
(ชั้น ป.2-ป.3) 40 คน, ชั้น ป.4-ป.6 40 คน

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (รวมอุปกรณ์)

วัตถุประสงค์

นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านกิจกรรมที่

หลากหลายเพื่อนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน  

กิจกรรมการสอน

Exploring countries: countries and nationalities, language and 

currencies, landmarks, food Celebrations: cultures, festivals, flags 

and national costumes, dance Life skills: arts and crafts, cook-

ing, mental and physical skills Application in daily life: drawing 

adventure, travel adventure, education through movies

ครูผู้สอน ครูชาวต่างประเทศ  

MCP English Summer School 
“Let your holiday fun starts here…”

(Live it. Learn it. Love it.)
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รับจำานวน 40 คน  (ชั้น ป.2-ป.3)

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (รวมอุปกรณ์)

วัตถุประสงค์

นักเรียนสามารถทำาอาหารรับประทานเองได้  สามารถนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป

ใช้ในชีวิตประจำาวัน และเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาการงานอาชีพฯได้ 

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน

การทำาอาหารหลากหลายเมนูทั้งอาหารคาว อาหารหวานและเครื่องดื่ม เช่น ข้าวผัดหมู   

หมูทอดทงคัดซึ แกงจืดไข่น้ำา แกงเผ็ดหมู คั่วแห้งไข่แซ่บ ข้าวโพดทอด สตอเบอร์รีช๊อก    

โกแลต อัญชันมะนาว เฉาก๊วยนมสด บัวลอยไข่หวาน ขนมกล้วยฯลฯ   

ครูผู้สอน ครูสมฤทัย เทศวิศาล  

เชฟจ๋ิวกระทะรอ้น
(ชัน้ ป.2-ป.3)
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รับจำานวน 60 บาท (ชั้น ป.4-ป.6)

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (รวมอุปกรณ์)

วัตถุประสงค์

 นักเรียนสามารถทำาอาหารรับประทานเองได้  สามารถนำาความรู้ และประสบการณ์

ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน และเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาการงานอาชีพฯ ได้ 

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน

 การทำาอาหารหลากหลายเมนูทั้งอาหารคาว อาหารหวานและเครื่องดื่ม เช่น 

ขนมจีนน้ำาเงี้ยว ผัดผักรวม แกงเขียวหวาน ขนมปังหน้าหมู ยำาวุ้นเส้น ไก่ทอดน้ำาปลา 

ครองแครงฟักทอง ฮันนี่โทส อิตาเลี่ยนโซดาเรนโบว์ฯลฯ   

ครูผู้สอน  ครูรสริน  มงคลเทพ 

เชฟจ๋ิวกระทะรอ้น
(ชัน้ ป.4-ป.6)
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รับจำานวน 40 คน

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม iMovie เพื่อสร้างสื่อโฆษณาและหนังสั้น

2. เพื่อฝึกทักษะการใช้คำาศัพท์ภาษาอังกฤษจากสื่อคอมพิวเตอร์ ผ่าน E-SPORT DOTA II

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน

1. เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการสร้างสื่อโฆษณาและหนังสั้น

2. เรียนรู้การใช้คำาศัพท์ภาษาอังกฤษจากสื่อคอมพิวเตอร์ ผ่าน E-SPORT DOTA II

ครูผู้สอน  ม.ไกรวุฒิ  กตัญญูกุล

หมายเหตุ

อุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึก video หรือ clips นักเรียนต้องนำามาเอง ขึ้นอยู่กับความ

สะดวกของผู้เรียนในการเลือกใช้อุปกรณ์

Film maker camp for kids
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รับจำานวน 50 คน

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ 

2.นักเรียนสามารถสร้าง Animation และ Game จาก Scratch Program

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน

เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของคำาสั่งเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม 

สามารถสร้าง Animation และ Game ได้ 

ครูผู้สอน  ม.กิตติศักดิ์ คำาเรือง

การสร้าง Blog Programming and

 Game Animation
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จำานวนนักเรียน 30 คน (ป.4-ป.6) ราคา 4,500 บาท (รวมอุปกรณ์)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. เพื่อฝึกทักษะการเขียนแอพบนอุปกรณ์ Android

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. เรียนรู้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์พื้นฐาน และฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์   

