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รับสมัคร : ระดับชั้น อ.1 – อ.3  (รับบุคคลภายนอกดวย)  
เร่ิมเรียน :   วันพุธท่ี  4  – วันพุธท่ี  25  ตุลาคม  2560           
Theme : Community Helpers 
รายละเอียด :   รูปแบบการเรียนการสอนเปนกิจกรรมบูรณาการ  3 ภาษา  (ไทย  อังกฤษ  และจีน)   
                        โดยใชทฤษฏีบูรณาการดังนี:้  
                           Project Based Learning   เรียนรู และลงมือปฏิบัติในโครงการ 
                           Multiple  Intelligences  (พหุปญญา)  กิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ 8 ดาน  
                           Montessori (มอนเทสซอร่ี)  กิจกรรมกระตุนประสาทสมัผัสท้ัง 5 ในกลุม 
                              ประสบการณชีวิต  ประสาทสัมผัส  และวิชาการ 

       สิทธิพิเศษ!      Early Bird Booking:  สมัครภายในวันจันทรท่ี 30 สิงหาคม 2560   
                             รับฟร ี สวนลด จํานวน 200 บาท สําหรับคาใชจาย Field Trip ท่ี KidZania                  
 

ราคา/คอรส 9,850  บาท 
วัน/เวลา จันทร – ศุกร / 8:30 น. -  14:30 น. 

กิจกรรม ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  ภาษาจีน  คณิต  นิทาน  กีฬา  วายน้ํา  ศิลปะ   
(บูรณาการผาน  Project) 

หมายเหตุ 

  รวม   คาอุปกรณตางๆ  นม  เชา-บาย อาหารกลางวัน   และ 
               กจิกรรมวันปดคอรส  วันท่ี 25 ตุลาคม 2560 
  หยุดวันท่ี 13 ตุลาคม และวันท่ี 23 ตุลาคม 2560 
  ไมรวมคาใชจาย Field Trip ท่ี KidZania  จํานวน  780 บ.  
     (คาบัตร+คาอาหารท่ี KidZania+คารถ) 
  รับนกัเรียนกลับไมเกิน 15:00 น. ยกเวน เด็กท่ีเรียนกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน 

 

 

กิจกรรมเสริมอ่ืนๆ 14 คร้ัง/ คอรส   เรียนจันทร – ศุกร 

No. วิชา รอบเวลาเรียน ราคา/คอรส  
(บาท) หมายเหตุ 

1. ภาษาจีน 14:40-15:30 น. 2,800 
เรียนรูและสนุกสนานกับบทสนทนา และ
คลังคําศัพทใหมๆ ที่ใชในสถานการณจริง    
ผานกิจกรรมบูรณาการ และเกมการศกึษา    

2. ศิลปะ 14:40-15:30 น. 3,500 
รวมคาอุปกรณทุกอยาง เรียนวาดภาพ ลงสี

ประเภทตางๆ ปน และประดิษฐ  
(เรียนเปนกลุมๆ ละ 3 คน ขึ้นไป) 

3. วายน้ํา 14:40-15:30 น. 
15:40-16:30 น. 2,300 เรียนเปนกลุมๆ ละ 3 คน ขึ้นไป 

(เรียนเดีย่ว ติดตอธุรการ) 

4. Cooking is Fun! 14:40-15:30 น. 3,500 รวมคาอุปกรณทุกอยาง 
(เรียนเปนกลุมๆ ละ 3 คน ขึ้นไป) 

5. รําไทย 12:00-12:50 น. 2,300 เรียนเปนกลุมๆ ละ 3 คน ขึ้นไป 
(ยกเวน  วันไป Field Trip) 

6. อาหารเชา/ 
อาหารเย็น 

 
650 กรณีรับประทานอาหารเชา  ควรมาถึง 

โรงเรียนกอน 8:20 น. 
 

