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รายละเอียดกิจกรรมสอนเสริมตุลาพาเพลิน 

ระหว่างวันที่ 3 – 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดกิจกรรมสอนเสริมตุลาพาเพลิน ปีการศึกษา 2565 ขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 
3 ถึงวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565  โดยมีรายการให้นักเรียนเลือกสมัคร จ านวน 7 รูปแบบ ดังต่อไปนี้  

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ระดับชั้นที่สมัคร ราคา สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ 
1. กิจกรรมตุลาพาเพลิน 

+ DAY TRIP 8 วัน 
วันท่ี 3 – 12 ตุลาคม 
2565 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
15.00 น. 

ป.1  -  ป.6  
(หลักสูตร
RP+EP+CEP) 

4,790 บาท  • เอกสารด้านวิชาการ 4 วิชา 
ระดับชั้น ป.1-2 
วิชาภาษาไทย คณติศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ระดับชั้น ป.3-6 
วิชาภาษาไทย คณติศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์

• อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
• กิจกรรมภาคบ่าย+อุปกรณ์การเรยีน 
• DAY TRIP 1 วัน+เสื้อยืด 1 ตัว  
• (ไม่เข้าค่าย ACP Life Skills in 

Action Camp) 
2. กิจกรรมตุลาพาเพลิน 

+ DAY TRIP รวม 8 
วัน (3–12 ต.ค.65)  
และเข้าค่าย ACP Life 
Skills in Action 
Camp 2 วัน         
(13-14 ต.ค.65 
8.30น.-15.30 น.) 

วันท่ี 3 – 14 ตุลาคม 
2565 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
15.00 น. 

ป.1  -  ป.6  
(RP+EP+CEP) 

4,790 + 
2,000 = 
6,790 บาท 
ลดเหลือ  
6,690 บาท 

• เอกสารด้านวิชาการ 4 วิชา 
ระดับชั้น ป.1-2 
วิชาภาษาไทย คณติศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ระดับชั้น ป.3-6 
วิชาภาษาไทย คณติศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์

• อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
• กิจกรรมภาคบ่าย+อุปกรณ์การเรยีน 
• DAY TRIP 1 วัน+เสื้อยืด 1 ตัว  
• ค่าย ACP Life Skills in Action 

Camp Day Camp 2 วัน 
• (ได้ช่ัวโมงสาธารณประโยชน์ 15 

ช่ัวโมง ) 
3. กิจกรรมตุลาพาเพลิน 

+ DAY TRIP รวม 8 
วัน (3–12 ต.ค.65)  
และเข้าค่ายอากาศ
ยานไร้คนขับ (13-15 
ต.ค.65) 

วันท่ี 3 – 15 ตุลาคม 
2565 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
15.00 น. 

ป.4 - ป.6 
(RP+EP+CEP) 
(รับ 120 คน) 

4,790 + 
6,500 = 
11,290 บาท 
ลดเหลือ 
11,190 
บาท 

• เอกสารด้านวิชาการ 4 วิชา 
ระดับชั้น ป.4 - 6 
วิชาภาษาไทย คณติศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์

• อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
• กิจกรรมภาคบ่าย+อุปกรณ์การเรยีน 
• DAY TRIP 1 วัน+เสื้อยืด 1 ตัว  
• เข้าค่ายที่ เขาใหญ่ 2 คืน 3 วัน 

(ไม่รวมค่าอุปกรณ์) 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ระดับชั้นที่สมัคร ราคา สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ 
4. กิจกรรมพัฒนา

ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียน ป.1 (กลุม่
เฉพาะกิจ) + DAY 
TRIP รวม 8 วัน 

 และเข้าค่าย ACP Life 
Skills in Action 
Camp 2 วัน  
(13-14 ต.ค.65   
8.30น.-15.30 น.) 

วันท่ี 3 – 14 ตุลาคม 
2565 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
15.00 น. 

ป.1 (เฉพาะกลุ่ม) 4,790 บาท • ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  ฟรี 
• อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
• กิจกรรมภาคบ่าย+อุปกรณ์การเรยีน 
• DAY TRIP 1 วัน+เสื้อยืด 1 ตัว  
• ค่าย ACP Life Skills in Action 

Camp Day Camp 2 วัน 
• (ได้ช่ัวโมงสาธารณประโยชน์ 15 

ช่ัวโมง ) 

5. ติวเข้มข้น เตรียมสอบ 
iPSLE ป.6 รวม 8 วัน 
(3–12 ต.ค.)  

 และเข้าค่าย ACP Life 
Skills in Action 
Camp 2 วัน  
13-14 ต.ค.65  
( เลิก 15.30 น.) 

วันท่ี 3 – 12 ตุลาคม 
2565 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
15.00 น. 

ป.6  
( RP ) 
(รับ 80 คน) 

3,790 บาท 
เท่านั้น  

• ชีทติวเข้มข้น Math Science 
English เรยีน Onsite กับครู
ต่างชาติ ฟรี  

• อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
• กิจกรรมภาคบ่าย+อุปกรณ์การเรยีน 
• ค่าย ACP Life Skills in Action 

Camp Day Camp 2 วัน  
• (ได้ช่ัวโมงสาธารณประโยชน์ 15 

ช่ัวโมง ) 
•  (ไม่มี Day Trip ) 

6. เข้าค่าย ACP Life 
Skills in Action 
Camp 2 วัน  
Day Camp  

    (เช้าไป-เย็นกลับ) 
 

วันท่ี 13 – 14 
ตุลาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
15.30 น. 

ป.1  -  ป.6  
(RP+EP+CEP) 

2,000 บาท • ท าช้ินงาน Handmade 4 ช้ิน เพื่อ
มอบให้ผู้ด้อยโอกาส 

• (ได้ช่ัวโมงจิตอาสา 15 ช่ัวโมง )  

7. เข้าค่ายอากาศยานไร้
คนขับ  
3 วัน 2 คืน ท่ีเขาใหญ่ 
 

วันท่ี 13 – 15 
ตุลาคม 2565 
 

ป.4 - ป.6 
(RP+EP+CEP) 
(รับ 120 คน) 

6,500 บาท  • เสื้อยืด 1 ตัว  
• ร่วมกิจกรรมแสนสนุกของวิทยากร

และคณุคร ู
• ไม่รวมค่าอุปกรณ ์

 
สถานที่ทัศนศึกษา :  Dream World  
ช่วงเช้า และพักกลางวัน มีกิจกรรม Show แสนสนุกจากกิจกรรมภาคบ่าย และร้านอาหารเครื่องดื่มแสนอร่อย   
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ : 026756970 ต่อ 401, 100, 222 
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ตารางรายการวิชาการ ภาคเช้า 
วันจันทร์ที่ 3 - วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ระยะเวลา 8 วัน  (รวมหลักสูตร RP+EP+CEP) 

