
ที่สสอ.167/2563         โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

                                                                                                                         5 พฤศจิกายน 2563 

เร่ือง ก าหนดการกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2563 

เรียน ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้น Nursery - Year 12 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ท าให้แต่ละโรงเรียนตอ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนและก าหนดการ

ต่างๆ   กิจกรรมที่เคยจดัในปีที่ผ่านมา ในปีน้ี โรงเรียนจ าเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนรูปแบบและวนัเวลาตามขอ้จ ากดัและตามสถานการณ์ 

โดยมีรายละเอียดและก าหนดการ ดงัน้ี  

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม แนวปฏิบัติ 
1. ส.7 พ.ย.63 รับผลการเรียน ปพ.6 

และพบครูประจ าชั้น 
ก าหนดจุดรับผลการเรียนของแต่ละระดบัชั้น ดงัน้ี 

แผนก / เวลำ ระดับช้ัน จุดรับผลกำรเรียน 

ประถม - มัธยม 
เวลำ 8.30 - 12.00 น. 

Y. 1 โถงล่าง อาคาร Dominic 1 
Y. 2 – Y. 3 โถงล่าง อาคาร Dominic 2 

Y. 4 โถงล่าง อาคาร 4 
Y. 5 – Y. 6 โถงล่าง อาคาร Dominic 1 

Y. 7 – Y. 12 โถงล่าง อาคาร Baptist 

อนุบำล 
เวลำ 13.00 - 16.00 น. 

NC. โถงล่าง อาคาร1 
KG.1 โถงล่าง อาคาร Dominic 2 

KG.2 - KG.3 โถงล่าง อาคาร Dominic 1 
หมายเหตุ :  

1. หากนกัเรียนมาดว้ย  นกัเรียนแต่งกายชุดนกัเรียน 
2. ตรวจเช็คสุขภาพของตนเอง หากไม่สบาย มีไข ้ไอจาม มีน ้ ามูก ให้งดเวน้

การมาโรงเรียน 
3. กรุณาใส่หนา้กากผา้ / หนา้กากอนามยัเม่ือมาติดต่อโรงเรียน 

2. จ.16- อ.17 
พ.ย.63 

กิจกรรม  
What’s your M.I.? 

Year 4 

เพื่อให้นกัเรียนชั้น Year 4ไดส้ ารวจความสนใจและความถนดัของตนเอง  
ก่อนตดัสินใจเลือกกลุ่มกิจกรรมM.I.ในภาคเรียนที่ 2และผูป้กครองไดส้ามารถเขา้
ร่วมกิจกรรมพร้อมกบันักเรียน  ในวนัเปิดภาคเรียน โรงเรียนจะส่งจดหมายเชิญ 
และขอความกรุณาผูป้กครองตอบรับการเขา้ร่วมกิจกรรมของแต่ละห้อง ดงัน้ี 

วัน/เดือน/ปี ช้ัน เวลำ 
จ.16 พ.ย.63 Year 4A - Year 4B 7.30 - 11.30 น. 
อ.17 พ.ย.63 Year 4C -Year 4D - Year 4E 7.30 - 11.30 น. 

 

 



ล ำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม แนวปฏิบัติ 
3. พฤ.12- อ.24 

พ.ย.63 
ถ่ายภาพหมู่ 

เพื่อลงหนงัสือรุ่น 
(Yearbook 2020) 

ปรับเปลี่ยนจากเดิม เป็นก าหนดการใหม่ ดงัน้ี  
(ก าหนดการรายห้องจะประชาสัมพนัธ์ในล าดบัถดัไป) 

เดิม ใหม่ ระดับช้ัน 
พฤ.12- ศ.13พ.ย.63 คงเดิม Y. 7 – Y.12 

จ.16- พ.18พ.ย.63 คงเดิม Y. 1 – Y. 6 

จ. 23 – ศ. 27 พ.ย. 63 * ภาพหมู่ : พฤ.19- ศ.20พ.ย.63 
* ภาพแฟนซีเด่ียว : 19 – 20 และ   
   23 – 24 พ.ย. 63 

NC. - KG.3 
 

 
4. อ.24 - ศ.27 

พ.ย.63 
กีฬาสี ปีการศึกษา 

2563 
(Sports Carnival 

2020) 

