
 

ที่สสอ. 224/2563                โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

        13 มกราคม 2564 

เรื่อง  ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 3  

เรียน  ผู้ปกครอง 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วย 

เหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทรท์ี่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตยท์ี่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศ

เปลี่ยนแปลง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศวันที่ 2 มกราคม 2564 นั้น  

ทางโรงเรียนจงึขอประชาสัมพันธ์กำหนดการ และรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 1. เปล่ียนแปลงกำหนดการเปดิเรียน 

 เดิม โรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 (ตามหนังสือ สสอ. 215/2563 ที่โรงเรียนออก

ก่อนมีประกาศศธ.) เปลี่ยนเป็น ปิดเรียนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 (ตามประกาศศธ.) ทั้งนี้ หากสถานการณ์

การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น อาจต้องปิดเรียนต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองในลำดับถัดไป  

 2. การสอบกลางภาค (ประถม มัธยม)  

เดิม กำหนดสอบกลางภาคในเดือนมกราคม เปลี่ยนเป็น ยกเลิกการสอบกลางภาค โดยปรับรูปแบบการเก็บ

คะแนนสำหรับภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับชั้น Y.1 – Y.12 (ทั้งวิชาครูไทยและวิชาครูต่างชาติ) ที่นักเรียนมีคะแนน 

100 คะแนน แบ่งการเก็บคะแนนดังนี ้

2.1 คะแนนกลางภาค มีสัดส่วนคะแนน 50 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน :  

2.1.1 นักเรียนมีคะแนนเก็บระหว่างเรียน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม (ก่อนปิดเรียน) ทั้งหมด 30

คะแนน (หากคะแนนเก็บนักเรียนคนใดยังไม่เรียบร้อย ครูประจำวิชาจะติดตามและนัดหมายการ

ส่งงานเป็นรายกรณี) 

2.1.2 การเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-29 มกราคม 2564  มคีะแนนเกบ็ 20 คะแนน :  

 วิชาครูไทย  วิชาครูต่างชาต ิ
การมีส่วนร่วมในการเข้าเรียนออนไลน์              5 คะแนน 10 คะแนน 
คะแนนจากการส่งงานหรือช้ินงาน / การทดสอบย่อย     15 คะแนน 10 คะแนน 

 

 

 



 

2.2 คะแนนปลายภาค มีสัดส่วนคะแนน 50 คะแนน  

• หากโรงเรียนเปิดเรียนได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 การเรียนการสอนจะดำเนินการตามปกติ 

และกำหนดการสอบปลายภาค สำหรับชั้น Y.1 – Y.11 วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2564  

และชั้น Y.12 วนัที่ 8 - 12 มีนาคม 2564  

• หากโรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ จะเรียนออนไลน์ต่อเนื่องจากเดือนมกราคมจนกว่าจะเปิด

เรียนได้ตามปกติ โดยกำหนดวัน และวิธีการสอบปลายภาค อาจมีการปรับเปลี่ยน (เก็บคะแนน 

คล้ายแบบคะแนนกลางภาค) ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองในลำดับถัดไป 

3. การวัดและประเมนิผลระดับช้ันอนุบาล 

ในภาคเรียนที่ 2 มีแนวทางดังนี ้

3.1 ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากการปฏิบัติกิจกรรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  

3.2 ประเมินการเรียนออนไลน์ระหว่างวันที่ 5-29 มกราคม 2564  จากการเข้าเรียน  ส่งชิ้นงาน และ ผล

การประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน (รายละเอียดเพิ่มเติมในห้อง 

Important Messages) 

3.3 หากโรงเรียนเปิดเรียนได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 การเรียนการสอนจะดำเนินการตามปกติ และ

ประเมินด้านทักษะความรู้ปลายภาคเรียนระดับKG.1 – KG.3 วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2564   

4. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ัน Y.6 และ Y.9 

ยกเลิกการประชุม โดยโรงเรียนจะส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองผ่านทางระบบ Checker และ ทาง 

Google Classroom (ห้อง Important Messages) และจะมีหนังสือแจ้งความจำนงศึกษาต่อให้ผู้ปกครอง

ตอบรับภายในกำหนด เม่ือโรงเรียนนำส่งหนังสือถึงผู้ปกครองแล้ว จะประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆของโรงเรียน

ด้วยอีกครั้ง 

5. การเรียนออนไลน์  

การเรียนออนไลน์มี 2 ช่องทาง คือ  

5.1 Google Classroom  เป็นช่องทางให้นักเรียนเรียน ทบทวนเนื้อหา และทำแบบฝึกหัดแต่ละรายวิชาด้วย

ตนเอง และส่งงานภายในระยะเวลาที่คุณครูกำหนด (ยกเว้นในระดับชั้นอนุบาล ผู้ปกครองสามารถจัดสรร

เวลาให้นักเรียนได้ตามความสะดวก) หากนักเรียนมีคำถาม หรือข้อสงสัยในบทเรียน ให้โพสต์สอบถาม

คุณครูด้านล่างของบทเรยีนทีโ่พสต์ไว้ในหน้า Classwork  



 

5.2 Google Meet เป็นช่องทางการเรียนกับคุณครูประจำวิชาผ่าน Video Conference โดยคุณครูจะมีการ

สอนสรุปเนื้อหา  และสอนเพิ่มเติมจากบทเรียนใน Google Classroom หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียน

ได้ตามตาราง คุณครูจะมีการบันทึกวิดีโอการสอนไว้ให้ดูย้อนหลังได้ วันรุ่งขึ้น เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  

• NC.- KG.3 จะโพสต์ไว้ในห้องเรียน Online 'Meet' Classes   

• Y.1 - Y.12 จะโพสต์ไว้ในห้องเรียนแตล่ะวิชา 

ตารางเรียนออนไลน์แต่ละสัปดาห์จะถูกโพสต์ในห้อง Important Messages นอกจากตารางเรียน