 
ล าดับที ่ รายการ เนื้อหาการเรียน ชื่อครู

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวนที่รับ สถานที ่

1. วิชาการ 

       รับ ป.1–2 

เรียน 4 รายวิชา ดังนี ้

   -วิชาภาษาไทย  

   -วิชาคณิตศาสตร์  

   -วิชาภาษาอังกฤษ  

   -วิชาภาษาจีน 

ครูประจ าวิชา ไม่จ ากดั ห้องเรียน 

ป.1–2 

2. วิชาการ 

       รับ ป.3–6 

เรียน 4 รายวิชา ดังนี ้

   -วิชาภาษาไทย 

   -วิชา คณิตศาสตร์  

   -วิชาภาษาอังกฤษ  

   -วิชาวิทยาศาสตร ์

ครูประจ าวิชา ไม่จ ากดั ห้องเรียน 

ป.3–6 

3. กิจกรรมพัฒนาภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียน ป.1 

 

ฝึกทักษะ  การฟัง พูด อ่าน เขียน และพัฒนา

นักเรียนระดับช้ัน ป.1 ให้สามารถมีทักษะการฟัง พูด 

อ่าน เขียนได้ในระดับด ี

ครูประจ าวิชา กลุ่มเฉพาะ ห้องเรียน 

ป.1 

4. ติวเข้มข้น เตรียมสอบ 

iPSLE ป.6  

ติวเข้มข้นกับครตู่างชาติ ฟรี ดังนี ้

  -Mathematics  

  -Science  

  -English  

ครูประจ าวิชา

ชาวต่างชาติ 

85 ห้องเรียน 

ป.6 
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ตารางกิจกรรมของนักเรียน ป.1 - ป.6 ที่สมัครกิจกรรมตุลาพาเพลิน  เช้าวิชาการ - บ่ายเข้าร่วมกิจกรรม  8 วัน  

เวลา 

 

คาบที่ 1 คาบที่ 2 พัก คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 - 6 หมายเหต ุ

08.30-09.15 09.15–10.00 30 10.30–11.15 11.15–12.00 13.00–15.00 คาบละ 45 นาท ี

ช้ัน ป.1 - ป.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ นา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน กิจกรรมเลือก  

ช้ัน ป.3 -ป.6 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ ที ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ กิจกรรมเลือก  

พักกลางวัน 12.00-13.00 น. 

 

ตารางกิจกรรมของนักเรียนพัฒนาศักยภาพภาษาไทย - บ่ายเข้าร่วมกิจกรรม 8 วัน  

เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 พัก คาบที่ 3 คาบที่ 4 - 5 หมายเหต ุ

ช้ัน ป.1 กลุ่มเร่ง
พัฒนาภาษาไทย 

คาบละ 50 นาท ี

08.30–09.20 09.20–10.10 30 10.40–11.30 13.00 – 15.00 ภาคเช้าเรียนฟร ี

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน  

ฟรี  

นา 

ที 

และการเขียน กิจกรรมเลือก 

พักกลางวัน 11.30-13.00 น. 

 

ตารางกิจกรรม กลุ่มติวเข้มข้น ป.6 เตรียมสอบ iPSLE  เช้าติว iPSLE + บ่ายร่วมกิจกรรม 8 วัน  

เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 พัก คาบที่ 3 คาบที่ 4 - 5 หมายเหต ุ

ช้ัน ป.6 

คาบละ 50 นาที 

08.30–09.20 09.20–10.10 30 10.40–11.30  13.00–15.00  ภาคเช้าเรียนฟร ี

สอนโดยครูต่างชาต ิMath Science นา 

ที 

English กิจกรรมเลือก 

พักกลางวัน 11.30-13.00 น. 
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ตารางรายช่ือกิจกรรมภาคบ่ายทั้งหมด 26 รายการ  

วันจันทร์ที่ 3 - วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ระยะเวลา 8 วัน  (รวมหลักสูตร RP+EP+CEP) 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกกจิกรรมภาคบ่ายได้  1 กิจกรรม ( เรียน 2 ชั่วโมง)  ตามรายละเอียดที่แนบ 

 กิจกรรม เนื้อหาการเรียน ชื่อครู
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนที่รับ สถานที ่

 1. Smart Kids        
รับ ป.1 – 2  

กิจกรรมฝึกทักษะการคิด เช่น การคิดสร้างสรรค์
คิดคล่อง คิดยดืหยุ่น คิดค านวณ เป็นต้น  โดยใช้
เกม ใบงาน ผลิตผลงานสร้างสรรค์  

มิสรุจนา  
มิสเบญจมาศ 
มิสปัทมา 

ไม่จ ากดั ห้อง DLC 

 2. Coding is Fun! 
รับ ป. 1-3   

กิจกรรมการเขียน Code ส าหรับเด็กอายุ 6-9 ปี 
เด็กๆ จะไดล้องท าสิ่งท่ีน่าตื่นเต้นที่พวกเขาสามารถ
ท าได้ด้วยการเขียน Code สนุกกับการเรยีนรู้การ
เขียน Code ผา่นเกม 

มิสศิริรัตน์ 
มิสดุษฎ ี
 

20 ห้อง Com 3 

 3. Science toys   
by STEM & Lego 
รับ ป.2 - ป.6  

การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และSTEM ผ่านการ
ประดิษฐ์ของเล่น ฝึกเป็นนักประดษิฐ์ตัวน้อย 
(ช าระค่า Lego ที่ครูผู้สอน ประมาณ 500 -
1,000 บาท) 

ม.สุชาติ ลลิต 
มิสผกา 

15 ห้อง 
STEM 1 

 4. สนุกกับบอร์ด 
micro-bit 
รับ  ป.4-5 

เรียนรู้การเขียน Code เบื้องต้นกบับอร์ด  
Micro-bit 

มิสพรพรรณ 10 ห้อง 
STEM 4 

 5. Gundam Junior  
รับ ป.2 - ป.4 

เป็นการฝึกสมาธิ กล้ามนิ้วมือส าหรับเด็ก ป.2-4   
สร้างความภาคภมูิใจในการต่อหุ่นกั้นดั้ม ได้กันดั้ม
กลับบ้าน  (ช าระค่ากนัดั้มที่ครูผู้สอน ประมาณ 
500 -1,000  บาท) 

มิสดารณี 
 

10 ห้อง 
STEM 3 

 6. iKids Robot + 
Lego  
รับ ป.2-ป.4 

การเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนท่ีมีความสนใจ
หุ่นยนต์ มีการพัฒนาสร้างเสรมิทกัษะรอบด้าน 
เช่น กระบวนการคดิ ออกแบบ สังเกต ทดลอง  ลง
มือท า แก้ปัญหา น าเสนอ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

มิสวารุณี 
 

16 ห้อง 
STEM 2 

 7. ตะลุยโลก
วิทยาศาสตร์ 
รับ ป.1 - ป.3 

เป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน ท าการทดลองที่หลากหลายแสนสนุก 
สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่อย่างง่าย ท า
ให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น กล้าคิด กล้าทดลอง 
ซึ่งเป็นสมบตัิของนักวิทยาศาสตรต์ัวน้อย 

มิสทิพาวรรณ 
ม.สุชาติ ร. 

