โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม เทนนิส

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม

เทนนิส

อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
ผศ.ดร.ภารดี
ผูชวยศาสตราจารยมานิต
นายบุญมาก

ศรีลัด
โกศลอินทรีย
สระสม

ผูประสานงาน
ผูสอน
ผูชวยสอน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 – ป.5
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน รวม 3
กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม รวม 10
วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 1.5 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง
อัตราคาเรียนตอคน 2,400 บาท
กลุม 1 (ป.1 – ป.5)

รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันจันทร
เริ่มวันที่ 24 มิถุนายน 2562 – วันที่ 9 กันยายน 2562
เวลา 15.45 น. – 17.15 น.

กลุม 2 (ป.1 – ป.5)

รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพุธ
เริ่มวันที่ 26 มิถุนายน 2562 – วันที่ 4 กันยายน 2562
เวลา 15.45 น. – 17.15 น.

กลุม 3 (ป.1 – ป.5)

รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันศุกร
เริ่มวันที่ 28 มิถุนายน 2562 – วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา 15.45 น. – 17.15 น.

สถานที่เรียน

สนามเทนนิส 2 (ขางธรรมสถาน จุฬา ฯ)
* นัดหมายนักเรียนบริเวณประตู 3 เวลา 15.40 น. ผูสอนจะมารับพานักเรียนเดินไปที่สนาม
และผูปกครองรับนักเรียนกลับบานที่สนาม

โครงการ / กิจกรรม เทนนิส
วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานทักษะกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
2. เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรักการเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการเขารวมกิจกรรม
4. เปดโอกาสในการคัดเลือกตัวนักกีฬาของโรงเรียน
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
1. การสรางความคุนเคยกับอุปกรณกีฬาเทนนิส (ไมเทนนิส ลูกเทนนิส สนามเทนนิส ฯลฯ) การใชไมกับลูก
เทนนิส เดาะลูกขึ้น เดาะลูกลงพื้น
2. การจับไมหนามือ การเหวี่ยงไมตีทางดานหนามืออยูกับที่ การตีลูกหนามืออยูกับที่
3. การจับไมหลังมือ การเหวี่ยงไมตีทางดานหลังมืออยูกับที่ การตีลูกหลังมืออยูกับที่
4. การตีลูกหนามือ หลังมืออยูกับที่
5. การเคลื่อนที่เขาตีลูกหนามือ หลังมือ
6. การหลบจากแนวลูกตีหนามือ หลังมือ
7. การตีลูกที่ลอยในอากาศ หนามือและหลังมือ
8. การเสิรฟ และการรับลูกเสิรฟ
9. การตีโตและการเลนเกม กติกาการเลน
10. การแขงขัน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม เทเบิลเทนนิส

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม
เทเบิลเทนนิส
อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
ผศ.ดร. ภารดี
นางสาวอารียา
นายคมกริช
นางสาวรัตนภรณ

ศรีลัด
แสงเปา
แสงเปา
รัตนวงศา

ผูประสานงาน
ผูสอน
ผูสอน
ผูสอน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 – ป.5
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน รวม
3 กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม รวม 10 วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 1.5 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง

อัตราคาเรียนตอคน 2,300 บาท
กลุม 1 (ป.1 – ป.5) รับ 10 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันจันทร
เริ่มวันที่ 24 มิถุนายน 2562 – วันที่ 9 กันยายน 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 2 (ป.1 – ป.5) รับ 10 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันอังคาร
เริ่มวันที่ 25 มิถุนายน 2562 – วันที่ 3 กันยายน 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 3 (ป.1 – ป.5) รับ 10 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพุธ
เริ่มวันที่ 26 มิถุนายน 2562 – วันที่ 4 กันยายน 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