ปรับเปลี่ยนก าหนดวนักีฬาสีจากเดิมเดือนมกราคม เป็นก าหนดการใหม่ดงัน้ี  
วัน/เดือน/ปี ระดับช้ัน รำยละเอียดอื่นๆ 
อ.24 พ.ย.63  Nc. แข่งเกมกีฬาช่วงเชา้ /  บ่ายเรียนตามปกติ 

พ.25 พ.ย.63 KG.1 – Y.1 
 

- ไม่ตอ้งจดัตารางสอน  
(เรียนพิเศษตามปกติ) 
- Nc / Y.2 – Y.12 เรียนตามปกติ 

พฤ.26 พ.ย.63 Y.2 – Y.12 -  ภาคเชา้ : ทุกระดบัชั้นแข่งเกมกีฬาทั้ง  
   วนั ไม่ตอ้งจดัตารางสอน 
   ภาคบ่าย : เฉพาะ Y.5-6 เรียนตามปกติ    
   ชั้นอื่นๆ แข่งเกมกีฬาต่อเน่ือง  
   (เรียนพิเศษตามปกติ)  
- Nc – Y.1 เรียนตามปกติ 

ศ.27 พ.ย.63 Y.4 - Y.12 - ไม่ตอ้งจดัตารางสอน 
   (เรียนพิเศษตามปกติ)  
-  Nc – Y.3 เรียนตามปกติ 

หมำยเหตุ :  
1. ปีน้ี “งด” กำรประกวดเชียร์ลีดเดอร์  
2. กำรประกวดขบวนพำเหรดในวนักีฬาสี เน้นควำมเรียบง่ำย แต่พร้อมเพรียง 

และเข้มแข็งในการเดินขบวน งดกำรตกแต่ง หรืออุปกรณ์ร่วมขบวน 
3. วนักีฬาสี ให้นกัเรียนใส่เส้ือตามสี (เท่าที่มี ไม่ตอ้งซ้ือใหม่) หรือเส้ือพละ 
4. ช่วง 2 สัปดาห์ก่อนวนักีฬาสี  จะจดัให้นกัเรียนไดแ้ข่งกีฬาระหว่างสี ดงัน้ี  

ระดบัชั้น Y.2-3 ช่วง Lunch, Y.4-6 คาบหลงั Break ทุกวนัพุธและวนัศุกร์ ,  
Y.7-12 คาบกอ่น Lunch ทุกวนัพฤหัสบดี-วนัศุกร์  หากนกัเรียนไดร้ับ
คดัเลือกเป็นนกักีฬา สามารถใส่รองเทา้กีฬามาจากบา้นได ้แต่ควรน าเส้ือ
ส าหรับใส่แข่งกีฬามาเปลี่ยน 



5. ศ.18 - พ.23
ธ.ค.63 

การแสดงคริสตม์าส 
ปีการศึกษา 2563 
(Christmas Show 

2020) 
 

ก าหนดวนัจดักิจกรรมดงัน้ี 
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ระดับช้ัน 

Christmas Show 
2020 

ศ.18 - พ.23 ธ.ค.63 NC. –Y.6  (ยกเวน้ Y.4)  

จ.21- พ.23 ธ.ค.63 Y.7– Y.12 
หมำยเหตุ. 

1. เน่ืองจากนักเรียนช้ัน Y.4 จะมีการน าเสนอผลงานด้านภาษาอังกฤษ ใน
รูปแบบ CLIL Project ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 (ปีที่แล้วจัดในภาคเรียนที่ 1) แต่
ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีข้อจ ากัดด้านเวลาส าหรับการเรียนรู้และ
การท ากิจกรรม ดังน้ันเพ่ือให้นักเรียนได้มีกระบวนการเรียนรู้และการ
เช่ือมโยงความรู้ระหว่างเนือ้หาและภาษาในรูปแบบ CLIL Project จึงงดการ
แสดงคริสมาสต์ในปีนี ้  โดยนักเรียนจะไปน าเสนอผลงานด้านภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบ CLIL Project ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 

2. รายละเอียดก าหนดการแสดงแต่ละรอบ จะมีจดหมายเชิญผู้ปกครองใน
ล าดับถัดไป 

 

6. กำรปรับเวลำในคำบเรียนระดับช้ัน Y.4– Y.12 ( เฉพาะเดือนพ.ย. - ธ.ค.63) 