20 ห้องวิทย์ 2 

 8. เล่นสนุกกับ
วิทยาศาสตร์  
รับ ป.4 - ป.6 

เรียนรูห้ลักการทางวิทยาศาสตรผ์า่นการประดิษฐ์
ของเล่นจากวัสดุใกล้ตัว 
 

มิสวันดี  
มิสขนิษฐา สิน 

20 ห้องวิทย์ 1 
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 กิจกรรม เนื้อหาการเรียน ชื่อครู
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนที่รับ สถานที ่

 9. Plants Lover  
รับ ป.3 - ป.6 

กิจกรรมที่ 1 การปลูกไมด้อกไม้ประดับประเภท
ต่าง ๆ  

- จุดประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนได้ทดลองปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ ตั้งแต่การเลือกดิน ผสมดิน 
การดูแล และแก้ปญัหาหลังการปลูก 

กิจกรรมที่ 2 การจดัสวนถาด 

- จุดประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียน ใช้จินตนาการในการ
สร้างสรรค์ ออกแบบจดัเตรียมพันธุ์ไม้ วัสดุ
อุปกรณ์ และจัดตกแต่งสวนในรูปแบบใหม่ ที่
สวยงาม ซึ่งอาจจ าลองแบบมาจากธรรมชาติ 
หรือย่อส่วนทิวทัศน์ธรรมชาตลิงในถาด   

กิจกรรมที่ 3 การตะลยุตลาดต้นไม้ 

(ช าระค่าต้นไม้ ทีค่รูผู้สอนราคา 500 บาท ) 

มิสสกุัญญา ว ิ

มิสนิศารัตน์  

 

20 ห้อง ป.3/6 

 10. Tamiya ป.2 -ป.6 จัดกลุ่ม เรียนรู้การประกอบรถแขง่ขั้นพื้นฐาน  
การตกแต่ง ประดับ ประลองความเร็ว รถท่ี
ประกอบเอง (อุปกรณ์ทางโรงเรียนจัดให้) สัมผัส
กับการแข่งขันบนรางมาตรฐาน  เริ่มจากสนามเล็ก 
เพื่อออกไปสู่สนามระดับประเทศ   

(ช าระค่ารถ Tamiya ที่ครูผู้สอน ราคาประมาณ 
500 -1,000  บาท) 

ม.นนทวุฒิ 

ม.เกียรติศักดิ ์

20 ห้อง 
Tamiya 

ตีกเซนต์
หลุยส ์

 11. E-sport ป.3 - ป.6 เสรมิทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม แข่งขัน 
E-sport เช่น ROV , FreeFire, Roblox, Among 
US, Call of Duty etc. อย่างมีน้ าใจนักกีฬา      
ชิงรางวัลอีกมากมาย   

ม.สาทิตย์ 

ม.ภูชงค์ 

ไม่จ ากัด ห้องปลอด
เชื้อ ตึกพระ
นางฯ ช้ัน 4 

 12. ฟุตบอล  ป.1 -ป.2  ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เช่น การเลี้ยง 
ส่ง โหม่ง และยิงประตู การเล่นเปน็ทีม เข้าใจ
กติกาการแข่งขันฟุตบอล มีน้ าใจนกักีฬา 

ม.สุชาติ ว ิ

ม.ก าพล 

ไม่จ ากัด สนามหญ้า
เทียม 

 13. ฟุตบอล  ป. 3 - ป.6 ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเป็นทีม  เช่น การเลี้ยง 
ส่ง โหม่ง และยิงประตู  เข้าใจกตกิาการแข่งขัน  
มีน้ าใจนักกีฬา 
เนื้อหาการสอนฟุตบอล   
Warm up การยืดกล้ามเนื้อ สมรรถภาพทางกาย  
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความเร็ว ความ

ม.สมเจตน์  
 

ไม่จ ากัด สนาม ACC 
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 กิจกรรม เนื้อหาการเรียน ชื่อครู
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนที่รับ สถานที ่

คล่องแคล่วว่องไว การฝึกสัมผสับอล การเลี้ยงบอล 
การส่ง-รับบอล  การยิงประตู เล่นเกมรุก - รับ  
และการเล่นเป็นทีม 

 14. แบดมินตัน  
รับ ป.3 - ป.6 

ฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐาน การตีแบบ Forehand - 
Back hand การเสริ์ฟ  การเล่นเดีย่ว กติกาการ
แข่งขัน ในกีฬาแบดมินตัน 

ม.อรรคพันธ์  

มิสอัณณ์ณิชา 

ไม่จ ากดั สนาม ACC 

 15. ดนตรีไทย  
 รับ ป.1 - ป.6 

ดนตรไีทย ฝึกเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตีเป่า 
(ระนาดเอก  ทุ้ม  ฆ้อง จะเข้  ซอ ขิม  ขลุ่ย)  และ
วงอังกะลุง  เพื่อสร้างวงดนตรีส าหรับประกวด 
สร้างสมาธิ ฝึกทักษะการบรรเลงเป็นทีม  ฝึกความ
สามัคค ี

ม.ชยกรณัฎฐ ์

มิสณัฎฐ์จิรา 

ไม่จ ากดั ห้องดนตรี
ไทย 

 16. ดุริยางค์ 
(เฉพาะนักเรียนวง
ดุริยางค์โรงเรียน) 

 

ฝึกทักษะการรวมวง บรรเลงเพลง และ พัฒนา
ศักยภาพการเล่นดนตรี  

ฝึกซ้อมวง ให้พร้อมส าหรับการแสดงงานของ
โรงเรียน 

มิสภิญญ
ลักษณ ์

มิสปิยะรัตน ์

เฉพาะ
นักเรียนวง
ดุริยางค์ของ

โรงเรียน 

ห้องดุริยางค ์

 17. วงสตริงคอมโบ้ 
(เฉพาะนักเรียนวง
สตริงคอมโบ้) 