สถานที่เรียน

โรงยิมฯ ชั้น 3 อาคาร 36 ป สาธิตจุฬาลงกรณ ฯ

โครงการ / กิจกรรม เทเบิลเทนนิส
วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานทักษะกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
2. เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรักการเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการเขารวมกิจกรรม
4. เปดโอกาสในการคัดเลือกตัวนักกีฬาของโรงเรียน
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
1. การสรางความคุนเคยกับอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส (ไมเทเบิลเทนนิส ลูกเทเบิลเทนนิส ฯลฯ) การฝก
เดาะลูกกระดอนขึ้นบนดวยหนามือ หลังมือ การฝกเดาะลูกกระดอนพื้นดวยหนามือ หลังมือ
2. การเหวี่ยงไมตีทางดานหนามืออยูกับที่
3. การเหวี่ยงไมตีทางดานหลังมืออยูกับที่
4. การตีลูกหนามือ หลังมืออยูกับที่
5. การเสิรฟลูกหนามือ และการรับลูกเสิรฟ
6. การเสิรฟลูกหลังมือ และการรับลูกเสิรฟ
7. การตีโตหนามือและหนามือ การตีโตหนามือและหลังมือ
8. การฝกลูกตบ และการรับลูกตบ
9. การนับคะแนน
10. การตีโตและการเลนเกม กติกาการเลน
11. การแขงขัน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม หมากรุกไทย หมากรุกสากล หมากฮอส

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม

หมากรุกสากล หมากรุกไทย และ หมากฮอส

อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
อาจารยสุรเชษฐ
นายกมล
นายพิพัฒน

วิศวธีรานนท
นิลดํารง
ลักษมีมณีเลิศ

ผูประสานงาน
ผูสอนหมากรุกสากล หมากรุกไทย
ผูสอนหมากฮอส

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 – ป.4
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน รวม 2
กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม รวม 10
วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 1.5 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง
อัตราคาเรียนตอคน 2,400 บาท
กลุม 1 (ป.1 – ป.4) รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดี
เริ่มวันที่ 27 มิถุนายน 2562 – วันที่ 29 สิงหาคม 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 2 (ป.1 – ป.4) รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันศุกร
เริ่มวันที่ 28 มิถุนายน 2562 – วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

เครื่องแตงกาย เครื่องแบบนักเรียนปกติ
การนัดหมาย ชั่วโมงแรก
ผูสอนจะไปรับที่หองเรียน
ชั่วโมงถัดไป นัดพบนักเรียนที่หองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้น 2 อาคาร 2

โครงการ / กิจกรรม หมากรุกสากล หมากรุกไทยและหมากฮอส
วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานทักษะกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
2. เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรักการเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการเขารวมกิจกรรม
4. เปดโอกาสในการคัดเลือกตัวนักกีฬาของโรงเรียน
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
ครั้งที่ 1
- จุดประสงคและเปาหมายในการเลนหมากรุกไทย – สากล, ฮอส
- กฎ กติกาในการเลนหมากรุกไทย – สากล, ฮอส
- ชื่อเรียก, วิธีการเดินและการกินฝายตรงขามของตัวหมากแตละตัว
- จับคูเลน
ครั้งที่ 2
- กฎ กติกา
- มารยาทที่ดีในการเลนหมากรุกไทย – สากล, ฮอส
- จับคูเลน
ครั้งที่ 3
- ขอดีของการเดินหมากแบบจัดทัพ
- การเดินหมากจัดทัพแบบตาง ๆ
- จับคูเลน
ครั้งที่ 4
- การเดินหมากจัดทัพแบบตาง ๆ
- จับคูเลน
ครั้งที่ 5
- การเดินหมากจัดทัพแบบตาง ๆ
- จับคูเลน
ครั้งที่ 6
- การฝกอานหมากไปลวงหนา
- จับคูเลน
ครั้งที่ 7
- การบริหารหมากใหเกิดประโยชนสูงสุดและการแลกเปลี่ยน
- จับคูเลน
ครั้งที่ 8
- เทคนิคการเดินหมากกดใหเดินเปดไมได
- จับคูเลน
ครั้งที่ 9
- การไลจับแบบตาง ๆ และการนับ
- จับคูเลน
ครั้งที่ 10
- แขงขันแบบพบกันหมด

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม หมากลอม

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม
หมากลอม
อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
อาจารยสุรเชษฐ
วิศวธีรานนท
อาจารยจากสถาบันหมากลอม อันดับ 1 ของประเทศไทย

