้สอน : ครูบอมและคณะ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : พัฒนาความฉลาดทางสมอง ด้านคณิตศาสตร์ ตรรกะ ภาษา คอมพิวเตอร์ และการคิดสร้างสรรค์

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ผ่านการรักษาเวลา วนัิยในตนเอง การท างานร่วมกัน การน าเสนอและสปริิตการแข่งขัน

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : รับรองหลักสูตรโดย Bett Awards, Digital Awards, MacEddy, World Didac

บูรณาการความรู้สู่ทักษะ (Integrated Intelligences) เรียนรู้โดยมีเด็กเปน็ศูนย์กลาง (Child-Centered)

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism)

จ านวน นร. รวมเวลา 

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 14  การประดิษฐ์หุ่นยนต์ (Advance) ป.1 - ป.6 12 คน พฤหสับดี : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

หุ่นยนต์ของโรงเรียน แต่ EduExplore น าคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และแบบเรียน (ลิขสิทธิ์) มาประกอบการสอน

EL 15 : Brick 4 KidZ STEM Project

ผู้สอน : ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : หลักสูตรการเรียนรู้ STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) ท่ีได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกา 


เรียนรู้ด้วย Bricks4KidZ’s Project Kits LEGO ชุดพิเศษ ซ่ึงออกแบบโดยนักการศึกษา ด าเนินการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : สอนจากเน้ือหาป ี2017 ล่าสุดในหวัข้อ City Engineer , Different type of Engineer Job and Building

จ านวน นร. รวมเวลา 

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 15 Brick 4 KidZ Advanced Inventor ป.1 - ป.2 18 คน พุธ : 16:00-17:00 น. 8 ช่ัวโมง

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

5,500.00                ครูบอม และคณะ

ผู้เช่ียวชาญของสถาบัน 4,200.00                





11EL 18 : English for Kids
ผู้สอน : ครูวัลยา  ซอเสียงดี
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เพื่อใหนั้กเรียนสามารถบอกค าศัพท์ เขียน อ่าน และสื่อสารด้วยประโยคง่ายๆ ผ่านการจัดกิจกรรมด้วยเกม เพลง และนิทานภาษาอังกฤษ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เรียนรู้ค าศัพท์ง่ายๆ จากเกม เพลง และนิทานภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการฟังและการสนทนากับผู้อ่ืนด้วยประโยคง่ายๆ ในชีวติประจ าวนั 
จ านวน นร. รวมเวลา 
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 18 English for Kids ป.1 - ป.3 10 คน พฤหสับดี : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

EL 19 :  Pop-Up หรรษา

ผู้สอน : ครูยุภาภรณ์  จีระออน

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการท างาน

เพื่อใหส้ามารถประดิษฐ์ผลงาน pop-up ได้

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : ฝึกใหนั้กเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรและจินตนาการในการประดิษฐ์ เปน็ผลงาน Pop-Up
จ านวน นร. รวมเวลา 
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 19 Pop-Up หรรษา ป.1 - ป.3 10 คน พฤหสับดี : 16.00-17.00 น. 8 ช่ัวโมง

EL 20 :  Phonics for fun
ผู้สอน : ครูณัฐวรรณ  ถาดวิจิตร
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เรียนรู้เก่ียวกับวธิีการเรียนอ่านเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการเรียนรู้จากการถอดรหสัเสียงและ

การผสมเสียงตัวอักษร a ถึง z ท้ัง 26 ตัว สู่วธิีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เสียงต่าง ๆ ในค า และการผสมกันเปน็ค าจากเสียงเพื่อสื่อความหมาย
จ านวน นร. รวมเวลา 
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 20 Phonics for fun ป.1 - ป.3 10 คน พุธ : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูวัลยา 3,000.00                

ครูยุภาภรณ์ 3,000.00                

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูณัฐวรรณ 3,000.00                



12EL 21 : Art Attract 
ผู้สอน : ครูเรวัต  ทองมา
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การประยุกต์ และทักษะด้านศิลปะต่างๆ มีสุนทรียภาพในการน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : Creative thinking งานประดิษฐ์ การท าเปเปอร์มาเช่ การวาดภาพ การใช้สีน้ า และงานปั้น
จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 21 Art  Attract ป.1 - ม.3 8 คน อังคาร : 16.00-18.00 น. 16 ช่ัวโมง