   Arduino ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบ Block Programming

2. เรียนรู้การสร้างแอพบนอุปกรณ์ Android เพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถจำาลอง

3. แข่งขันการบังคับรถและประชันความเร็วในสนามจำาลอง

ครูผู้สอน  ม.บรรจง ปิยศทิพย์

หมายเหตุ

1. อุปกรณ์ Smart Car Robot  นักเรียนจะได้รับกลับบ้านเมื่อเรียนจบหลักสูตร

2. นักเรียนจะต้องเตรียมมือถือหรือแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android มาเอง

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
ด้วย Smart phone (Smart Car Robot) 
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จำานวนนักเรียน 50 คน  (ป.4-ป.6)

ราคา 2,000 บาท

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการตกแต่งรูปภาพ/ชิ้นงานนำาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ได ้

2. นักเรียนสามารถสร้างSlideshowอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Proshow ได้

3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือเบื้องต้นในการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Sony Vegas pro ได้

4. นักเรียนสามารถสร้างงานนำาเสนอจากโปรแกรมตัดต่อVDOได้อย่างน่าสนใจ 

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การตกแต่งรูปภาพขั้นพื้นฐาน

2. การใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม Proshow[gold/producer]

3. การสร้างชิ้นงานสำาหรับนำาเสนอ

4. การตัดต่อVDOด้วยโปรแกรม Sony Vegas

ครูผู้สอน  ม.ตรินัยน์ พิชัยพรหม

Junior Presentation Creator 2020 
ป.4-ป.6 
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จำานวนนักเรียนที่รับ ไม่จำากัดจำานวน (ป.2-ป.6) 

ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท

ฟุตบอล

กิจกรรม Summer Course 2020 (ภาคบ่าย)

วัตถุประสงค์

    - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล

    - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

    - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำาลังกาย

กิจกรรมการเรียนการสอน

   1. ทักษะการอบอุ่นร่างกาย

   2. ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล

   3. การเลี้ยงลูกฟุตบอลในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้า

      ด้านใน, ด้านนอก, ปลายเท้า, หลังเท้า, ฝ่าเท้า ฯลฯ 

   4. การรับและการส่งลูกฟุตบอลในรูปแบบต่างๆ เช่น การรับ-ส่งด้วยข้างเท้า     

      ด้านใน,ด้านนอก ปลายเท้า,หลังเท้า ฯลฯ

   5. การฝึกการยิงประตู ในรูปแบบต่างๆ

   6. การฝึกเล่นเกมโต๊ะเล็ก 1ต่อ1 , 2ต่อ2, 1ต่อ2, 2ต่อ3 

ครูผู้สอน ม.ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์ 



กลุ่ม 1 รับนักเรียนชั้น ป.2-ป.6 จำานวน 100 คน ราคา 2,600 บาท

กลุ่ม 2 รับนักเรียนชั้น ป.2-ป.6 จำานวน 100 คน ราคา 2,600 บาท

กลุ่ม 1 แบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มไม่เป็น กลุ่มพอเป็น เรียนเวลา 13.00-14.30 น. รายละเอียดดังนี้  

*กลุ่มไม่เป็น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการลอยตัว ช่วยเหลือตัวเองได้ นั่งเตะขา นอนเตะขา 

    ดำาน้ำา เกาะขอบสระ เกาะโฟมเตะขา ลอยตัวในน้ำา พุ่งตัว เป่าน้ำา ทักษะเบื้องต้นท่าฟรีสไตล์

*กลุ่มพอเป็น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำาท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ากรรเชียง นั่งเตะขา 

    เกาะโฟมเตะขา เกาะโฟมเตะเทา้ดงึพรอ้มดงึแขน 1 แขน และ 2 แขน ว่ายท่าฟรีสไตล ์ท่ากบ     

            และท่ากรรเชียง

ครูผู้สอน    ม.นมิติร  วรรณพริง้, ม.สมบรูณ ์คำาฟ,ู ม.ธรีพงษ ์กันธราช, ม.ธชัพล หาญประกอบสขุ,    

            ม.นิวัติ ทิศรีชัย, ครูภัทราภรณ์ เผ่าเต็ม  

กลุ่ม 2 ว่ายน้ำาเป็น ที่ต้องการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำา เรียนเวลา 14.30-16.00 น. รายละเอียดดังนี้  