ผูประสานงาน
ผูสอน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 – ป.6
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน รวม 3
กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม รวม 10
วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 1.5 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง

อัตราคาเรียนตอคน 2,800 บาท
กลุม 1 (ป.1 – ป.3) รับ 20 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันจันทร
เริ่มวันที่ 24 มิถุนายน 2562 – วันที่ 9 กันยายน 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 2 (ป.1 – ป.3) รับ 20 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพุธ
เริ่มวันที่ 26 มิถุนายน 2562 – วันที่ 4 กันยายน 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 3 (ป.3 – ป.6) รับ 20 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันศุกร
เริ่มวันที่ 28 มิถุนายน 2562 – วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

เครื่องแตงกาย เครื่องแบบนักเรียนปกติ
การนัดหมาย ชั่วโมงแรก
ผูสอนจะไปรับที่หองเรียน
ชั่วโมงถัดไป นัดพบนักเรียนที่หองเรียน ป.3/6 (วันศุกร)
และหองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้น 2 อาคาร 2 (วันจันทร และวันพุธ)

โครงการ / กิจกรรม หมากลอม
วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานทักษะกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
2. เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรักการเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการเขารวมกิจกรรม
4. เปดโอกาสในการคัดเลือกตัวนักกีฬาของโรงเรียน
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10

- เลาประวัติความเปนมา ตนกําเนิดหมากลอมและชื่อเรียกหมากลอมในประเทศตาง ๆ
- กฎ กติกาในการเลน
- จับคู
- กฎ กติกาในการเลน
- จุดประสงคและเปาหมายในการเลน
- มารยาทที่ดีในการเลนหมากลอม
- การเสี่ยงทายสีหมากกอนเริ่มเลน
- จับคูเลน
- การตัดหมากและการเชื่อมหมาก
- จับคูเลน
- การทํากลุมหมากใหมีชีวิตรอดหรือเปนอมตะ
- หองจริง หองปลอม
- จับคูเลน
- เทคนิคการจับกินบนเสน 1
- เทคนิคการจับกินบนเสน 2
- จับคูเลน
- เทคนิคการจับกินแบบขัน้ บันได
- จับคูเลน
- เทคนิคการจับกินแบบตาขาย
- จับคูเลน
- ความสัมพันธของเม็ดหมาก 2 เม็ด
- ความสัมพันธของเม็ดหมาก 3 เม็ด
- ความสัมพันธของเม็ดหมาก 4 เม็ด
- จับคูเลน
- หลักสังเกตการณจบเกม
- จับคูเลน
- แขงขันแบบพบกันหมด

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม เอแม็ท (เกมตอเลขคํานวณ)

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม

เอแม็ท (เกมตอเลขคํานวณ)

อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
อาจารยณัฐภัทร
อาจารยวราพร
อาจารยปยวดี

ปนปน
สิทธิ์พรสุวรรณ
ฆายะนานนท

ผูประสานงาน / ผูสอน
ผูสอน
ผูสอน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 – ป.4
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน รวม 2 กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม รวม 10 วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 1.5 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง

อัตราคาเรียนตอคน 2,400 บาท
กลุม 1 (ป.1 – ป.4) รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันอังคาร
เริ่มวันที่ 25 มิถุนายน 2562 – วันที่ 3 กันยายน 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 2 (ป.1 – ป.4) รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดี
เริ่มวันที่ 27 มิถุนายน 2562 – วันที่ 29 สิงหาคม 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

เครื่องแตงกาย เครื่องแบบนักเรียนปกติ
การนัดหมาย ชั่วโมงแรก
ผูสอนจะไปรับที่หองเรียน
ชั่วโมงถัดไป นัดพบนักเรียนที่หองเรียน ป.3/3 ชั้น 2 อาคาร 2