EL 22 : ปั้นดินญ่ีปุ่น
ผู้สอน : ครูผกาวรรณ  ทองมา

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ การประยุกต์ และทักษะด้านศิลปะต่างๆ มีสุนทรียภาพในการน าไปใช้กับชีวติประจ าวนั

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การปั้นดินญ่ีปุ่นรูปตัวการ์ตูน  สัตวต์่างๆ  พวงกุญแจ  อาหารต่างๆ การปั้นร้านขายของ และของจิ๋ว
จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 22 ปั้นดินญ่ีปุ่น ป.1 - ม.3 8 คน อังคาร : 16.00-18.00 น. 16 ช่ัวโมง

EL 23 : ปั้นดินเกาหลี  By ClayWork
ผู้สอน : Clay Work
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : 1. ส่งเสริมนักเรียนใหก้ล้าแสดงออก มีความมั่นใจ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

2. ฝึกกล้ามเน้ือมือมัดเล็ก  การปั้น  และการดึงดิน

3. เสริมสร้างสมาธิ ช่วยผ่อนคลาย และเพิ่ม EQ , IQ

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การปั้นดิน 3 มิติ Clay Work
จ านวน นร. รวมเวลา
ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 23 ปั้นดินเกาหลี ป.1 - ป.6 17 คน พุธ : 16.00-17.00 น. 8 ช่ัวโมง

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูเรวัต 4,000.00                
รวมค่าอุปกรณ์

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูจาก Clay Work 4,000.00                

ครูผกาวรรณ 4,000.00                

รวมค่าอุปกรณ์



13EL 24 : ขนมนมเนย

ผู้สอน : ครูอาริสา  จุ้ยรักษา

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ :

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : เรียนรู้เก่ียวกับวธิีการท าขนมต่างๆ ท้ังขนมไทย เช่น ขนมลืมกลืน บัวลอยโอวลัตินนมสด ฯลฯ และขนมต่างชาติ เช่น เค้กชอคโกแลตหน้าน่ิม 

คุ้กก้ี มัฟฟิน japaness cheesecake รวมท้ังเคร่ืองด่ืมอย่างง่าย ฝึกทักษะการท าอาหารข้ันพื้นฐานตามระดับความสามารถของนักเรียน

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 24 : ขนมนมเนย ป.1-ป.4 10 คน อังคาร : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

EL 25 :  Cooking for Kids By a little something

ผู้สอน : ครูจากสถาบัน

*วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : การพัฒนากล้ามเน้ือท้ังมัดเล็กและมัดใหญ่ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ภาษาและวฒันธรรม อ่ืนๆ ความคิดสร้างสรรค์ 

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ความภูมิใจในผลงานและความมั่นใจในตนเอง (EQ) มนุษยสัมพันธ์และฝึกการท างานเปน็กลุ่มเพื่อส่งเสริม

ทักษะทางสังคม การท่ีเด็กๆ ท าอาหารด้วยตนเองยังเปน็การส่งเสริมใหท้านอาหารได้หลากหลายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

*เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น  Doraemon Bento Set, Minion Butter Cookies, Croquette Bacon&Cheese, Kanom Pui Fai,

Hot dog, Orange Fudge Cupcake, Okinawa Choyu Pork Udon, Monster Inc. Doughnuts

จ านวน นร. รวมเวลา 

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 25 Cooking for Kids ป.1 - ป.6 20 คน จันทร์ : 16.00-17.00 น. 8 ช่ัวโมง

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

1. นักเรียนได้ฝึกทักษะการท าอาหารข้ันพื้นฐาน

2. นักเรียนได้ฝึกท าขนมท้ังขนมไทยและขนมต่างชาติ

3. นักเรียนได้ฝึกท าเคร่ืองด่ืมอย่างง่าย

ครูอาริสา 3,500.00                

รวมคา่อุปกรณ์

(บาท)

ครูจากสถาบัน 4,300.00                



14EL 26 :  3D Animation  :  Icreation Young Animator 3D Program 
ผู้สอน : I Creation

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เพื่อใหส้ามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ในการสื่อ - ถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

น าความรู้ท่ีได้รับเพื่อไปจัดท า แฟ้มผลงาน ส าหรับน าเสนอผลงานในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับสูงต่อไป

เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพื้นฐาน 1

จ านวน นร. รวมเวลา

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 26 3D Animation ป.4 - ม.3 20 คน จันทร์ : 16.00-18.00 น. 16 ช่ัวโมง

แจ้งเร่ืองการนัดหมายนักเรียนท่ีมีเรียนกิจกรรม 
 1. การเรียนกิจกรรมตา่ง ๆ ในสัปดาห์แรก  จะนัดหมายให้นักเรียนทุกคนไปรอคุณครูผู้สอนท่ีห้องประชุมช้ัน 1 อาคารปูชนียะ ในเวลา 15.45 น.
     จากน้ัน คุณครูผู้สอนจะมารับนักเรียนท่ีห้องประชุมเพื่อน านักเรียนไปท่ีห้องเรียนตอ่ไป
 2. การเรียนในสัปดาห์ตอ่ไปจนจบกิจกรรม  ให้นักเรียนไปเรียนตามสถานท่ีและเวลาตามก าหนด ท่ีห้องเรียนกิจกรรมเอง
     (หากนักเรียนยังไปห้องเรียนกิจกรรมไมถู่กหรือจ าไมไ่ด้ว่าเรียนกิจกรรมอะไร  ให้มาตดิตอ่ท่ีห้อง วิชาการ ฝั่งประถม เพื่อจะได้เช็ครายช่ือและห้องเรียนให้ตอ่ไป)

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
ค่าลงทะเบียน

(บาท)

I Creation 4,500.00                



โปรดอ่านข้ันตอนการสมัครโดยละเอียดในจดหมายโรงเรียน

เง่ือนไข:

เว้นแต่กิจกรรมใดท่ีทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนได้ จะด าเนินการแจ้งให้ทราบและคืนเงินให้ภายหลัง

กิจกรรมประถม-มัธยม  มีดังน้ี :-

EL 27  :   Little Architect สถาปนิกรุ่นเยาว์ กิจกรรมเพิ่มเติม

ผู้สอน : ครูจากสถาบัน

* วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เปน็การสร้างวธิีคิดแบบ Design Thinking ด้วยเช่ือวา่ความคิดสร้างสรรค์น้ันเปน็สิ่งท่ีติดตัวมาตั้งแต่เกิด และการปลูกฝังตั้งแต่อายุยังน้อย 

จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านความคิด ทักษะเชิงสร้างสรรค์ ปรับมุมมองใหเ้หน็ภาพ และเปน็ระบบมากย่ิงข้ึนอย่างไม่มีกรอบจ ากัด 

เปน็ประโยชน์ต่อชีวติประจ าวนั และน าไปปรับใช้กับวชิา หรืออาชีพต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตผ่านการออกแบบ

สถาปตัยกรรมในรูปแบบต่างๆ

* เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. การเข้าใจปญัหาใหถู้กต้อง 2. การระดมความคิดแบบไม่มีกรอบ

3. การเรียนรู้ผ่านการทดลองหรือลงมือท า 4. ความสามารถ ในการน าเสนอและรับฟัง ความคิดเหน็ของผู้อ่ืน

5. การน าข้อสรุปท่ีได้ไปพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งท่ีดีย่ิงข้ึนไป

จ านวน นร. รวมเวลา 

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 27  Little Architect สถาปนิกรุ่นเยาว์ ป.1 - ป.6 10 คน ศุกร์ : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

รวมค่าอุปกรณ์

ค่าลงทะเบียน

(บาท)

ครูจากสถาบัน

***ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี***    

โครงการบริการวิชาการ  เพิ่มเติม
กิจกรรมเสริมทักษะหลังเลิกเรียน (After School)

ภาคปลายปีการศึกษา 2560

***เปิดรับสมัคร วันศุกร์ท่ี 17  - วันอังคารท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 โดยผ่านทางเวบไซต์ของโรงเรียน www.satitpattana.ac.th
ประถม-มัธยมเร่ิมเรียน วันจันทร์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 - ประมาณวันศุกร์ท่ี 02 กุมภาพันธ์ 2561 (รวม 8 สัปดาห์) *

*การสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเปน็ โดยยึดหลักใหเ้ลื่อนกิจกรรมน้ัน ๆ จนครบจ านวนเวลาเรียนท่ีก าหนดไว้

รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน

6,200.00                

ประถม-มธัยม

ดว่น!
รับจ ำนวนจ ำกัด

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/7/b/E/T/O/i/girl-image-md.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-girl-image.html&usg=__VTiORkfO8VR8e8Fe1Jvlze1XjHw=&h=297&w=264&sz=47&hl=th&start=58&sig2=5a7B-spGaZNxXCfdHSZ0vQ&zoom=1&tbnid=s4DE8drhiZIlAM:&tbnh=116&tbnw=103&ei=-JmgT6O3O4LsrAed3r3oCA&prev=/images?q=clip+art+boy+and+girl&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/7/b/E/T/O/i/girl-image-md.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-girl-image.html&usg=__VTiORkfO8VR8e8Fe1Jvlze1XjHw=&h=297&w=264&sz=47&hl=th&start=58&sig2=5a7B-spGaZNxXCfdHSZ0vQ&zoom=1&tbnid=s4DE8drhiZIlAM:&tbnh=116&tbnw=103&ei=-JmgT6O3O4LsrAed3r3oCA&prev=/images?q=clip+art+boy+and+girl&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.easyvectors.com/assets/images/vectors/afbig/boy-face-cartoon-clip-art.jpg&imgrefurl=http://www.easyvectors.com/browse/other/boy-face-cartoon-clip-art&usg=__j7Ibn9evJhtWLtBbfUYVEso6TFw=&h=425&w=371&sz=36&hl=th&start=57&sig2=1_OtyKobsNTMRXC9mUVLuA&zoom=1&tbnid=6dB423M0nWR-WM:&tbnh=126&tbnw=110&ei=-JmgT6O3O4LsrAed3r3oCA&prev=/images?q=clip+art+boy+and+girl&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.easyvectors.com/assets/images/vectors/afbig/boy-face-cartoon-clip-art.jpg&imgrefurl=http://www.easyvectors.com/browse/other/boy-face-cartoon-clip-art&usg=__j7Ibn9evJhtWLtBbfUYVEso6TFw=&h=425&w=371&sz=36&hl=th&start=57&sig2=1_OtyKobsNTMRXC9mUVLuA&zoom=1&tbnid=6dB423M0nWR-WM:&tbnh=126&tbnw=110&ei=-JmgT6O3O4LsrAed3r3oCA&prev=/images?q=clip+art+boy+and+girl&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


EL 28  :  Little Character Designer นักวาดภาพรุ่นเยาว์ กิจกรรมเพิ่มเติม

ผู้สอน : ครูจากสถาบัน

* วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ : เปน็การสร้างวธิีคิดแบบ Design Thinking ด้วยเช่ือวา่ความคิดสร้างสรรค์น้ันเปน็สิ่งท่ีติดตัวมาตั้งแต่เกิด และการปลูกฝังตั้งแต่อายุยังน้อย 

จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านความคิด ทักษะเชิงสร้างสรรค์ ปรับมุมมองใหเ้หน็ภาพ และเปน็ระบบมากย่ิงข้ึนอย่างไม่มีกรอบจ ากัด 

เปน็ประโยชน์ต่อชีวติประจ าวนั และน าไปปรับใช้กับวชิา หรืออาชีพต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตผ่านการออกแบบ

ตัวละคร และการ์ตูนในรูปแบบต่างๆ

* เน้ือหาท่ีสอน/ ฝึก : 1. การเข้าใจปญัหาใหถู้กต้อง 2. การระดมความคิดแบบไม่มีกรอบ

3. การเรียนรู้ผ่านการทดลองหรือลงมือท า 4. ความสามารถ ในการน าเสนอและรับฟัง ความคิดเหน็ของผู้อ่ืน

5. การน าข้อสรุปท่ีได้ไปพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งท่ีดีย่ิงข้ึนไป

จ านวน นร. รวมเวลา 

ต่อกลุ่ม (ช่ัวโมง)

EL 28 Little Character Designer นักวาดภาพรุ่นเยาว์ ป.1 - ป.6 10 คน ศุกร์ : 16.00-17.30 น. 12 ช่ัวโมง

รวมค่าอุปกรณ์

ครูจากสถาบัน

(บาท)

6,200.00                

ค่าลงทะเบียน
รหัส ช่ือกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน วัน : เวลา ครูผู้สอน
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