เพื่อให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาสี 2 วนั และฝึกซ้อมการแสดงคริสตม์าส 3 วนั   วนัละ 60 นาที  จึงปรับลดเวลาใน

แต่ละคาบเรียน จากเดิมคาบเรียนละ 50 นาทีปรับเป็นคาบเรียนละ 40 นาที ตั้งแต่เปิดเรียนวนัแรก จนถึงวนัที่ 23 ธนัวาคม 

2563   ตั้งแต่เปิดเรียนวนัที่ 4 มกราคม 2564 จะกลบัมาใชเ้วลาเรียน คาบละ 50 นาที ตามปกติ 

 

7. กำรปรับคำบกิจกรรม M.I.ระดับช้ัน Y. 6 ในภำคเรียนที่ 2  

เน่ืองจากนกัเรียน Y.6 ไดจ้ดักิจกรรมค่ายลูกเสือในรูปแบบ Day Camp เรียบรอ้ยแลว้เม่ือเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  จึงปรับ

คาบ Scout Y.6  ให้เป็นการเพิ่มคาบกิจกรรม M.I. จากเดิม 1 คาบ เป็น 2 คาบ เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนไดท้ ากิจกรรมพฒันา

ศกัยภาพตนเองตามความถนดัและความสนใจ   

 

8. กำรปรับตำรำงสอนใหม่ 

นกัเรียน ชั้น KG.3, ห้อง Y.1B, Y.2A, Y.3E และระดบัชั้น Y.4- Y.12 มีการปรับตารางสอนใหม่ ผูป้กครองสามารถ 

download ตารางสอนไดท้าง website : www.ektra.ac.th วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น เป็นตน้ไป 

 

 

โรงเรียนสำรสำสน์เอกตรำ 

  



ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤศจิกำยน - ธันวำคม 2563 

วัน/เดือน/ปี แผนก กิจกรรม 
ส.7 พ.ย.63 ทุกแผนก รับผลการเรียน ปพ.6 และพบครูประจ าชั้น 

จ.9 พ.ย.63 ทุกแผนก เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 
พฤ.12- อ.24 พ.ย.63 ทุกแผนก ก าหนดการถ่ายภาพหมู่ เพื่อลงหนงัสือรุ่น (Yearbook 2020) 

(วนัถ่ายภาพแตกต่างกนัตามแต่ละระดบัชั้น)  
ศ.13 พ.ย. 63 มธัยม Digital Resilience Project ชั้น Y. 7-Y. 8 

จ.16 - อ.17พ.ย.63 ประถม กิจกรรม What’s your M.I.? ชั้น Y. 4 
พฤ. 19  - ศ.20 พ.ย. 63 ทุกแผนก เปิดท าการเรียนการสอนตามปกติ (ไม่หยดุตามประกาศรัฐบาล)  

ส.21พ.ย.63 มธัยม กิจกรรมค่ายพฒันาศกัยภาพ ชั้น Y.11 
พ.25- ศ.27 พ.ย.63 ทุกแผนก กีฬาสี ปีการศึกษา 2563 (Sports Carnival 2020) 

(ก าหนดการแตกต่างกนัตามแต่ละระดบัชั้น)  
พฤ.3 ธ.ค.63 ประถม - มธัยม กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ ชั้น Y. 2 – Y.12 

ศ.4 ธ.ค.63 อนุบาล - ประถม  กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ ชั้น NC. – Y. 1 

พฤ.10 ธ.ค.63 ทุกแผนก หยดุวนัรัฐธรรมนูญ 
ศ.11 ธ.ค.63 ทุกแผนก หยดุชดเชยวนัพ่อแห่งชาติ 

ศ.18- พ.23ธ.ค.63 ทุกแผนก 
ยกเวน้นกัเรียน Y. 4 

การแสดงคริสตม์าส ปีการศึกษา 2563 (Christmas Show2020) 
 

พฤ.24ธ.ค.63 ทุกแผนก กิจกรรมวนัแห่งการขอโทษ ให้อภยั คืนดี 
Apology, Forgiveness, Reconciliation Day (AFR Day) 

ศ.25 ธ.ค.63 - อา.3 ม.ค.64 ทุกแผนก หยดุเทศกาลคริสตม์าสและปีใหม่ 
จ.4 ม.ค.64 ทุกแผนก เปิดเรียนตามปกติ 

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม  

 