โครงการ / กิจกรรม เอเม็ท (เกมตอเลขคํานวณ)
วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานทักษะกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
2. เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรักการเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการเขารวมกิจกรรม
4. เปดโอกาสในการคัดเลือกตัวนักกีฬาของโรงเรียน
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
1. ทักษะการบวกและการลบ
2. ทักษะการคูณและการหาร
3. ทักษะการนับคะแนนและบันทึกคะแนน
4. ทักษะความเขาใจในกติกา
5. ทักษะการตอสมการ
6. ทักษะการใชเครื่องหมาย + , - , x ,  มากกวา 1 ตัวใน 1 สมการ
7. ทักษะการใชเครื่องหมาย = มากกวา 1 ตัวใน 1 สมการ
8. ทักษะการทักทวงและตรวจสอบฝายตรงขาม
9. ทักษะการใชจํานวนเต็มลบ
10. ทักษะการทําบิงโก

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม เทควันโด

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม
เทควันโด
อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร
นางสาวเสาวลักษณ
นางสาวชลลดา
นางสาวโสภา
นางสาวลฎาภา

สุดดี
อินเดียศรี
กลิ่นบุญฟุง
ชอยชด
มโนรัศมี

ผูประสานงาน
ผูสอน
ผูสอน
ผูสอน
ผูสอน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 – ป.5
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน รวม 2
กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม รวม 20
วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 1.5 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
อัตราคาเรียนตอคน 2,200 บาท
กลุม 1 (ป.1 – ป.5)

รับ 25 คน

ระยะวันทีเ่ รียน เรียนวันจันทรและวันศุกร
เริ่มวันที่ 24 มิถุนายน 2562 – วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา 15.30 น.– 17.00 น.

กลุม 2 (ป.1 – ป.5)

รับ 25 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนวันอังคารและวันพฤหัสบดี
เริ่มวันที่ 25 มิถุนายน 2562 – วันที่ 29 สิงหาคม 2562
เวลา 15.30 น.– 17.00 น.

หมายเหตุ

กลุม 1 และ กลุม 2 จะแบงออกเปน
1) นักเรียนที่ยังไมเคยเรียน / ไมมีพื้นฐานทางกีฬาเทควันโด
2) นักเรียนที่ผานการเรียนมาแลวอยางนอย 1 คอรส

เครื่องแตงกาย ชุดเทควันโด

การนัดหมาย

ชั่วโมงแรก ผูสอนจะไปรับที่หองเรียน
ชั่วโมงถัดไป นัดหมายที่ชั้นลาง อาคาร 50 ปฯ สถานที่เรียน หองยืดหยุน ชั้น 4 อาคาร 50 ปฯ

โครงการ / กิจกรรม เทควันโด
วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานทักษะกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
2. เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรักการเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการเขารวมกิจกรรม
4. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการตอสูและใชปองกันตัวดวยมือเปลาเมื่อเกิดเหตุการณที่คับขัน
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
แบงออกเปน 3 ทักษะ คือ
1. การฝกโดยใชกระบวนทาตาง ๆ ที่ใชมือและเทาในการโจมตีและตั้งรับ
2. การตอสูกับคูตอสูอยางอิสระ โดยอยูภายใตกรอบกติกาเทควันโดสากล
3. การฝกฝนทักษะพละกําลังโดยอาศัยวัสดุตาง ๆ เชน กอนอิฐ กระเบื้อง หรือไมกระดาน เปนเครื่องมือ เพื่อ
เปนการทดสอบความสามารถสูงสุด โดยไมตองเสี่ยงตอการบาดเจ็บ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม แบดมินตัน

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม

แบดมินตัน

อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร
นายปวริศร
นางสาวณัฐชา
นายศุภกฤต

สุดดี
ติรวรรณวิทย
ฉัตรภัทริน
ติงมหาอินทร

ผูประสานงาน
ผูสอน
ผูสอน
ผูสอน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 – ป.3
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน รวม 5
กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม รวม 10
วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 1.5 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง

อัตราคาเรียนตอคน 2,400 บาท
กลุม 1 (ป.1 – ป.3) รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันจันทร
เริ่มวันที่ 24 มิถุนายน 2562 – วันที่ 9 กันยายน 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 2 (ป.1 – ป.3) รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันอังคาร
เริ่มวันที่ 25 มิถุนายน 2562 – วันที่ 3 กันยายน 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 3 (ป.1 – ป.3) รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพุธ
เริ่มวันที่ 26 มิถุนายน 2562 – วันที่ 4 กันยายน 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 4 (ป.1 – ป.3) รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดี
เริ่มวันที่ 27 มิถุนายน 2562 – วันที่ 29 สิงหาคม 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 5 (ป.1 – ป.3) รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันศุกร
เริ่มวันที่ 28 มิถุนายน 2562 – วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

เครื่องแตงกาย ชุดพลศึกษา หรือ ชุดกีฬา
อุปกรณ
ไมแบดมินตัน 1 อัน
การนัดหมาย ชั่วโมงแรก
ผูสอนจะไปรับที่หองเรียน
ชั่วโมงถัดไป นัดพบนักเรียนที่โรงยิมฯ ชั้น 3 อาคาร 36 ปฯ

โครงการ / กิจกรรม แบดมินตัน
วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานทักษะกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
2. เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรักการเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการเขารวมกิจกรรม
4. เปดโอกาสในการคัดเลือกตัวนักกีฬาของโรงเรียน
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
1. การสรางความคุนเคยกับอุปกรณกีฬาแบดมินตัน (ไมแบดมินตัน ลูกขนไก สนามแบดมินตัน ฯลฯ)
การใชไมแบดมินตันกับลูกขนไก
2. การจับไมหนามือ การเหวี่ยงไมตีทางดานหนามืออยูกับที่ การตีลูกหนามืออยูกับที่
3. การกาวเทาแบบพื้นฐาน
4. การเคลื่อนไหว ทิศทางขางหนาเน็ตและทายคอรท
5. การเคลื่อนไหว ทิศทางขางซายและขวา
6. การตีลูกหนาเน็ต (การหยอดลูก)
7. การเคลื่อนไหวเพื่อตีลูกทายคอรท
8. การเคลื่อนไหวเพื่อตีลูกหนาเน็ต
9. การเคลื่อนไหวเพื่อตีลูกดานขาง
10. การเคลื่อนไหว 6 จุด (ทั่วคอรท)
11. การตีเกมขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม กอลฟ

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม

กอลฟ

อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร
นายอาทิตย
นายเทิดพันธ
นายศิริศักดิ์
นายณภัทร
นายวริษฐ

สุดดี
โฮซากา
บุงทอง
เอกมณีนิล
ภัทรพลพาร
พงษปภาวรินทร

ผูประสานงาน
ผูสอน
ผูสอน
ผูสอน
ผูสอน
ผูสอน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 – ป.4
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน รวม 4 กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม รวม 10 วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 2 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง

อัตราคาเรียนตอคน 4,000 บาท
ไมรวมคาลูกกอลฟ ***
นักเรียนตองเสียคาลูกกอลฟที่สนามเรียนวันละ 50-100 บาท
อุปกรณที่ตองนํามาประกอบในการเรียน
1. พัตเตอร
2. ไมเหล็กเบอร 7
เครื่องแตงกาย เครื่องแบบนักเรียนปกติ หรือ ชุดกีฬาผายืด
การนัดหมาย ชั่วโมงแรก
ผูสอนจะไปรับที่หองเรียน
ชั่วโมงถัดไป นัดพบนักเรียนที่หนาหองพลศึกษา ชั้นลาง อาคารบริหารฯ

กลุม 1 (ป.1 – ป.4) รับ 6 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันอังคาร
เริ่มวันที่ 25 มิถุนายน 2562 – วันที่ 3 กันยายน 2562
เวลา 15.30 – 17.30 น.

กลุม 2 (ป.1 – ป.4) รับ 6 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพุธ
เริ่มวันที่ 26 มิถุนายน 2562 – วันที่ 4 กันยายน 2562
เวลา 15.30 – 17.30 น.

กลุม 3 (ป.1 – ป.4) รับ 6 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดี
เริ่มวันที่ 27 มิถุนายน 2562 – วันที่ 29 สิงหาคม 2562
เวลา 15.30 – 17.30 น.

