กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

ฟุตบอล

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำ�ลังกาย
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 บุคลากรภายในโรงเรียนที่ผ่านการอบรมการฝึกทักษะจากสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย

จำ�นวนนักเรียนที่รับ ไม่จำ�กัดจำ�นวน (ป.2-ป.6)
ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

ว่ายน้ำ�

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการลอยตัว ช่วยเหลือตัวเองได้ นั่งเตะขา นอนเตะขาดำ�นำ�เกาะขอบสระ
เตะ เกาะโฟม เตะขา ลอยตัวในน้ำ� พุ่งตัว เป่าน้ำ� ทักษะเบื้องต้นท่าฟรีสไตล์
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำ�ท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ากรรเชียง นั่งเตะขา เกาะโฟมเตะขา เกาะโฟม
เตะเท้าดึงพร้อมดึงแขน 1 แขน และ 2 แขน ว่าท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ และ ท่ากรรเชียง
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำ�ครบทุกท่าอย่างถูกต้อง มีความเร็ว ความอดทนและสามารถ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ฝึกความอดทน ฝึกท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ากรรเชียง ท่าผีเสื้อ แก้ไขท่าว่าย
ให้ถูกต้องสวยงาม
4. เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำ�ลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่ม 1
1. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการลอยตัว ช่วยเหลือตัวเองได้ นั่งเตะขา นอนเตะขา ดำ�น้ำ�เกาะขอบสระ
เตะเกาะโฟม เตะขาลอยตัวในน้ำ� พุ่งตัวเป่าน้ำ� ทักษะเบื้องต้นท่าฟรีสไตล์
2. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการว่ายน้ำ�ท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ากรรเชียง นั่งเตะขา เกาะโฟมเตะขา
เกาะโฟมเตะเท้าดึงพร้อมดึงแขน 1 แขน และ 2 แขน ว่าท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ และท่ากรรเชียง
กลุ่ม 2		
2		
1. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการว่ายน้ำ�ครบทุกท่าอย่างถูกต้อง มีความเร็ว ความอดทนและ
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ฝึกท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ากรรเชียง ท่าผีเสื้อ แก้ไขท่าว่าย
ให้ถูกต้องตามทักษะมาตรฐานสากล
ครูผู้สอน
ม.เขมภพ วงศ์จี๋, ม.นิมิตร วรรณพริ้ง, ม.สมบูรณ์ คำ�ฟู, ม.ธัชพล หาญประกอบสุข,
ม.ธีรพงษ์ กันธราช, ม.ศุภกิจ คำ�ลุน, ม.สิงห์คำ� เจนจิตร์สันติ, ม.นิวัติ ทิศรีชัย, ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ,
ครูภัทราภรณ์ เผ่าเต็ม
กลุ่ม 1 นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน เวลา 13.00-14.30 น. รับนักเรียนจำ�นวน 100 คน
กลุ่ม 2 นักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะ เวลา 14.30-16.00 น. รับนักเรียนจำ�นวน 100 คน

ค่าลงทะเบียน 2,600 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

เทเบิลเทนนิส

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำ�ลังกายโดยการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทักษะเบื้องต้นการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส (การยืน การจับไม้ การตี
ลูกหน้ามือ-หลังมือ การเดาะ หน้ามือ-หลังมือ การตีลูก top spint
การตบ การส่งลูก การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่)
2. กติกาการแข่งขัน (การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่)
3. ทักษะ (การเป็นผู้ตัดสินเบื้องต้น)
ครูผู้สอน ครูดารารัตน์ คำ�มาไว

จำ�นวนนักเรียน 60 คน (ป.2-ป.6)
ราคา 1,600 บาท บาท (นำ�ไม้เทเบิลเทนนิสมาเอง)

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

Taekwondo

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะกีฬาเทควันโด
2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตัว
กิจกรรมการสอน
- พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
- พื้นฐานสายขาว สายเหลือง
- การสร้างสมรรถภาพพื้นฐาน (เริ่มต้นสายขาว)
- การป้องกันตัวพื้นฐาน
ครูผู้สอน วิทยากรภายนอก

รับจำ�นวน 80 คน (ป.2-ป.6)
ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

แบดมินตัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะการเล่นแบดมินตันที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เรียนรู้เกี่ยวกับการจับไม้แบดมินตันอย่างถูกต้อง
2. เรียนรู้การตีลูกแบดมินตันอย่างถูกต้อง
3. ฝึกปฏิบัติการส่ง-การรับลูกแบดมินตันอย่างถูกต้อง
4. เรียนรู้ฟุตเวิร์คกับจังหวะของการเล่นแบดมินตันอย่างถูกต้อง
5. นักเรียนสามารถแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่และประเภทเดี่ยวได้
ครูผู้สอน ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล, ม.มานพ สิทธิปัญญา