 

ฝึกทักษะ กลอง เบส กีต้าร์ เปียโน  ร้องเพลง  
และรวมวงสตริง  

ส่งเสริมนักเรียนพัฒนาศักยภาพดา้นดนตรี สู่การ
แข่งขันภายนอก 

ม.วงศกร 

มิสสุธีรา 

6 ห้องดนตรี
สากล 

 18. LITTLE  CHEF 
รับ ป.2 - ป.6  

 

สนุกกับการท าอาหารง่ายๆ ครบวงจร ไดล้งมือท า 
ทาน และเก็บล้างด้วยตนเอง พัฒนาทักษะชีวิต   
เมนูมีดังนี้ เค้กหนา้นิ่มมะพร้าวอ่อน คัพเค้กส้ม  
พิซซ่า ครัวซองแฮมชสี  ไก่ทอดซอสเกาหลี  ครัว
ซองวาฟเฟิล  สังขยามันม่วง  นมสดมะม่วง 

(เมนูอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

รับจ านวนกลุ่มละ  25 คน จ านวน 2 กลุ่ม 

ม.จิรพงศ์ 

มิสเพ็ญพิมล 

มิสพนัสนันท ์

มิสสุทธิรัตน์  

 

25 – 50  ห้อง 
Cooking 

และ
ห้องเรียนป.4 

 19. วาดการ์ตูนกับ      
ม.สิรภพ  
รับ ป.1 

เรียนรู้ขั้นตอนการวาดการ์ตูน ออกแบบตัวการ์ตูน
สัตว์น่ารักๆ เช่น นกเพนกวิน หมี ปลาหมึก แมว 
เป็นต้น พร้อมทั้งฝึกเคล็ดลับการระบายสี ด้วยสไีม้
ระบายน้ า   

ม.สิรภพ 20 ห้อง ป.1/1 
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 กิจกรรม เนื้อหาการเรียน ชื่อครู
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนที่รับ สถานที ่

 20. กิจกรรมสสีันงาน
ศิลป ์
รับ ป.4 - ป.6 

ฝึกสรา้งสรรค์ผลงานด้วยสีน้ าและสีออยพาสเทล 

เรียนรู้วิธเีทคนิคต่างๆของการใช้สนี้ า 

ผสมผสานงานศิลปะไดห้ลากหลายงดงาม 

มิสพัชรินทร์ 

มิสสกุลราตรี 

 

15-20 ห้องศิลปะ
ช้ัน 4 ตึก 
AC2000 

 21. ปิงปอง 
รับ ป.2 - ป.6  
 

ฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐาน การตลีูก Forehand - Back 
hand การเสริ์ฟ  การเล่นเดี่ยวและคู่ เข้าใจกติกา
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  และมีน้ าใจนักกีฬา 

ม.เฉลิมพล 

ม.กันต์กว ี

15 – 20  ใต้ตึกเซนต์
หลุยส ์

 22. ว่ายน้ า               
รับ ป.1-6 

 

- กลุ่มไมม่ีพื้นฐาน 
เรียนทักษะการว่ายน้ าเบื้องต้น  
- กลุ่มที่มีพ้ืนฐาน 
1. ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การกลั้นหายใจ 
ลอยตัว เคลื่อนที่ และเอาตัวรอดในน้ า 
2. ฝึกทักษะทักษะการด าน้ า แบบคว่ าตัว หงายตัว 
ลอยตัวเคลื่อนตัว และการพาตัวในน้ า 
3. การว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์หรือท่าวดัวา 
(Freestyle or Crawl Stroke) 
4. การว่ายน้ าท่ากรรเชียง (Back Crawl Stroke) 
5. การว่ายน้ าท่ากบ (Breast stroke) 
6. การว่ายน้ าท่าผีเสื้อ (Butterfly) 

ม.นริศร 
ม.วิภาคย์  

ไม่จ ากดั สระว่ายน้ า 

 23. บาสเกตบอล  
รับ ป.4 - ป.6 

เรียนรู้การเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวพ้ืนฐานทางด้าน
บาสเกตบอล การอบอุ่นรา่งกายที่ถูกต้อง การยืด
เหยียดกล้ามเนื้อท่ีถูกต้อง รวมถึงการฝึกพ้ืนฐาน
ทางด้านบาสเกตบอล เช่น การรับ-ส่งบอล การ
เลี้ยงบอล การชู๊ตบอล และสนุกกับการเล่นทีมเพื่อ
น าผลทีไ่ด้จากการฝึกไปใช้ในการแข่งขัน 

ม.ไพรัช  20  สนาม
บาสเกตบอล 

 24. โดรน                 
รับ ป.1-ป.6 

เพื่อสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี
พัฒนาทักษะด้านร่างกาย เกดิจากการท างาน
ร่วมกันระหว่างมือ และสายตา รู้จกัการวางแผน 
เชื่อมโยงเหตุ และผล รูจ้ักเลือกค าสั่งต่าง ๆ เพื่อให้
โดรนท าสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการ มีความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ หรือพื้นฐานวิศกรรมงา่ย ๆ ส าหรับเด็ก 
(ช าระค่าโดรนที่ครูผู้สอน จ านวน 2,000 - 
2,500  บาท) 

ม.เทพพิทักษ ์

ม.กันต์กว ี

ไม่จ ากดั หน้าตึกเซนต์
หลุยส ์
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 กิจกรรม เนื้อหาการเรียน ชื่อครู
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนที่รับ สถานที ่

 25. กิจกรรมเรียนรู้ภาษา
จากเพลง 
รับ ป.4-6 

เรียนรูภ้าษาอังกฤษจากเพลงตามสมัยนิยม ทั้ง
ค าศัพท์ ความหมาย และการน าไปใช้   

มิสชลิดา 

 

ไม่จ ากดั ห้อง ป.4/1 

 26. ไวโอลีน 
รับ ป.1-6 

เรียนรูเ้ครื่องดนตรไีวโอลีนและสอนการเล่นไว
โอลีนระดับขั้นพื้นฐาน จัดการเรยีนแบบกลุ่มให้
สนุกกับดนตรีไปพร้อมกัน 

คุณริวอิจิ 

คุณณัฐรัชต์ 

ไม่จ ากดั ห้องเปียโน 
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รายละเอียดค่าย “ACP Life Skills in Action Camp 2022”  
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ตารางหมุนเวียนกิจกรรม  

การจัดกิจกรรม แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 ทีม  คือ 

ทีม 1  ทีม A  ทีม 2   ทีม C  ทีม 3   ทีม P 

แบ่งฐานกิจกรรม ออกเป็น   3   จุด  

จุด 1  ภายในบริเวณโรงเรียน  มีกิจกรรม 4 ฐาน แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มย่อย เข้า 2 ฐาน  
จุด 2  ที่สระว่ายน้ า และ ห้องประชุมหลุยส์มารี แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มย่อย  
จุด 3  ที่สมาคมแต้จิ๋ว  ลานคนเมือง แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มย่อย เข้า  4 ฐาน  

ระยะเวลาท ากิจกรรม  ฐานละ 180 นาที ท ากิจกรรมและรวมเวลาย้ายฐาน รับอาหารว่าง และพักเบรค 

 

วันที่ เวลา ทีม A ทีม C ทีม P 
13 ตุลาคม 08.30 – 11.30 น. 