กลุม 4 (ป.1 – ป.4) รับ 6 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันศุกร
เริ่มวันที่ 28 มิถุนายน 2562 – วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา 15.30 – 17.30 น.

สถานที่เรียน

1. สนามกอลฟ ศูนยกีฬาแหงจุฬา ฯ
2. สนามกอลฟนางเลิ้ง มีรถออกจากโรงเรียนเวลา 15.15 น. (1 รอบเทานั้น)
ผูปกครองรับนักเรียนกลับดวยตนเอง เวลา 17.30 น.

วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานทักษะกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
2. เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรักการเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการเขารวมกิจกรรม
4. เปดโอกาสในการคัดเลือกตัวนักกีฬาของโรงเรียน
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
1. Setup Routine ประกอบดวย หลักการจับกริพที่มีประสิทธิภาพ ทายืน ระยะยืน ตําแหนงไหล
ตําแหนงมือ ตําแหนงเทา ตําแหนงลูก ฯลฯ
2. Basic Movement ประกอบดวย การควบคุมและใชงานกลามเนื้อใหมีประสิทธิภาพ การถาย
น้ําหนัก การใช momentum หลักการแบ็คสวิง หรือขึ้นไม ดาวนสวิงและ แอมแพ็คท ฟอโลวทรูและทาจบ
3. Swing plane 4 path ใหคุณมีระบบสวิงและทางเดินของลําตัว มือ ไมที่ถูกตองสําหรับอุปกรณแตละ
ชวง สามารถบังคับวิถีลูกไดดี เพื่อใหสามารถตีลูกเขาสูเปาอยางแมนยํา
4. Scramble Shat ประกอบดวยเทคนิคการเลนชอททุกชอทที่จําเปนตองใชในการออกรอบ
ไมวาจะเปนลูกไดรฟ แฟรเวยวูด เหล็กยาว เหล็กสั้น จนถึงจากชิพและพัทท

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม Kid Star Dance (Street Dance) สําหรับนักเรียนหญิง

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม

Kid Star Dance (Street Dance) สําหรับนักเรียนหญิง

อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร
อาจารยจากสถาบันเตนรํา

สุดดี

ผูประสานงาน
ผูสอน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 – ป.4
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน รวม 2
กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม รวม 10
วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 2 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง
อัตราคาเรียนตอคน 4,200 บาท
กลุม 1 (ป.1)

รับ 30 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดี
เริ่มวันที่ 27 มิถุนายน 2562 – วันที่ 29 สิงหาคม 2562
เวลา 15.30 – 17.30 น.

กลุม 2 (ป.2 – ป.4) รับ 20 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันศุกร
เริ่มวันที่ 28 มิถุนายน 2562 – วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา 15.30 – 17.30 น.

เครื่องแตงกาย กางเกงผายืดขายาว หรือ สามสวน
การนัดหมาย ชั่วโมงแรก
ผูสอนจะไปรับที่หองเรียน
ชั่วโมงถัดไป นัดพบนักเรียนที่ขางเวที ชั้นลาง อาคาร 50 ปฯ

โครงการ / กิจกรรม Kid Star Dance (Street Dance)
วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานทักษะการเตน Street Jazz
2. เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเขารวมกิจกรรม
4. เปดโอกาสใหนักเรียนคนหาความสามารถพิเศษทางดานการเตน
5. เพื่อใหนักเรียนสามารถนําพื้นฐานการเตนไปใชในการเตนStreet Dance ลีลาศหรือเตนประเภทอื่นๆได
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
1. ทักษะการยืดหยุน กลามเนื้อและการจัดระเบียบรางกายที่ถูกตอง
2. ทักษะการเคลื่อนที่พื้นฐานของ Jazz dance หลักสูตร ATOD
3. การนับจังหวะเพลง

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม ฟุตบอล

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม

ฟุตบอล

อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
อาจารยเกรียงไกร
นายพัชรพัชญ
นายพศล
นายอัครวินท
นายสิรวิชญ