*กลุ่มว่ายน้ำาเป็น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำาครบทุกท่าอย่างถูกต้อง มีความเร็ว 

               ความอดทน และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ฝึกความอดทน ฝึกท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ 

               ท่ากรรเชียง ท่าผีเสื้อ และแก้ไขท่าว่ายให้ถูกต้องสวยงาม 

ครูผู้สอน  ม.เขมภพ วงค์จี๋, ม.สิงห์คำา เจนจิตร์สันติ, ม.ศุภกิจ คำาลุน, ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ  

ว่ายน้ำา
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จำานวนนักเรียน  60 คน (ป.2-ป.6)

ราคา 1,600 บาท บาท (นำาไม้เทเบิลเทนนิสมาเอง)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำาลังกายโดยการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ทักษะเบื้องต้นการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส (การยืน การจับไม้ การตี     

ลูกหน้ามือ-หลังมือ การเดาะ หน้ามือ-หลังมือ การตีลูก top spint               

การตบ การส่งลูก การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่)

2. กติกาการแข่งขัน (การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่)

3. ทักษะ (การเป็นผู้ตัดสินเบื้องต้น)

เทเบิลเทนนิส

ครูผู้สอน  ครูดารารัตน์  คำามาไว 
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รับจำานวน  80  คน (ป.2-ป.6)  

ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะกีฬาเทควันโด

2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง

3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตัว

กิจกรรมการสอน

-  พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย 

-  พื้นฐานสายขาว สายเหลือง 

-  การสร้างสมรรถภาพพื้นฐาน (เริ่มต้นสายขาว)

-  การป้องกันตัวพื้นฐาน

ครูผู้สอน วิทยากรภายนอก

Taekwondo
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จำานวนนักเรียน  80 คน (ป.2-ป.6)

ราคา 1,700 บาท  (นำาไม้แบดมินตันมาเอง)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะการเล่นแบดมินตันที่ถูกต้อง

2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. เรียนรู้เกี่ยวกับการจับไม้แบดมินตันอย่างถูกต้อง

2. เรียนรู้การตีลูกแบดมินตันอย่างถูกต้อง

3. ฝึกปฏิบัติการส่ง-การรับลูกแบดมินตันอย่างถูกต้อง

4. เรียนรู้ฟุตเวิร์คกับจังหวะของการเล่นแบดมินตันอย่างถูกต้อง

5. นักเรียนสามารถแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่และประเภทเดี่ยวได้

แบดมินตัน

ครูผู้สอน  ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล
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จำานวนนักเรียน  50 คน (ป.4-ป.6)

ราคา 1,600 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำาลังกายโดยการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ทักษะเบื้องต้นการเล่นกีฬาบาสเกตบอล (การยืน การวิ่ง การสไลด์ตาม การจับ    

บอล การเลี้ยงบอล การ shoot ทำาคะแนน Jump shoot, ray up shoot การป้องกัน 

การเล่นเป็นทีม กฎ กติกาการเล่น และการแข่งขัน)

2. การเล่นเป็นทีม กฎ กติกาการเล่น และการแข่งขัน

3. ทักษะการเป็นผู้ตัดสินเบื้องต้น

บาสเกตบอล

ครูผู้สอน  ม. แดน  สุวรรณ, ม. ภาคภูมิ   สิงห์สา

กิจกรรม Summer Course 2020 (ภาคบ่าย)



จำานวนนักเรียน 50 คน (ป.4-ป.6)

ราคา 2,200 บาท (รวมอุปกรณ์)

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนได้ทำาสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

2. นักเรียนสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์     

    วิทยาศาสตร์

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. เครื่องบินกระดาษ

2. นักประดิษฐ์ไอสไตน์

3. กรอบรูปวิทยาศาสตร์

4. เครื่องร่อน

5. กังหันลม

6. ลวดไฟฟ้า

สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอน ครูณพวรรณ  เมธีชุติกุล ครูวิกานดา   จักรอิศราพงศ์ 

กิจกรรม Summer Course 2020 (ภาคบ่าย)



รับจำานวน  60  คน

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท 

การพัฒนาทักษะการคิด 

ทางคณิตศาสตร์ ป. 2 - ป. 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาความคิด เพื่อแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ หลายวิธี

ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ โดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์

2.  การใช้โครงสร้างคณิตศาสตร์

3.  กระบวนการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์

4.  ขั้นตอนในการระดมพลังสมอง

ครูผู้สอน ครูชนิดา ขาวผ่อง ครูวิไลรัตน์ เสียมภักดี

กิจกรรม Summer Course 2020 (ภาคบ่าย)



รับจำานวน  60  คน

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท 

การพัฒนาทักษะการคิด 

ทางคณิตศาสตร์ ป. 4 - ป. 6

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาความคิด เพื่อแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ หลายวิธี

ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ฝึกทักษะการคิดและลักษณะการคิดจากเกมต่าง ๆ

2.  กระบวนการแก้ปัญหา

3.  ขั้นตอนในการระดมพลังสมอง

ครูผู้สอน ครูทัศน์ทยา  จินดาพงศ์

กิจกรรม Summer Course 2020 (ภาคบ่าย)



ศิลปะสร้างสรรค์ 

ป.2

วัตถุประสงค์     

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

2. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านศิลปะ   

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ฝึกการวาดภาพและระบายสีด้วยเทคนิคสีไม้ สีชอล์ค สีโปสเตอร์ งานโครงสร้าง                         

จากกระดาษแข็งและเปเปอร์มาเช่ POP UP CARD การสร้างผลงาน 3 มิติ จากเศษ

วัสดุต่าง ๆ (งานสร้างสรรค์ออกแบบและทำาหน้ากาก) 

ครูผู้สอน ม. ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ      

จำานวนนักเรียนที่รับ 45 คน 

ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท (รวมอุปกรณ์)

กิจกรรม Summer Course 2020 (ภาคบ่าย)



ศิลปะสร้างสรรค์ 

ป.3-4
วัตถุประสงค์     

1. เพื่อฝึกทักษะและความมั่นใจในการวาดภาพระบายสี

2. เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะและความถนัดเฉพาะด้าน

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

4. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. การวาดภาพระบายด้วยสีชอล์ก

2. งานกระดาษ(พับ ตัด ติด) และเปเปอร์มาเช่  

3. ฝึกการสร้างผลงาน 3 มิติ (งานปั้น งานหล่อปูนปลาสเตอร์)

4. การวาดภาพระบายด้วยสีโปสเตอร์

5. การสร้างผลงานศิลปะแบบจุด และลายเส้น

ครูผู้สอน ครูศากุล   ตานะเศรษฐ    

จำานวนนักเรียนที่รับ 45 คน 

ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท (รวมอุปกรณ์)
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ศิลปะสร้างสรรค์ 

ป.5-6

วัตถุประสงค์     

1. ฝึกทักษะพื้นฐานเบื้องต้นของการจัดองค์ประกอบศิลป์

2. ฝึกความมั่นใจใจการวาดภาพระบายสี 

3. ส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ และความถนัดเฉพาะด้าน

4. ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีสุนทรียะภาพทางด้านศิลป์ (ทัศนศิลป์)

5. ฝึกฝนให้ผู้เรียนมี ความคิดและจินตนาการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ฝึกขั้นพื้นฐานเบื้องต้นของการจัดองค์ประกอบศิลป์

2. ฝึกการใช้ จุด เส้น สี

3. ฝึกการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น ปากกาสี สีชอล์ค สีน้ำา สีโปสเตอร์ ฯลฯ

4. ฝึกวาดลายไทยพื้นฐาน

ครูผู้สอน ม. ยุทธพงศ์ ตะเวที

จำานวนนักเรียนที่รับ 45 คน 

ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท (รวมอุปกรณ์)

กิจกรรม Summer Course 2020 (ภาคบ่าย)



ภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้ ป.2

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามคำาสั่ง และคำาขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง 

2. ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคำาศัพท์ สะกดคำา และอ่านประโยคง่าย ๆ ถูกต้อง  

   ตามหลักการอ่าน

3. ผู้เรียนสามารถเลือกภาพตรงตามความหมายของคำาและกลุ่มคำาที่ฟัง 

4. ผู้เรียนสามารถตอบคำาถามจากการฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ 

    ที่มีภาพประกอบ 

5. ผู้เรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำาสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล

   ตามแบบที่ฟัง

6. ผู้เรียนสามารถบอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง 

7. ผู้เรียนสามารถบอกชื่อเส้นและเขียนลำาดับขีดได้ 

8. ผู้เรียนสามารถแต่งประโยคและเรียงประโยคอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลัก       

    ไวยากรณ์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน

- เรียนรู้ ในเรื่องของการฟัง การพูด การเขียนและอ่านออกเสียง บอกความหมาย     

  ของคำาศัพท์                    

- เรียงประโยค  อ่านพินอิน  เขียนลำาดับขีด  บอกชื่อเส้นลำาดับขีด  พูดโต้ตอบ 

  บทสนทนา บอกความต้องการ ใช้และปฏิบัติ คำาสั่ง คำาขอร้องคำาทักทาย 

  คำาเชิญง่าย ๆ ในห้องเรียน 

ครูผู้สอน  ครูสุรีย์รัตน์  วรรคตอน จำานวนนักเรียนที่รับ 50 คน

ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท
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ภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้ ป.3 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนสนใจการเรียนภาษาจีน 

2. ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศจีน

3. สามารถพูดโต้ตอบแบบง่าย ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำาวัน

4. นักเรียนได้เรียนรู้ตัวอักษรจีน

กิจกรรมการเรียนการสอน

เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน

ครูผู้สอน  ครูวิภาภรณ์  สุภารัตน์ 

จำานวนนักเรียนที่รับ 50 คน

ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท

กิจกรรม Summer Course 2020 (ภาคบ่าย)



ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร ป.4
วัตถุประสงค์

1. นักเรียนสามารถอ่านและแปลความหมาย คำาศัพท์ ประโยคและเนื้อเรื่องได้

2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสนทนาได ้

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การฟัง

    - ฟัง ปฏิบัติตาม คำาสั่ง คำาขอร้อง คำาแนะนำา 

    - ฟังประโยคและบทสนทนา

2. การพูด

    - พูดสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

    - พูดสนทนาโต้ตอบในเรื่องที่เรียน

3. การอ่าน 

    - อ่านและแปลควาหมาย คำาศัพท์ ประโยค   

    - อ่านและแปลควาหมาย เนื้อเรื่อง สรุปเนื้อเรื่อง และตอบคำาถามจากเนื้อเรื่อง

4. การเขียน

    - เขียนคำาศัพท์ ตัวสะกดพินอิน

    - เขียนลำาดับขีดอักษรจีน

    - เขียนประโยคและใช้สัญลักษณ์ของประโยชน์

    - เขียนตอบคำาถามจากเนื้อเรื่องที่อ่าน

ครูผู้สอน  ครูวิไลลักษณ์   ยลละออ
จำานวนนักเรียนที่รับ 50 คน

ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท

กิจกรรม Summer Course 2020 (ภาคบ่าย)



ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร ป.5

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนสามารถอ่านประโยคพินอิน ประโยคภาษาจีน และแปลความหมายได้

2. นักเรียนสามารถสนทนาภาษาจีนโดยใช้รูปประโยคอย่างง่ายได้

3. นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรจีนได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

   เรียนรู้คำาศัพท์ภาษาจีน กิจกรรมการฟัง พูด อ่าน เขียนอักษรจีน ไวยกรณ์จีน

เตรียมความพร้อมโดยเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีน

บทที่ 1 เรื่องประเทศต่างๆ

บทที่ 2 เรื่องสถานที่

บทที่ 3 เรื่องกิจวัตรประจำาวัน 

บทที่ 4 เรื่องชุดรับประทานอาหาร

ครูผู้สอน  ครูดารารัตน์   โสวะนา

จำานวนนักเรียนที่รับ 50 คน

ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท
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วัตถุประสงค์

1. ฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านออกเสียง การพูด การสนทนา ภาษาจีน

2. ฝึกทักษะการเขียน/แต่งประโยคภาษาจีน

3. ส่งเสริมความสามารถและความถนัดเฉพาะด้าน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ฝึกทักษะการอ่านออกเสียง การสนทนา

2. ฝึกทักษะการเขียนคำาศัพท์ เขียนประโยค

3. ฝึกการอ่าน คิด วิเคราะห์เนื้อเรื่อง บทสนทนาภาษาจีน 

4. ฝึกทักษะการทำางาน

ครูผู้สอน  ครูวรารัตน์ ขาวงาม
จำานวนนักเรียนที่รับ 50 คน

ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท

ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร ป.6
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จำานวนนักเรียน  60 คน (ป.4-ป.6)

ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท

(นำากีตาร์มาเอง)

 

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนสามารถ อ่าน เขียน เครื่องหมายพื้นฐานทางดนตรี

2. นักเรียนสามารถ ใช้เครื่องดนตรี บรรเลง ทำานอง และจังหวะได้

3. นักเรียนสามารถ ใช้เครื่องดนตรี บรรเลง ประกอบการขับร้องได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

การอ่าน เขียน เครื่องหมายทางดนตร ี 

– การอ่าน Tablature

– การอ่าน ChorBlocks

– การอ่าน Strum patterns

แบบฝึกหัดเพลง

– Lightly Row

– London Bridge

– Ode to joy

– Jingle bells

– Morning has broken 

– Aura lee

Guitar

ครูผู้สอน  ม.อโนชา จารุวัฒนจิตกุล 

ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ ม.วิทยา ดวงจิต
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จำานวนนักเรียน

ชั้น ป.2-ป.3 รับจำานวน 50 คน

ชั้น ป.4-ป.6  รับจำานวน 50 คน  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานการเต้นประกอบเพลง

3. นักเรียนรู้จักและแยกประเภทการเต้นในจังหวะพื้นฐานได้

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก

กิจกรรมการเรียนการสอน

- การนับจังหวะ 

- ความแตกต่างของการเต้นแต่ละประเภท

- การเต้นพื้นฐาน

- การอบอุ่นร่างกายก่อน/หลังการเต้น

- การฝึกแยกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และฝึกการเคลื่อนไหว

- การเต้นประกอบเพลง ทั้งเพลงไทย และเพลงสากล

ครูผู้สอน ครูชนัฐฉัตร สุขเกษม, ครูกมลวรรณ จีรภิญญาภา

Dancing Kids

ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท
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ดนตรีพื้นเมือง

จำานวนนักเรียนที่รับ 45 คน

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

วัตถุประสงค์

 ถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะการบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองล้านนาให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน

ได้ฝึกฝนการใช้สมาธิ ส่งเสริมสติปัญญาและมีทักษะในการปฏิบัติดนตรีไทยตามที่ตัวเองชื่นชอบหรือถนัด มี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและดนตรีล้านนาแต่ละชนิด

ตามความชอบหรือตามความถนัดของผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะการปฏิบัติเครื่องไทยและดนตรีล้านนาแต่ละชนิดตามความชอบ เหมาะสมหรือตาม

ความถนัดของผู้เรียน สามารถบรรเลงเป็นเพลงและบรรเลง    รวมวงดนตรีไทยได้

ครูผู้สอน ม.ประสิทธิ์  ณ เชียงใหม่
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วัยใสหัวใจโขน 

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมฝึกความมั่นใจและให้รู้จักกล้าแสดงออก 

2. ส่งเสริมความสามารถและความถนัดเฉพาะด้าน 

3. เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยทางศิลปะแก่ผู้เรียน 

4. ส่งเสริมปลูกฝังและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ฝึกท่าพ้ืนฐานเบ้ืองต้นของการแสดงโขน ( ยักษ์, ลิง )

ฝึกภาษาท่าพ้ืนฐานของทางนาฏศิลป์ในท่าของตัวพระ, ตัวนาง, ตัวยักษ์, ตัวลิง (ในท่ารัก,  ท่าโกรธ, 

ท่าอาย, ท่าย้ิมดีใจ, ท่าเสียใจ, ท่าเดิน ,ท่าน่ัง ,ท่าปฏิเสธ, ท่าเรียก, ท่าแนะนำาตัวเอง,   ท่าช้ี ฯลฯ )

จำานวนนักเรียน20 คน (รับนักเรียนหญิง - ชาย ชั้น ป.2-ป.6)

ราคา 2,000 บาท 

ครูผู้สอน   ครูปิ่นแก้ว  ไชยสลี 
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ลกูเสอืกองรอ้ยพิเศษ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างลูกเสือกองร้อยพิเศษให้เป็นแบบอย่างที่ดี