12.30 – 15.30 น. 
จุด 1  
จุด 2 

จุด 2 
จุด 3 

จุด 3 
จุด 1 

14 ตุลาคม 08.30 – 11.30 น. 
12.30 – 15.30 น. 

จุด 3 
ห้องเรียน 

จุด 1 
ห้องเรียน 

จุด 2 
ห้องเรียน 

 
 

ก าหนดการจัดค่าย “ACP Life Skills in Action Camp 2022” 
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

วันที่  13 ตุลาคม 2565 

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน รับหนังสือ “พ่ีให้น้องเครื่องเขียนนี้เพื่อน้อง” จัดนันทนาการแบ่งกลุ่มนักเรียน 
  ใต้ตึกอัสสัมชัญ 2000 
08.30 – 9.00 น. พิธีเปิดค่ายค่าย ACP Life Skills in Action Camp 2022  ที่ สนามบาสเกตบอล 
 

C

P

A
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วันที่ 08.30 – 11.30 น. กิจกรรมฐาน ทีมรับผิดชอบ ครู สถานที ่
 

 
13 

ตุลาคม 
2565 

 
        จุด 1 

อาสานี้เพื่อน้อง 
สิ่งของท ามือ 

ฐานที่ 1  
ถุงผ้ามัดย้อม 

เจลแอลกอฮอล์ 

ทีม A 1 ม. จิรพงศ์ 
และทีมคุณครู 

ใต้ตึกมาร์ติน 
หน้าห้องพยาล 

ฐานที่ 2  
สมุดท ามือ 
สบู่เหลว 

ทีม A 2 ม. จิรพงศ์ 
และทีมคุณครู 

ใต้ตึกเซนหลุยส์ 
สนามบาส 

             

           จุด 2 
อาสานี้เพื่อสังคม 
Survival Skills 
 

ฐานที่ 1  
อาสานี้ เพื่อกู้ชีวิต 

ทักษะการเอาชีวิตรอด 

ทีม C 1 ทีมวิทยากร 
ครูประจ าฐาน 
และครูในทีม 

 
สระว่ายน้ า 

ตึกหิรัญสมโภช 

ฐานที่ 2 
อาสาแนะแนว 
ค้นหาตัวเอง 

ทีม C 2 มิสชนัญญา 
และทีมคุณครู 

ห้องประชุม
หลุยส์ ตึกพระ
นางฯ ชั้น 2 

      
             จุด 3 

กิจกรรม RC พิชิต
จุดอาสา ณ ลานคน
เมือง 
*กิจกรรมเวียนฐาน 
*ฐานละ 30 นาที 
*ระหว่างทางเดิน 
ค้นหา ไข่ไดโนเสาร์ 

ฐานที่ 1 
สันทนาการ 

อาสา เติมค าศัพท์เพ่ือ
น้อง 

ทีม P 1 ครูประจ าฐาน 2 
คน 

ครูประจ าทีม 2 คน 
 

ลานคนเมือง 
 

ฐานที่ 2  
อาสา เพ่ือชุมชน                

คัดแยกขยะ  

ทีม P 2 ครูประจ าฐาน 2 
คน 

ครูประจ าทีม 2 คน 
ทีมงานระดับชั้น  

ป.1-2 

ลานคนเมือง 
 

ฐานที่ 3 
อาสา ส ารวจสิ่งแวดล้อม 

ทีม P 3 ครูประจ าฐาน 2 
คน 

ครูประจ าทีม 2 คน 
ทีมงานระดับชั้น  

ป.3-4 

ลานคนเมือง 
 

ฐานที่ 4 
 The Green Roof  

อาสานี้ เพื่อเปลี่ยนกล่อง
นมเป็นหลังคา 

ทีม P 4 ครูประจ าฐาน 2 
คน 

ครูประจ าทีม 2 คน 
ทีมงานระดับชั้น  

ป.5-6 

ลานคนเมือง 
 

 
11.30-12.30 น. พักทานอาหารกลางวัน 
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วันที่ 12.30 – 15.30 น. กิจกรรมฐาน ทีมรับผิดชอบ ครู สถานที ่
 

13 ตุลาคม 
2565 

 
        จุด 1 

อาสานี้เพื่อน้อง 
สิ่งของท ามือ 

ฐานที่ 1  
ถุงผ้ามัดย้อม 

เจลแอลกอฮอล์ 

ทีม P 1 ม. จิรพงศ์ 
และทีมคุณครู 

ใต้ตึกมาร์ติน 
หน้าห้องพยาล 

ฐานที่ 2  
สมุดท ามือ 
สบู่เหลว 

ทีม P 2 ม. จิรพงศ์ 
และทีมคุณครู 

ใต้ตึกเซนต์
หลุยส์ 

สนามบาส 
             

           จุด 2 
อาสานี้เพื่อสังคม 
Survival Skills 

 

ฐานที่ 1  
อาสานี้ เพื่อกู้ชีวิต 

ทักษะการเอาชีวิตรอด 

ทีม A 1 ทีมวิทยากร 
ครูประจ าฐาน 
และครูในทีม 

สระว่ายน้ า 
ตึกหิรัญสมโภช 

ฐานที่ 2 
อาสาแนะแนว 
ค้นหาตัวเอง 

ทีม A 2 มิสชนัญญา 
และทีมคุณครู 

ห้องประชุม
หลุยส์ ตึกพระ
นางฯ ชั้น 2 

      

             จุด 3 

กิจกรรม RC พิชิต
จุดอาสา ณ ลานคน
เมือง 
*กิจกรรมเวียนฐาน 
*ฐานละ 30 นาที 
*ระหว่างทางเดิน 
ค้นหา ไข่ไดโนเสาร์ 

ฐานที่ 1 
อาสาสันทนาการ 

เติมค าศัพท์เพ่ือน้อง 

ทีม C 1 ครูประจ าฐาน 2 คน 
ครูประจ าทีม 2 คน 

 