อินทรชัย
ศรฤทธิ์ชิงชัย
ผิวขํา
คําแหง
โกมลตร

ผูประสานงาน / ผูสอน
ผูชวยสอน
ผูชวยสอน
ผูชวยสอน
ผูชวยสอน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 - 4
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน รวม 2
กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม รวม 10
วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 1.5 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง
อัตราคาเรียนตอคน 2,200 บาท
กลุม 1 (ป.1 – ป.4) รับ 25 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันอังคาร
เริ่มวันที่ 25 มิถุนายน 2562 – วันที่ 3 กันยายน 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 2 (ป.1 – ป.4) รับ 25 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดี
เริ่มวันที่ 27 มิถุนายน 2562 – วันที่ 29 สิงหาคม 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

สถานที่เรียน

สนามฟุตบอล 2 โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม

โครงการ / กิจกรรม ฟุตบอล
วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อฝกทักษะพื้นฐานในการเลนฟุตบอล เชน การรับ-สง การเลี้ยง การยิงประตู การเลนเปนทีม เปนตน
2. เพื่อใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานทักษะกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
3. เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรักการเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
4. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการเขารวมกิจกรรม
5. เปดโอกาสในการคัดเลือกตัวนักกีฬาของโรงเรียน
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
1. การสรางความคุนเคยกับลูกบอล
2. การเลี้ยงบอลรูปแบบตาง ๆ
3. การรับและสงบอลรูปแบบตาง ๆ
4. การหยุดบอลรูปแบบตาง ๆ
5. ตําแหนงผูเลน-กติกาการเลน
6. การแขงขันเปนทีม

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม ครอสเวิรด

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม

ครอสเวิรด

อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
อาจารยธันยธร
อาจารยปยวดี
Miss Cherilyn Espinosa

วงศอนันตศักดิ์
ฆายะนานนท

ผูประสานงาน / ผูสอน
ผูสอน
ผูสอน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 – ป.4
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน รวม 2
กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม รวม 10
วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 1.5 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง
อัตราคาเรียนตอคน 2,400 บาท
กลุม 1 (ป.1 – ป.4) รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพุธ
เริ่มวันที่ 26 มิถุนายน 2562 – วันที่ 4 กันยายน 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 2 (ป.1 – ป.4) รับ 8 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดี
เริ่มวันที่ 27 มิถุนายน 2562 – วันที่ 29 สิงหาคม 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

เครื่องแตงกาย เครื่องแบบนักเรียนปกติ
การนัดหมาย ชั่วโมงแรก
ผูสอนจะไปรับที่หองเรียน
ชั่วโมงถัดไป นัดพบนักเรียนที่หองเรียน ป.3/6 ชั้น 2 อาคาร 2

โครงการ / กิจกรรม ครอสเวิรค
วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานทักษะกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
2. เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรักการเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการเขารวมกิจกรรม
4. เปดโอกาสในการคัดเลือกตัวนักกีฬาของโรงเรียน
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
1. ความรูพื้นฐานคําศัพทภาษาอังกฤษ
2. ทักษะการสรางคํา
3. ทักษะการตอคํา
4. ทักษะการนับคะแนนและบันทึกคะแนน
5. ความเขาใจในกติกา
6. ทักษะการเปลี่ยนตัวเบี้ย
7. ทักษะการทักทวงและการตรวจสอบฝายตรงขาม
8. ทักษะการวางตัวเบี้ยใหไดคะแนนเพิ่ม
9. ทักษะการกันคูตอสูวางตัวเบี้ยลงชองพิเศษ
10. ทักษะการทําบิงโก

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม ลีลาศ

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม

ลีลาศ

อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
อาจารยศรานุวัฒน
ชุมชัง
อาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานกีฬาลีลาศ

ผูประสานงาน
ผูสอน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 – ป.4
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน
รวม 2
กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม
รวม 10
วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 1.5 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง

อัตราคาเรียนตอคน 2,400 บาท
กลุม 1 (ป.1 – ป.4) รับ 10 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันอังคาร
เริ่มวันที่ 25 มิถุนายน 2562 – วันที่ 3 กันยายน 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

กลุม 2 (ป.1 – ป.4) รับ 10 คน

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดี
เริ่มวันที่ 27 มิถุนายน 2562 – วันที่ 29 สิงหาคม 2562
เวลา 15.45 – 17.15 น.