จำ�นวนนักเรียน 80 คน
ราคา 1,700 บาท (นำ�ไม้แบดมินตันมาเอง)

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

บาสเกตบอล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำ�ลังกายโดยการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทักษะเบื้องต้นการเล่นกีฬาบาสเกตบอล (การยืน การวิ่ง การสไลด์ตาม
การจับบอล การเลี้ยงบอล การ shoot ทำ�คะแนน Jump shoot, ray up shoot
การป้องกัน การเล่นเป็นทีม กฎ กติกาการเล่น และการแข่งขัน)
2. การเล่นเป็นทีม กฎ กติกาการเล่น และการแข่งขัน
3. ทักษะการเป็นผู้ตัดสินเบื้องต้น
ครูผู้สอน ม. แดน สุวรรณ, ม. ภาคภูมิ สิงห์สา

จำ�นวนนักเรียน 50 คน (ป.4-ป.6)
ราคา 1,600 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

D.I.Y Cool Summer Craft ideas Course
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้ประดิษฐ์ของเล่นและของใช้ และสามารถนำ�มาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำ�วัน
2. เพื่อเสริมสร้างความคิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

D.I.Y (Do it yourself) เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุสิ่งของ
เหลือใช้และเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานที่ตนเองประดิษฐ์ขึ้นด้วยตนเอง ทำ�ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมได้แก่
1. Cool D.I.Y Shopping bag
2. Chic D.I.Y Key Chain
3. Super Easy D.I.Y about Mask
4. D.I.Y Botanical Printing
รับนักเรียนจำ�นวน 50 คน (ป.4-ป.6)
5. Cute Tape
6. D.I.Y Sticker Etc.
ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท
ครูผู้สอน ครูวิกานดา จักรอิศราพงศ์, ครูศิริพร หวังวนพัฒน์,
ครูปิ่นแก้ว ไชยสลี, ครูประมวล พวงสี

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

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

รับจำ�นวน 60 คน
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

การพัฒนาทักษะการคิด
ทางคณิตศาสตร์ ป. 4 - ป. 6
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาความคิด เพื่อแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ หลายวิธี
ได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ฝึกทักษะการคิดและลักษณะการคิดจากเกมต่าง ๆ
2. กระบวนการแก้ปัญหา
3. ขั้นตอนในการระดมพลังสมอง
ครูผู้สอน ครูทัศน์ทยา จินดาพงศ์

รับจำ�นวน 60 คน
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

Summer Art Junior

ป.2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการสร้างผลงานด้านศิลปะ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ฝึกทักษะกระบวนการทางศิลปะ การวาดภาพระบายสี การปั้น สื่อผสม
2. เรียนรู้การปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่หลากหลาย
ครูผู้สอน ม. ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ

จำ�นวนนักเรียนที่รับ 45 คน
ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

เพลินศิลป์สร้างสรรค์

ป.3-ป.4
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการสร้างผลงานด้านศิลปะ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ฝึกทักษะ การวาดภาพระบายสี การปั้น กิจกรรมด้านศิลปะ
2. เรียนรู้การปฏิบัติงานด้านศิลปะ
3. สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์
ครูผู้สอน ครูศากุล ตานะเศรษฐ

จำ�นวนนักเรียนที่รับ 45 คน
ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท (รวมอุปกรณ์)

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

ART Summer
ป.5-ป.6
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการสร้างผลงานด้านศิลปะ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกตามความสนใจของนักเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ฝึกทักษะ การวาดภาพระบายสี การหล่อพิมพ์ สื่อผสม กิจกรรมด้านศิลปะ
2. เรียนรู้การปฏิบัติงานด้านศิลปะ
3. สร้างสรรค์ผลงานพร้อมกับการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ
ครูผู้สอน ม. ยุทธพงศ์ ตะเวที

จำ�นวนนักเรียนที่รับ 45 คน
ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท (รวมอุปกรณ์)