ลานคนเมือง 
 

ฐานที่ 2  
อาสา เพ่ือชุมชน                

คัดแยกขยะ  

ทีม C 2 ครูประจ าฐาน 2 คน 
ครูประจ าทีม 2 คน 
ทีมงานระดับชั้น  

ป.1-2 

ลานคนเมือง 
 

ฐานที่ 3 
อาสา ส ารวจสิ่งแวดล้อม 

ทีม C 3 ครูประจ าฐาน 2 คน 
ครูประจ าทีม 2 คน 
ทีมงานระดับชั้น  

ป.3-4 

ลานคนเมือง 
 

ฐานที่ 4 
 The Green Roof  

อาสานี้ เพื่อเปลี่ยนกล่อง
นมเป็นหลังคา 

ทีม C 4 ครูประจ าฐาน 2 คน 
ครูประจ าทีม 2 คน 
ครูประจ าทีม 2 คน 
ทีมงานระดับชั้น         

ป.5-6 

ลานคนเมือง 
 

 
15.30 น. ชี้แจงนัดหมายการท ากิจกรรมในวันถัดไป 
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วันที่ 08.30 – 11.30 น. กิจกรรมฐาน ทีมรับผิดชอบ ครู สถานที ่
 

14 ตุลาคม 
2565 

 
        จุด 1 

อาสานี้เพื่อน้อง 
สิ่งของท ามือ 

ฐานที่ 1  
ถุงผ้ามัดย้อม 

เจลแอลกอฮอล์ 

ทีม C 1 ม. จิรพงศ์ 
และทีมคุณครู 

ใต้ตึกมาร์ติน 
หน้าห้องพยาล 

ฐานที่ 2  
สมุดท ามือ 
สบู่เหลว 

ทีม C 2 ม. จิรพงศ์ 
และทีมคุณครู 

ใต้ตึกเซนหลุยส์ 
สนามบาส 

             

           จุด 2 
อาสานี้เพื่อสังคม 
Survival Skills 

 

ฐานที่ 1  
อาสานี้ เพื่อกู้ชีวิต 

ทักษะการเอาชีวิตรอด 

ทีม P 1 ทีมวิทยากร 
ครูประจ าฐาน 
และครูในทีม 

 
สระว่ายน้ า 

ตึกหิรัญสมโภช 

ฐานที่ 2 
อาสาแนะแนว 
ค้นหาตัวเอง 

ทีม P 2 มิสชนัญญา 
และทีมคุณครู 

ห้องประชุม
หลุยส์ ตึกพระ
นางฯ ชั้น 2 

      

             จุด 3 

กิจกรรม RC พิชิต
จุดอาสา ณ ลานคน
เมือง 
*กิจกรรมเวียนฐาน 
*ฐานละ 30 นาที 
*ระหว่างทางเดิน 
ค้นหา ไข่ไดโนเสาร์ 

ฐานที่ 1 
อาสาสันทนาการ 

เติมค าศัพท์เพ่ือน้อง 

ทีม A 1 ครูประจ าฐาน 2 คน 
ครูประจ าทีม 2 คน 

ทีมวิชาการ 

ลานคนเมือง 
 

ฐานที่ 2  
อาสา เพ่ือชุมชน                

คัดแยกขยะ  

ทีม A 2 ครูประจ าฐาน 2 คน 
ครูประจ าทีม 2 คน 
ทีมงานระดับชั้น           

ป.1-2 

ลานคนเมือง 
 

ฐานที่ 3 
อาสา ส ารวจสิ่งแวดล้อม 

ทีม A 3 ครูประจ าฐาน 2 คน 
ครูประจ าทีม 2 คน 
ทีมงานระดับชั้น  

ป.3-4 

ลานคนเมือง 
 

ฐานที่ 4 
 The Green Roof  

อาสานี้ เพื่อเปลี่ยนกล่อง
นมเป็นหลังคาเขียว 

ทีม A 4 ครูประจ าฐาน 2 คน 
ครูประจ าทีม 2 คน 
ทีมงานระดับชั้น         

ป.5-6 

ลานคนเมือง 
 

 
11.30-12.30 น. พักทานอาหารกลางวัน 
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หมายเหตุ   เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

วันที่ 12.30 – 14.30 น. กิจกรรม นักเรียน ครู สถานที ่
 

14 
ตุลาคม 
2565 

 
                  
 
 
 
 Pack นี้เพ่ือน้อง 
             
      
 

- Pack ถุงผ้ามัดย้อม 
-ท าแบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
ภายนอกโรงเรียน  

40 คน / ห้อง คุณครหู้องละ 3 คน 2 ห้องเรียน 
ตึกมารต์ิน 

- Pack สมุดท ามือ 
- ท าแบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์  

40 คน / ห้อง คุณครหู้องละ 3 คน 2 ห้องเรียน 
ตึกมารต์ิน 

-Pack สบู่เหลว 
-ท าแบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์  

40 คน / ห้อง คุณครหู้องละ 3 คน 2 ห้องเรียน 
ตึกมารต์ิน 

-Pack แอลกอฮอล ์
-ท าแบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์  

40 คน / ห้อง คุณครหู้องละ 3 คน 2 ห้องเรียน 
ตึกมารต์ิน 

-Pack หนังสือ 
-ท าแบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์  

40 คน / ห้อง คุณครหู้องละ 3 คน 2 ห้องเรียน 
ตึกมารต์ินติน 

-Pack สมุดค าศัพท์ 
-ท าแบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์  

40 คน / ห้อง คุณครหู้องละ 3 คน 2 ห้องเรียน                
ตึกมารต์ิน 

-Pack อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องเขียนเพื่อน้อง 
--ท าแบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

40 คน / ห้อง คุณครหู้องละ 3 คน 2 ห้องเรียน            
ตึกมารต์ิน 

-Pack กล่องนม  
-ท าแบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

40 คน / ห้อง คุณครหู้องละ 3 คน 2 ห้องเรียน            
ตึกมารต์ิน 

 
14.30-15.30 น. กิจกรรมปิดค่าย มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน  
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แบบบันทกึการเข้าร่วมกจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ภายนอกโรงเรียน  
นักเรียนช้ัน ป.1 – ป.3   

วนั / เดือน / ปี  ช่ือกจิกรรม จ านวนช่ัวโมง 

13-14 ตุลาคม 
2565 

อาสานี้เพ่ือน้อง สิ่งของท ามือ : ถุงผ้ามัดย้อม 
บ้านพิพัฒน์กนกพร อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   