  ติดตอสอบถาม:  âÃ§àÃÕÂ¹ÊÁºØÇÔ·Â� 571 ¶.¾ÃÐÃÒÁ 2 á¢Ç§ºÒ§Á´ à¢µ̈ ÍÁ·Í§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10150 
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อัจฉริยะภาพ 8 ดาน 
(8 Intelligences) วัตถุประสงค (Objectives) ตัวอยางกิจกรรมบูรณาการ  (Samples of Integrated Activities) 

1. ดานภาษา  
(Linguistic Intelligence) 

 เรียนรู คลังคําศัพทใหมๆ  (To learn new vocabularies.) 
 สงเสริมทักษะ ฟง พูด อาน เขียน (To brush up 4 skills  – listening, 

speaking, reading and writing)   

 เขาใจบทบาท ความสําคัญของแตละอาชีพในชุมชน (Understand roles & importance of Community Helpers) 
 รูจักอุปกรณท่ีใชปฏิบัติงาน  (Object/ Picture Learning of working instruments or objects used to work.) 
 รูจักสถานท่ีทํางาน (Know working places of each type of work) 

2. ดานตรรกศาสตร / คณิตศาสตร
(Mathematical/ Logical 
Intelligence) 

 เขาใจ Concept  ของคณิตศาสตร  เรขาคณิต  จากกิจกรรม 4 มิต ิ            
( To understand  the concept and the logic of mathematics from 4 D 
learning)   

 สามารถวางแผน วิเคราะห สังเคราะห  ตัดสินใจ และแกปญหา  รวมถึง
นําไปประยุกตใชได  ( To be able to plan,  analyze, make decision and 
solve the problems) 

 การนับจํานวนอุปกรณ หรือเคร่ืองมือท่ีใชในปฏิบัติงาน (Counting working instruments or objects used to work.) 
  การแยกประเภทงาน  จาก เคร่ืองแตงกาย และอุปกรณ (Sorting types of works from costumes or working instruments.) 
  ลําดับความสําคัญของงานท่ีตองทํา ในแตละสายอาชีพ (Prioritizing simple working process. ) 

 

3. ดานมิติสัมพันธ  
(Visual-Spatial Intelligence) 

 สงเสริมจินตนาการ และความคิดสรางสรรค                
( Motivate imagination and creativity)   

 อาชีพในฝนของหนู  (Drawing & Coloring) 
 ประดิษฐ หมวก และอุปกรณในแตละสายอาชีพ (Arts & Craft) 

4. ดานการเคล่ือนไหว  
(Bodily-Kinesthetic Intelligence) 

 ฝกจินตภาพ โดยใหรางกายเคล่ือนไหว  
(Motivate imagination and body movement) 

 ฝกกลามเน้ือมัดเล็ก และมัดใหญ และประสาทสัมผัสดานตางๆ 
(Exercise both gross and fine motor skills, including the brain)  

 เกมตามลาหาสมบัติ/ภาพ  (Treasure / Picture/ Object  Hunting ) 
 โยนลูกบอลบอกช่ืออาชีพ อุปกรณ และสถานท่ีทํางาน ( Ball Games) 
 Fun Pool 

5. ดานดนตรี  
(Musical Intelligence) 

 สนุกสนานกับการรองเพลง  และกิจกรรมเขาจังหวะ 
(Enjoy the singing and movement activities)  

 สงเสริมการใชภาษาผานดนตรี  
(Encourage to use language through music) 

 กิจกรรมเคล่ือนไหว (Movement Activities) 
 เกมทายอาชีพ  (Who is he? Vs. Where is it?) 

 

6. ดานมนุษยสัมพันธ  
(Interpersonal Intelligence) 

 รูจักการทํางานเปนทีม และเขาใจบทบาทและหนาท่ีของตนเอง และ
ผูอื่น (Able to work as a team, understand his/her roles and duties as 
well as understand others’ ones.) 

 กิจกรรมวันปดคอรส (Role playing on last day of the camp.) 
 กิจกรรมสาธิตวิธีการดับเพลิง วิธีการเตรียมตัว กรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน (Fire Evacuation Drill) 

7. ดานการเขาใจตนเอง 
(Intrapersonal Intelligence)  กลาแสดงความคิดเห็น และสามารถอธิบายเหตุผล รวมถึงกลา

ตัดสินใจ (Able to express what they want to be when they grew up.)  

 Show & Share 
 Field Trip @ Kidzania 

8. ดานธรรมชาติ  
(Naturist Intelligence) 

 มีความเขาใจ รักและชวยกันดูแลธรรมชาติรอบตัว 
(Understand, love and take care of our environment.) 

 Do & Don’t Game  
 Kid’s Quiz  

 