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

ภาษาจีนพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนสามารถอ่านและแปลความหมาย คำ�ศัพท์ ประโยคและเนื้อเรื่องได้
2. นักเรียนสามารถสนทนาฟัง-พูดภาษาจีนพื้นฐานได้
3. นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรจีน ตัวเลขจีน ได้ถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การฟัง
- ฟัง ปฏิบัติตาม คำ�สั่ง คำ�ขอร้อง คำ�แนะนำ� คำ�ขอบคุณ
- ฟังประโยคและบทสนทนาที่สอนในบทเรียน
2. การพูด
- พูดสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และในชีวิตประจำ�วัน
- พูดสนทนาโต้ตอบในเรื่องที่เรียน
3. การอ่าน
- อ่านและแปลควาหมาย คำ�ศัพท์ ประโยคง่าย ๆ ใช้ ในชีวิตประจำ�วัน
- อ่านและแปลควาหมาย ประโยคในเนื้อเรื่องทำ�กำ�หนดให้ได้
4. การเขียน
- เขียนพินอินคำ�ศัพท์ ได้
- เขียนลำ�ดับขีดอักษรจีน และตัวเลขจีน
- เขียนตอบคำ�ถามจากเนื้อเรื่องที่กำ�หนดให้ได้
ครูผู้สอน ม.ประสิทธิ์ ฟองผล

จำ�นวนนักเรียนที่รับ 50 คน
ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

ภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้
ป.2

วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามคำ�สั่ง และคำ�ขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง
2. ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคำ�ศัพท์ สะกดคำ� และอ่านประโยคง่าย ๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน
3. ผู้เรียนสามารถเลือกภาพตรงตามความหมายของคำ�และกลุ่มคำ�ที่ฟัง
4. ผู้เรียนสามารถตอบคำ�ถามจากการฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ
ที่มีภาพประกอบ
5. ผู้เรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำ�สั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ตามแบบที่ฟัง
6. ผู้เรียนสามารถบอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง
7. ผู้เรียนสามารถบอกชื่อเส้นและเขียนลำ�ดับขีดได้
8. ผู้เรียนสามารถแต่งประโยคและเรียงประโยคอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- เรียนรู้ ในเรื่องของการฟัง การพูด การเขียนและอ่านออกเสียง บอกความหมาย
ของคำ�ศัพท์
- เรียงประโยค อ่านพินอิน เขียนลำ�ดับขีด บอกชื่อเส้นลำ�ดับขีด พูดโต้ตอบ
บทสนทนา บอกความต้องการ ใช้และปฏิบัติ คำ�สั่ง คำ�ขอร้องคำ�ทักทาย
คำ�เชิญง่าย ๆ ในห้องเรียน
จำ�นวนนักเรียนที่รับ 50 คน
ครูผู้สอน ครูสุรีย์รัตน์ วรรคตอน

ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

ภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้ ป.3
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนสามารถอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ จำ�คำ�ศัพท์
และสามารถแปลความหมายได้
2. นักเรียนสามารถใช้ ในภาษาจีนในการสนทนาได้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การฟัง
- ฟัง ปฏิบัติตาม คำ�สั่ง คำ�ขอร้อง คำ�แนะนำ�
- ฟังคำ�ศัพท์ ประโยค และใช้บทสนทนาแบบสั้นๆ
2. การพูด
- พูดสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
- พูดสนทนาโต้ตอบในเรื่องที่เรียน
3. การอ่าน
- อ่านและแปลความหมายของคำ�ศัพท์ ประโยค
- อ่านแปลความหมายและตอบคำ�ถาม
4. การเขียน
- เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- เขียนลำ�ดับขีดอักษรจีน
- เขียนประโยคจากคำ�ศัพท์ที่เรียน
จำ�นวนนักเรียนที่รับ
- เขียนตอบคำ�ถามที่ครูกำ�หนด

50 คน
ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท

ครูผู้สอน ครูวิภาภรณ์ สุภารัตน์

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ป.4

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนสามารถอ่านและแปลความหมาย คำ�ศัพท์ ประโยคและเนื้อเรื่องได้
2. นักเรียนสามารถสนทนาฟัง-พูดภาษาจีนพื้นฐานได้
3. นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การฟัง
- ฟัง ปฏิบัติตาม คำ�สั่ง คำ�ขอร้อง คำ�แนะนำ�
- ฟังประโยคและบทสนทนา
2. การพูด
- พูดสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
- พูดสนทนาโต้ตอบในเรื่องที่เรียน
3. การอ่าน
- อ่านและแปลควาหมาย คำ�ศัพท์ ประโยค
- อ่านและแปลควาหมาย เนื้อเรื่อง สรุปเนื้อเรื่อง และตอบคำ�ถามจากเนื้อเรื่อง
4. การเขียน
- เขียนคำ�ศัพท์ ตัวสะกดพินอิน
- เขียนลำ�ดับขีดอักษรจีน
- เขียนประโยคและใช้สัญลักษณ์ของประโยชน์
- เขียนตอบคำ�ถามจากเนื้อเรื่องที่อ่าน จำ�นวนนักเรียนที่รับ 50 คน
ครูผู้สอน ครูวิไลลักษณ์ ยลละออ

ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

5

ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร ป.
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนสามารถอ่านประโยคพินอิน ประโยคภาษาจีน และแปลความหมายได้
2. นักเรียนสามารถสนทนาภาษาจีนโดยใช้รูปประโยคอย่างง่ายได้
3. นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรจีนได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน
เรียนรู้คำ�ศัพท์ภาษาจีน กิจกรรมการฟัง พูด อ่าน เขียนอักษรจีน ไวยก
รณ์จีน เตรียมความพร้อมโดยเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีน เรื่องประเทศต่างๆ
สถานที่ กิจวัตรประจำ�วัน ชุดรับประทานอาหาร
ครูผู้สอน ครูดารารัตน์ โสวะนา

จำ�นวนนักเรียนที่รับ 50 คน
ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท

6

ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร ป.

วัตถุประสงค์
1. ฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านออกเสียง การพูด การสนทนา ภาษาจีน
2. ฝึกทักษะการเขียน/แต่งประโยคภาษาจีน
3. ส่งเสริมความสามารถและความถนัดเฉพาะด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ฝึกทักษะการอ่านออกเสียง การสนทนา
2. ฝึกทักษะการเขียนคำ�ศัพท์ เขียนประโยค
3. ฝึกการอ่าน คิด วิเคราะห์เนื้อเรื่อง บทสนทนาภาษาจีน
4. ฝึกทักษะการทำ�งาน
ครูผู้สอน ครูวรารัตน์ ขาวงาม

จำ�นวนนักเรียนที่รับ 50 คน
ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท

Dancing Kids
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนรู้จักและแยกประเภทการเต้นในจังหวะพื้นฐานได้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานการเต้นประกอบเพลง
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก

จำ�นวนนักเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั้น ป.2-ป.3 รับจำ�นวน 50 คน
- ความแตกต่างของการเต้นแต่ละประเภท
- การนับจังหวะ
ชั้น ป.4-ป.6 รับจำ�นวน 50 คน
- การอบอุ่นร่างกายก่อน/หลังการเต้น
- การฝึกแยกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และฝึกการเคลื่อนไหว
- การเต้นพื้นฐาน
- การเต้นประกอบเพลง ทั้งเพลงไทย และเพลงสากล
ครูผู้สอน ครูชนัฐฉัตร สุขเกษม, ครูกมลวรรณ จีรภิญญาภา

ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

ดนตรีพื้นเมือง
วัตถุประสงค์
ถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะการบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองล้านนาให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนการใช้สมาธิ ส่งเสริมสติปัญญาและมีทักษะในการปฏิบัติดนตรีไทยตามที่ตัวเองชื่นชอบหรือถนัด มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและดนตรีล้านนาแต่ละชนิด
ตามความชอบหรือตามความถนัดของผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะการปฏิบัติเครื่องไทยและดนตรีล้านนาแต่ละชนิดตามความชอบ เหมาะสมหรือตาม
ความถนัดของผู้เรียน สามารถบรรเลงเป็นเพลงและบรรเลง รวมวงดนตรีไทยได้
ครูผู้สอน ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่

จำ�นวนนักเรียนที่รับ 45 คน (ป.2-ป.6)
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

ลูกเสือกองร้อยพิเศษ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างลูกเสือกองร้อยพิเศษให้เป็นแบบอย่างที่ดี
2. เพื่อเรียนรู้ ในการฝึกทักษะชีวิตด้วยตนเอง
3. เตรียมพร้อมในการแข่งขันเข้าประกวดสวนสนาม ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ฝึกลูกเสือกองร้อยพิเศษ ด้านระเบียบวินัย
2. ฝึกทักษะด้านวิชาชีพ (ช่างหนัง, ช่างไม้, เรียนวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน, ช่างเย็บผ้า,
ชาวสวน, การประกอบอาหาร)
3. ค่ายทดสอบทักษะลูกเสือกองร้อยพิเศษภาคฤดูร้อน
ครูผู้สอน ม.ธนายุทธ นามวงค์, ม.สุรวุธ จำ�รัส, ครูกิติยา อารักษ์