2 
 

อาสานี้เพ่ือน้อง สิ่งของท ามือ : สมุดท ามือ 
UNCOMMON VOLUNTEER 

2 
 

อาสานี้เพ่ือน้อง สิ่งของท ามือ : สบู่เหลว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง ต.ปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่

1 
 

อาสานี้เพ่ือน้อง สิ่งของท ามือ : เจลแอลกอฮอล ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง ต.ปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่

1 
 

หนังสือนี้เพ่ือน้อง 
ปั้นฝันนักอ่าน โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง ต.พระธาตุ  อ.เชียงกลาง จ. น่าน 

1 
 

อุปกรณ์การเรียนเพ่ือน้อง 
บ้านพิพัฒน์กนกพร อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   

1 

อาสานี้เพ่ือสังคม  Survival Skills  
อาสานี้ เพื่อกู้ชีวิต ทักษะการเอาชีวิตรอด 

 
2 

กิจกรรม RC พิชิตจุดอาสา ณ ลานคนเมือง 
อาสา เติมค าศัพท์เพื่อน้อง 
อาสา เพื่อชุมชน คัดแยกขยะ 
อาสา ส ารวจสิ่งแวดล้อมคนเมือง 
อาสา เปลีย่นกล่องนมเป็นหลังคาเขียว 
The Green Roof Project โครงการหลังคาเขียว เพ่ือมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก 
และ UNCOMMON VOLUNTEER 

 
3 

Pack นี้เพ่ือน้อง  
1. บ้านพิพัฒน์กนกพร อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  50270 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง ต.ปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
3. UNCOMMON VOLUNTEER 
4. The Green Roof Project โครงการหลังคาเขียว เพ่ือมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) 

ยามยาก 
5. ปั้นฝันนักอ่าน โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง หมู่ที่ 4  ต.พระธาตุ  อ.เชียงกลาง จ. น่าน  

2 

          รวมจ านวนช่ัวโมง 15 

หมายเหต ุ  นักเรียนช้ัน ป.1 – ป.3  ต้องมเีวลาเข้าร่วมกจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ภายนอกโรงเรียนไม่น้อยกว่า 10 

ช่ัวโมง 

วช.019 



17 
 

 

 

แบบบันทกึการเข้าร่วมกจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ภายนอกโรงเรียน  
นักเรียนช้ัน ป.4 – ป.6   

วนั / เดือน / ปี  
 

ช่ือกจิกรรม 
  

วถิีมงฟอร์ต ทัว่ไป 

13-14 
ตุลาคม 2565 

อาสานี้เพ่ือน้อง สิ่งของท ามือ : ถุงผ้ามัดย้อม 
บ้านพิพัฒน์กนกพร อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2 

 
 

อาสานี้เพ่ือน้อง สิ่งของท ามือ : สมุดท ามือ 
UNCOMMON VOLUNTEER 

2  

อาสานี้เพ่ือน้อง สิ่งของท ามือ : สบู่เหลว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง ต.ปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่ 1  

อาสานี้เพ่ือน้อง สิ่งของท ามือ : เจลแอลกอฮอล ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง ต.ปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่

1  

หนังสือนี้เพ่ือน้อง 
ปั้นฝันนักอ่าน โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง ต.พระธาตุ  อ.เชียงกลาง จ. น่าน 

1  

อุปกรณ์การเรียนเพ่ือน้อง 
บ้านพิพัฒน์กนกพร อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

1  

อาสานี้เพ่ือสังคม  Survival Skills 
อาสานี้ เพื่อกู้ชีวิต ทักษะการเอาชีวิตรอด 

 2 

กิจกรรม RC พิชิตจุดอาสา ณ ลานคนเมือง 
อาสา เติมค าศัพท์เพื่อน้อง 
อาสา เพื่อชุมชน คัดแยกขยะ 
อาสา ส ารวจสิ่งแวดล้อมคนเมือง 
อาสา เปลีย่นกล่องนมเป็นหลังคาเขียว 
The Green Roof Project โครงการหลังคาเขียว เพ่ือมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภา
ฯ) ยามยาก และ UNCOMMON VOLUNTEER 

 3 

Pack นี้เพื่อน้อง 
1. บ้านพิพัฒน์กนกพร อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  50270 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง ต.ปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
3. UNCOMMON VOLUNTEER 
4. The Green Roof Project โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพ่ือน

พึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
5. ปั้นฝันนักอ่าน โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง ต.พระธาตุ  อ.เชียงกลาง  จ. น่าน 

2  

                                                                                          รวมจ านวนชั่วโมง 10 5 

                           รวมจ านวนชั่วโมงทั้งหมด 15 

หมายเหตุ  นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6  ต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ภายนอกโรงเรียนไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมง   ( ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติกิจกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสตามแนววิถีมงฟอร์ต ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง เช่น ศูนยส์งเคราะห์เด็กก าพร้า 
สถานพักฟื้นคนชรา โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลนิธิเพ่ือผู้ด้อยโอกาส ศูนย์คนตาบอด มูลนิธคินพิการ เป็นต้น ) 

วช.019 

จ านวนช่ัวโมง 
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ก าหนดกิจกรรม ค่ายอากาศยานไร้คนขับ   (รับเฉพาะนักเรียน ป.4-6) 

ณ ฟ่าวเท่นทรี รีสอร์ท  อ.ปากช่อง เขาใหญ่  จ.นครราชสีมา   

วันที่ 13 – 15 ตุลาคม  2565 

วันเวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 
ตุลาคม พ.ศ. 2565 

08.30 น. นักเรียนรายงานตัวที่ใต้ตึก 2000 
09.00 น. ออกเดินทางจากรุงเทพฯ  
12.00 น. เดินทางถึง ที่พักฟ่าวเท่นทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง  
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น. ปฐมนิเทศ 
14.30 น. กิจกรรม 1 (หน้าที่ ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับ 
และการประกอบเครื่อง) 
16.00 น. อาหารว่าง  / กิจกรรม 2   (แบ่งกลุ่มและฝึกภาคปฏิบัติ) 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. กิจกรรม 3 E-SPORT  
21.00 น. นัดหมาย/อาหารว่าง/สวดมนต์ 
21.30 น. เข้านอน 

 

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 12.00 น. กิจกรรม 4 (ฝึกภาคปฏิบัติ) 
10.30 น.  อาหารว่าง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. กิจกรรม 5 ผจญภัย 
15.00 – 16.30  อาหารว่าง 
15.30 – 18.00 น.  กิจกรรม 6  (ฝึกภาคปฏิบัติ) 
18.00 น. กิจกรรมที่ 7 งานเลี้ยงสังสรรค์และชมการแสดง 
21.00 น. นัดหมาย / สวดมนต์    
21.30 น.  เข้านอน 