สถานที่เรียน

หองประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร ฯ

โครงการ / กิจกรรม ลีลาศ
วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
1. เพื่อใหนักเรียนแสดงความสามารถทางดานทักษะกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
2. เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรักการเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการเขารวมกิจกรรม
4. เปดโอกาสในการคัดเลือกตัวนักกีฬาของโรงเรียน
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
1. ทําความรูจักกับกิจกรรมลีลาศ
2. ทักษะที่สําคัญในการฝกลีลาศ (การทรงตัว การเดินหนา การเดินถอยหลัง การเดินกาวออกดานขาง การ
จับคู)
3. การนับจังหวะเพลง
4. การเคลื่อนไหวในจังหวะตาง ๆ
4.1 ประเภทสแตนดารด
4.2 ประเภทลาติน
5. มารยาทและกติกาในการแขงขัน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
แบบเสนอขออนุมัติทําโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคตน ปการศึกษา 2562
กิจกรรม บัลเลต

ขออนุมัติทําโครงการ / กิจกรรมเรียนพิเศษ
ชื่อกิจกรรม

บัลเลต

อาจารยผูสอน / ผูชวยสอน
อาจารยศิวณัฐ
อาจารยจากสถาบันเตนรํา

เลอยิ้ม

ผูประสานงาน
ผูสอน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้น ป.1 - 3
1. จํานวนกลุมที่เปดสอน
รวม 1
กลุม
2. จํานวนวันเรียนตอกลุม
รวม 10
วัน
3. จํานวนชั่วโมงเรียนตอกลุมในแตละครั้ง 1 ชั่วโมง โดยรวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง

อัตราคาเรียนตอคน 4,600 บาท

กลุม 1 (ป.1 – ป.3) รับ 12 คน

สถานที่เรียน

ชั้น 7 อาคาร 50 ปฯ

ระยะวันที่เรียน เรียนเฉพาะวันพุธ
เริ่มวันที่ 26 มิถุนายน 2562 – วันที่ 4 กันยายน 2562
เวลา 15.30 – 16.30 น.

โครงการ / กิจกรรม บัลเลต
วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
ใหความรูในดานการแสดงออกถึงศิลป ปลูกฝงพื้นฐาน เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคและจินตนาการ โดยตระหนัก
ถึงจริยธรรม คุณธรรมและความมีระเบียบวินัย พรอมกับมีพัฒนาการในทุกๆดาน
1. การเรียนบัลเลตช วยเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพทางดานการเดินและการยืน เพื่อใหมีสรีระรางกายที่สงางาม
2. สามารถชวยแกไขขอบกพรองทางรางกายที่มีปญหา เชน ขาโกงงอ หรือหัวเขาชิด
3. พัฒนาเรื่องสมาธิและสมองทั้งซีกซาย-ขวา
4. เด็กที่เรียนบัลเลตจะมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ราเริงแจมใส
5. ชวยเสริมสรางความมั่นใจ กลาแสดงออกและมีจินตนาการที่ดี
6. เปนการปลูกฝงจังหวะและพัฒนาการทางดานดนตรี
7. การเตนบัลเลตยังเปนการสรางพื้นฐานที่ดแี ละมีความสําคัญในการพัฒนาซึ่งนําไปสูการเตนในรูปแบบอื่นๆ
8. เพื่อใหผูปกครองไดมีสวนรับรูเรื่องทฤษฏี ภูมิปญญาดานความฉลาดเกี่ยวกับกลามเนื้อและการเคลื่อนไหวของ
เด็กดวย
หลักสูตรและ/หรือ เนื้อหาวิชา
1. สนุกและมีความสุขกับสิ่งที่เรียน
2. สาระ (พื้นฐานแตละวิชา)
3. ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
4. สมาธิ
5. วัฒนธรรมไทยและมารยาทไทย
6. กลาแสดงออก (ถูกกาลเทศะ)