จำ�นวนนักเรียน 60 คน (ชั้น ป.2-ป.6)
ราคา 2,000 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

Higher Guitar Program

(Classical Guitar, Electric Guitar)
วัตถุประสงค์
1. เน้นผู้เรียนจำ�นวนน้อย เพื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน ไปจนถึงสามารถพัฒนาขั้นสูง
ได้อย่างมีระบบ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเข้าจังหวะ การอ่านโน้ต (Classical Guitar, Electric Guitar)
การเล่นคอร์ดเพลงต่าง ๆ การโซโล่ การบรรเลงบทเพลง
การเล่นประกอบเพลง
ครูผู้สอน ม.ชรัตน์ บุญชื่น

จำ�นวนนักเรียน
- ชั้น ป.2-ป.3 รับจำ�นวน 4 คน
- ชั้น ป.4-ป.6 รับจำ�นวน 4 คน
กลุ่มที่ 1 เรียน 13.00-14.00 น.
กลุ่มที่ 2 เรียน 14.30-15.00 น.
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท (เรียนคู่ 1 ชั่วโมงต่อวัน )
**ไม่ต้องนำ�อุปกรณ์มา**

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

Guitar

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียน เครื่องหมายพื้นฐานทางดนตรี
2. นักเรียนสามารถใช้เครื่องดนตรี บรรเลง ทำ�นอง และจังหวะได้
3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องดนตรี บรรเลง ประกอบการขับร้องได้
กิจกรรมการเรียนการสอน
การอ่าน เขียน เครื่องหมายทางดนตรี
						
						

– การอ่าน Tablature
– การอ่าน Chord Blocks
– การอ่าน Strum patterns

แบบฝึกหัดเพลง				
– Lightly Row
						
– London Bridge
						
– Ode to joy
						
– Jingle bells
						
– Morning has broken
						
– Aura lee
ครูผู้สอน ม.อโนชา จารุวัฒนจิตกุล, ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ, ม.วิทยา ดวงจิต

จำ�นวนนักเรียน 60 คน ชั้น ป.4-ป.6
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (นำ�กีตาร์มาเอง)

FUN WITH CODE
(คอมพิวเตอร์ ป.2-ป.3)

วัตถุประสงค์
1. ฝึกนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการแก้ไขปัญหา
2. ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมและวาดภาพ
กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน
เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการเขียนโปรแกรมโดยใช้คำ�สั่งพื้นฐาน
ที่สามารถสร้างเกมและวาดภาพได้
ครูผู้สอน ครูเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์

รับจำ�นวน 50 คน (นักเรียนชั้น ป.2-ป.3)
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

Junior Presentation Creator 2021
ป.4-ป.6

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการตกแต่งรูปภาพ/ชิ้นงานนำ�เสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ได้
2. นักเรียนสามารถสร้างSlideshowอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Proshow ได้
3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือเบื้องต้นในการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Sony Vegas pro ได้
4. นักเรียนสามารถสร้างงานนำ�เสนอจากโปรแกรมตัดต่อVDOได้อย่างน่าสนใจ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การตกแต่งรูปภาพขั้นพื้นฐาน
2. การใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม Proshow[gold/producer]
3. การสร้างชิ้นงานสำ�หรับนำ�เสนอ
4. การตัดต่อVDOด้วยโปรแกรม Sony Vegas
ครูผู้สอน ม.ตรินัยน์ พิชัยพรหม

จำ�นวนนักเรียน 50 คน (ป.4-ป.6)
ราคา 2,000 บาท

junior chef
ชัน
้ ป.2-ป.6

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกและความภาคภูมิใจในประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มของตนเอง
กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน
1. ฝึกทักษะ การประกอบอาหารคาว อาหารหวาน และเครื่องดื่ม
2. เรียนรู้การปฏิบัติการทำ�อาหารและเครื่องดื่มอย่างเป็นขั้นตอน
3. สร้างสรรค์ผลงานการประกอบอาหารและเครื่องดื่มด้วยตนเอง
ครูผู้สอน ครูสมฤทัย เทศวิศาล, ครูรสสริน มงคลเทพ

จำ�นวนนักเรียน
ชั้น ป.2-ป.3 รับจำ�นวน 40 คน
ชั้น ป.4-ป.6 รับจำ�นวน 60 คน
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (รวมอุปกรณ์)