 

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น.  กิจกรรม 8  
ประเมินทักษะการบิน/ E-SPORT  
09.30 น. มอบรางวัลและใบเกียรติบัตร 
11.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารที่สเต็คฟาร์มโชคชัย 
12.00 น. รับประทานอาหารที่สเต็คโชคชัย 
13.30 น. เดินทางออกจาก ฟาร์มโชคชัย 
16.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ 
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 คณะครูของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ขอน าเสนอกิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือตอบสนองความสนใจของนักเรียนที่
ต้องการเรียนเสริมนอกเวลา และ แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองท่ียังไม่สะดวกมารับนักเรียน ลดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภยั
ของบุตรหลานของท่าน มอบหมายให้คุณครูดูแลนักเรียนเป็นการส่วนตัว  ดังนี้   
o กิจกรรม Extra Course ช่วงหลังเรียนเสริมตุลาพาเพลิน วันจันทร์–วันศุกร์ เร่ิมตั้งแต่วันที่ 3–14 ตุลาคม 2565 

เงื่อนไข!!   นักเรียนที่สมัครเรียน Extra Course จะต้องสมัครเรียนเสริมของโรงเรียนก่อน  
ผู้ปกครองที่สนใจสมัครเรียน ไดต้ามรายละเอยีดด้านล่างนี้  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้าพเจ้า ผู้ปกครองนักเรียนช่ือ ................................................................ ช้ัน ป. ............. เลขประจ าตัว.........................หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ ..................................... มีความประสงค์สมัครกิจกรรมเสริมนอกเวลา ดังต่อไปนี้  
 

 กิจกรรม เวลาเรียน ชั้นที่รับ เนื้อหาการเรียน/จ านวนที่รับ ราคาค่า
สมัคร 

ครูผู้สอน 

 Extra Course 
ตอนเย็น:  
Roblox Studio 
ขั้นพื้นฐาน & 
Lego STEM   
 
 
เรียนที ่
ห้อง STEM1  
ตึก AC 2000  
ชั้น4 

วันจันทร์ - 
วันศุกร์ 
15.30-
16.30 น. 
 
รวม 10 วัน 

ป.2 -ป.6 จ ากัดจ านวน 15 คน เฉพาะ  Onsite  เท่านั้น 
คร้ังท่ี 1 – 2 
1. รู้จัก MacOS  
    - การใช้งานขั้นพื้นฐาน 
    - ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครือ่ง และ 
Application  
2. รู้จัก Roblox  
    - การใช้งานขั้นพื้นฐาน 
3. Lego 
    - รู้จักอุปกรณ์ และวิธีการเก็บรักษา 
    - ฝึกต่อตามความคิดสรา้งสรรค์ และ
จินตนาการ 
คร้ังท่ี 3 – 4 
1. รู้จัก Roblox studio 
    - การใช้งานเครื่องมือขั้นพื้นฐาน  
    - หลักการออกแบบ Gameplay และฉาก
ประกอบ 
    - ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และความคิด
สร้างสรรค ์
2. Lego       - ชุดต่อ Lego 
คร้ังท่ี 5 – 9 
1. สร้างเกมจาก Roblox studio 
    - สร้างเกม ทดลองเล่น แก้ไขปรับปรุง
พัฒนา 
    - น าเสนอผลงาน 
2. Lego      - ชุดต่อ Lego 
คร้ังท่ี 10   น าเสนอ 
 

3,000 ม.สุชาติ ล. 

เพิ่มเตมิ !!!! กิจกรรมเสริมนอกเวลา Extra Course !!! 
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 กิจกรรม เวลาเรียน ชั้นที่รับ เนื้อหาการเรียน/จ านวนที่รับ ราคาค่า
สมัคร 

ครูผู้สอน 

 Extra Course  
ท่องโลกเสมือน
จริงกับโปรแกรม 
Cospaces + 
Learn to Code 
with Minecraft 
Education 
 
เรียนที ่
ห้อง STEM2  
ตึก AC 2000  
ชั้น 4 

เวลา 15.30 
- 16.45 น. 
 
 
รวม 10 วัน 

ป.2-6 
(20คน) 

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในโลก Digital 
Metaverseด้วย VR และ AR ช่วยสร้าง
ประสบการณ์แบบเสมือนจริงด้วยโปรแกรม 
CoSpaceใช้ภาพ 360°  ที่พร้อมใช้งานท่ี
ส่งเสริมเสริมพลังความคดิสร้างสรรค์และ
จินตนาการ   อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนรู้
ภาษาการเขยีนโปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงการ
เขียน Code Blocks ผ่านการเล่นเกม 
Minecraft  Education ได้อยา่งสนุกสนานอีก
ด้วย   

ค่าเรียน 
3,000 
บาท  

ค่าอุปกรณ์ : 
แว่น VR 5G 
AIS  700 

บาท  ช าระ
กับครูผู้สอน  

 

มิสวารณุี  

 Extra Course 
ตุลาพาเพลิน :
ฟุตบอล  
 
เรียนที ่
สนามหญ้าเทียม 
ตึก AC 2000  

เวลา 15.30 
- 17.30 น. 
 
รวม 10 วัน 

ป.1-5 ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เช่น การ
เลี้ยง ส่ง โหม่ง และยิงประตู การเล่นเป็นทีม 
เข้าใจกติกาการแข่งขันฟุตบอล มนี้ าใจนักกีฬา 
(รับจ านวนไมจ่ ากัด) 
 

 3,500 ม.สุชาติ ว. 
ม.สิรภพ  

 Extra Course 
ตุลาพาเพลิน : 
ท่องโลก Science 
 
เรียนที ่
ห้อง ป.3/1  
ตึก AC 2000  
ชั้น2 

เวลา 15.30 
- 17.00 น. 
 
รวม 10 วัน 

ป.1 -ป.2 เตรียมพบกับความสนุกยกก าลัง 2✌️ 
กิจกรรมเนื้อหาท่ีอัดแน่นเตรียมความพร้อม
ก่อนเรียน สนุกกับการทดลอง Science และ
เพลิดเพลินกับค าศัพท์พร้อมสนทนาโต้ตอบ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์ 
หมายเหตุ  
**เปิดสอนเมื่อมจี านวนนักเรยีน สมัคร 10 คน
ขึ้นไป 

3,000 มิสอาทิตยา 
ม.ชลิตพงศ ์

 
 

 

 

 

 

 