2. เพื่อเรียนรู้ ในการฝึกทักษะชีวิตด้วยตนเอง

3. เตรียมพร้อมในการแข่งขันเข้าประกวดสวนสนาม ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ฝึกลูกเสือกองร้อยพิเศษ 

2. เรียนรู้กิจกรรมภาคสนาม กระโดดหอสูง (ศูนย์ฝึก นศท.มท.33)  

3. กิจกรรมผจญภัยนอกสถานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

   อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

4. ค่ายทดสอบทักษะลูกเสือกองร้อยพิเศษภาคฤดูร้อน 

ครูผู้สอน  ม.ธนายุทธ  นามวงค์, ม.สุรวุธ  จำารัส, ครูกิติยา  อารักษ์

จำานวนนักเรียนที่รับ 60 คน (ป.2-ป.6) 

ราคา 2,500 บาท 
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นักเบเกอรี่ตัวน้อย

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนจะได้รับความรู้แบบบูรณาการผ่านการทำาขนมเบเกอรี่ ก่อให้เกิดทักษะ   

   ด้านกระบวนการคิด การสังเกต การวางแผน การลำาดับขั้นตอน การแก้ไข    

   ปัญหาเฉพาะหน้า การช่วยเหลือตนเอง การทำางานร่วมกับผู้อื่น และ พัฒนา      

   ความคิดสร้างสรรค์

2. นักเรียนสามารถนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนไปใช้ทำาขนมในชีวิตประจำาวัน   

   ก่อให้เกิดความมั่นใจ และภาคภูมิใจในตนเอง

3. นักเรียนจะได้รับพื้นฐานในการเรียนทำาขนมเบเกอรี่ 

   ได้พัฒนาให้เป็นความสามารถพิเศษ 

กิจกรรมการเรียนการสอน

   นักเรียนจะเรียนรู้ทฤษฏีการทำาขนมเบเกอรี่ การชั่งตวงวัด การใช้ภาชนะ ทำาความ

รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำาเบเกอรี่ รวมถึงเรียนรู้วัตถุดิบต่าง ๆ 

ที่ใช้ ในการทำาขนมในแต่ละชนิด ทั้งนี้ภายในคาบเรียน 

   นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติทำาขนมเบเกอรี่ต่าง ๆ อาทิเช่น บาน๊อฟฟี่พาย คุกกี้เนยสด 

ขนมคัพเค้กแฟนซี ขนมมัฟฟินกล้วยหอม ขนมบราวนี่ ขนมคุกกี้

ขนมช็อกโกแลตบอล  

ครูผู้สอน  ครูพัทยา คลังวิเชียร ครูอรกนก เลิศธนาผล

จำานวนนักเรียนที่รับ 25 คน  (ชั้น ป.3-ป.6) 

ราคา 3,500 บาท 
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เครื่องบินวิทยุบังคับ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้การออกแบบเครื่องบินแบบต่างๆ 

2. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ Aerodynamicsของเครื่องบินเล็ก

3. การคำานวณความยาวของตัวเครื่องให้สัมพันธ์กับปีก

กิจกรรมการเรียนการสอน

ออกแบบเครื่องบินบังคับวิทยุ  สร้างปีกเครื่องบิน ตกแต่งเครื่องบิน ประกอบ

เครื่องบิน ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม ทดสอบการบิน 

ครูผู้สอน  ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์, ครูพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์

จำานวนนักเรียนที่รับ 20 คน  (ชั้น ป.4-ป.6)

ราคา 4,500 บาท (รวมอุปกรณ์) 
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โครงการยิมนาสติกเพื่อสุขภาพ 
วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกาย ฝึกความแข็งแรง ความ

คล่องแคล่ว ความยืดหยุ่นตัวหรือความอ่อนตัว และการทำางานประสานกันของ

ร่างกายทำาร่างกายให้แข็งแรง ทั้งยังช่วยพัฒนา การด้านจิตใจอารมณ์และสติ

ปัญญาดีได้ดี    

กิจกรรมการเรียนการสอน

ฝึกการเล่นยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน-ฝึกการแสดงยิมนาสติก

ครูผู้สอน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก  (นักกีฬาทีมชาติ)

จำานวนนักเรียนที่รับ ป.2-ป.6 (จำานวนไม่จำากัด)  

ราคา 3,500 บาท
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