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
ด้วย Smart phone
(Smart Car Robot)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เพื่อฝึกทักษะการเขียนแอพบนอุปกรณ์ Android
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เรียนรู้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์พื้นฐาน และฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ 		
Arduino ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบ Block Programming
2. เรียนรู้การสร้างแอพบนอุปกรณ์ Android เพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถจำ�ลอง
3. แข่งขันการบังคับรถและประชันความเร็วในสนามจำ�ลอง
ครูผู้สอน ม.บรรจง ปิยศทิพย์
หมายเหตุ
1. อุปกรณ์ Smart Car Robot นักเรียนจะได้รับกลับบ้านเมื่อเรียนจบหลักสูตร
2. นักเรียนจะต้องเตรียมมือถือหรือแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android มาเอง

จำ�นวนนักเรียน 30 คน ราคา 4,500 บาท (รวมอุปกรณ์)

MCP Summer Builder Club

กิจกรรม MCP Summer Builder Club เป็นกิจกรรมฝึกฝนการต่อแบบจำ�ลองพลาสติกเบื้องต้น-ขั้นสูง
นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการต่อแบบจำ�ลองพลาสติกซึ่ งเริ่มต้นด้วยการต่อ plamo (ย่อมาจาก plastic model)
ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ใช้ฝึกฝนทักษะทางงานประดิษฐ์และศิลปะ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างสูง
ซึ่งสามารถต่อยอดไปประกอบพลาสติกโมเดลแบบอื่นได้และหากพัฒนาฝีมือต่อเนื่องไปถึงระดับสูง
จะสามารถเข้าประกวดชิงแชมป์โลกและพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างทักษะทางด้านวิศกรรมเครื่องกล (mechanic engineering)
2. เสริมสร้างจินตนาการ และทักษะทางศิลปะ
3. ฝึกสมาธิจากการประกอบและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. ได้รับความสนุก ข้อคิดและแรงบันดาลใจจากเรื่องราวเบื้องหลังภาพยนตร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวีดีทัศน์เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Plastic model
2. แนะนำ�การใช้อุปกรณ์และวิธีการดูคู่มือการประกอบ
3. ประกอบPlastic model ระดับ Master grade 1 ตัวและ high grade 2 ตัว
4. ตกแต่ง/เพิ่มรายละเอียดPlastic Modelที่ต่อเสร็จแล้วด้วย panelline + ติดสติ๊กเกอร์
5. นำ�ฉากจำ�ลอง,หรือสวนถาด ซึ่งนักเรียนสร้างเองจากที่บ้านมาจัดวางพร้อมกับผลงานและถ่ายภาพ เพื่อความสมจริง
6. มีการประกวดผลงานของนักเรียนในสัปดาห์สุดท้ายเพื่อชิงรางวัล
ครูผู้สอน ม.จุมพฏ สืบจ้อน, ม.ภาคภูมิ สมินทรปัญญา

จำ�นวนนักเรียน 20 คน ระดับชั้น ป.3-ป.6
ราคา 4,500 บาท (รวมอุปกรณ์)

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

เครื่องบินวิทยุบังคับ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้การออกแบบเครื่องบินแบบต่างๆ
2. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ Aerodynamicsของเครื่องบินเล็ก
3. การคำ�นวณความยาวของตัวเครื่องให้สัมพันธ์กับปีก
กิจกรรมการเรียนการสอน
ออกแบบเครื่องบินบังคับวิทยุ สร้างปีกเครื่องบิน ตกแต่งเครื่องบิน ประกอบ
เครื่องบิน ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม ทดสอบการบิน
ครูผู้สอน ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์, ครูพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์

จำ�นวนนักเรียนที่รับ 20 คน (ชั้น ป.4-ป.6)
ราคา 4,500 บาท (รวมอุปกรณ์)

กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)

โครงการยิมนาสติกเพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกาย ฝึกความแข็งแรง ความ
คล่องแคล่ว ความยืดหยุ่นตัวหรือความอ่อนตัว และการทำ�งานประสานกันของ
ร่างกายทำ�ร่างกายให้แข็งแรง ทั้งยังช่วยพัฒนา การด้านจิตใจอารมณ์และสติ
ปัญญาดีได้ดี
กิจกรรมการเรียนการสอน
ฝึกการเล่นยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน-ฝึกการแสดงยิมนาสติก
ครูผู้สอน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก (นักกีฬาทีมชาติ)

จำ�นวนนักเรียนที่รับ ป.2-ป.6 (จำ�นวนไม่จำ�กัด)
ราคา 3,500 บาท