แล้ว ในห้อง Important Messages ยังมีคู่มือการใช้งาน Google Classroom, Google Meet  และ

ประกาศต่างๆจากทางโรงเรียน  เพื่อประโยชน์ของนักเรียน กรุณาเข้าห้อง Important Messages อย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อเช็คข่าวสารต่างๆ 

6. ชุดการเรียนสำหรับนักเรียนระดับ NC – KG.3 

แผนกอนุบาล ได้จัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้  (Integrated Learning Activity Pack) เพื่อให้นักเรียนได้เกิด

พัฒนาการครบทุกด้าน (เพิ่มเติมจากการเรียนออนไลน์) โดยใน 1 ชุดกิจกรรมประกอบไปด้วย ชุดทราย, ชุด 

Shapes, ใบงาน และ ชุดปลูกต้นไม้ (เฉพาะชั้น  KG 2 -3)  โดยกำหนดวันรับชุดการเรียน ดังนี้  

วันที่ ช้ัน เวลา และ สถานที ่
18-19 มกราคม 64 NC และ KG.3 • ทุกระดบัช้ันรับเวลา 8.30 – 15.30 น. 

• รับได้ที่ โถงล่างอาคาร 6 จุดรบัส่งนักเรียน 

• วิธีการเข้ามารบัชุดกิจกรรม 
1. เดินทางด้วยรถส่วนตัว หรือ แท๊กซี ่
ให้วางป้ายช่ือนักเรียนไว้หน้ารถ หรือแจ้งช่ือนักเรียนกบั
คุณครูที่เรียกวิทยุสื่อสารตรงจุดปอ้มรปภ และวนรถเข้า
มาโดยไม่ต้องลงจากรถ 
2. เดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์  
ให้จอดรถบรเิวณด้านหน้าโรงเรียน ข้างป้อมรปภ. เข้า
ตรวจคัดกรองที่โถงล่างอาคาร 6 และติดต่อเพือ่รบัชุด
การเรียนรูก้ับคุณคร ู

20-21 มกราคม 64 KG.1 และ KG.2 
23 มกราคม 64 สำหรับผู้ปกครองที่

ไม่สะดวกมารับ ใน
วันที่กำหนด 

หมายเหตุ :  แผนกอนุบาลจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับชุดการเรียนรู้ดังกล่าว ประชาสัมพันธ์ถึง

ผู้ปกครองในห้อง Important Messages ภายในวันที่ 16 มกราคม 2564 



 

7. การติดต่อแผนกธุรการ 

7.1 ขอหนังสือรับรอง หรือยื่นคำร้อง สามารถดำเนินการออนไลน์ ทางเวบไซต์โรงเรียนwww.ektra.ac.th 

เม่ือยื่นคำร้องแล้ว กรุณาโทรติดต่อธุรการ (โทร 02-212-9930-1, 02-212-0157)  เพื่อตรวจสอบ

กำหนดวันรับเอกสารอีกครั้ง  หรือสอบถามเรื่องต่างๆได้ทางอีเมล์ admin@ektra.ac.th  

• ในกรณีต้องการสอบถามหรือพบปัญหาเก่ียวกับการเรียนออนไลน์ กรุณาติดต่อ 

it.support@ektra.ac.th  หรือ ส่งข้อความทาง inbox facebook : Ektra Activities โดยเลือก

ติดต่อเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น เพื่อฝ่าย IT จะได้ลำดับการแก้ปัญหาหรือตอบคำถามที่

ส่งเข้ามาโดยไม่ตกหล่นหรือซ้ำซ้อน  

7.2 เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น. วนัเสาร์ 8.30 – 16.00 น. (หยุดวนัอาทิตย์

และวันหยุดนักขตัฤกษ์) ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการใน

วันเสาร์ ขอความกรุณาโทรศัพทต์รวจสอบก่อนทุกครั้ง เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง  

7.3 ประเด็นสอบถามเก่ียวกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้ชำระมาแล้ว   

7.3.1 ค่าเรียนพิเศษเดือนธันวาคม ที่โรงเรยีนปิดเรียนก่อนกำหนด และ ค่าเรียนพิเศษเดือน

มกราคม ที่บางท่านชำระล่วงหน้ามาแล้วนั้น เม่ือโรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้

ตามปกติ จะพิจารณาจำนวนวันเปิดเรียนที่เหลืออยู่ เพื่อมาคำนวณค่าเรียน โดยคำนวณค่า

เรียนตามสัดส่วนวนัเรียน จากนั้น  โรงเรียนจะดำเนินการ 2 แบบคือ 

• พิจารณาคืนเงินค่าเรียนพิเศษที่ชำระมาแล้วให้กับผู้ปกครอง หรือ  

• ทำการเรียนการสอนชดเชยในวันที่สามารถเปิดเรียนได้ โดยผู้ปกครองไม่ต้องชำระค่า

เรียนพิเศษเพิ่มเติม  แต่หากโรงเรียนยังต้องปิดเรียนต่อเนื่องจนจบปีการศึกษา ทาง

โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์วิธีการคืนเงินให้ผู้ปกครองในลำดับถัดไป 

7.3.2 ค่าเทอม ค่าแอร์ ค่าอาหาร อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางส่วนลดเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง 

(เนื่องจากต้องพิจารณากำหนดวันที่โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนได้ตามปกติอีกครั้ง)   

หากกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพิ่มเติม ทาง

โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ใน เวบไซต์ www.ektra.ac.th , Facebook : Ektra Activities , ห้อง Important 

Messages (ใน Google Classroom) และ LINE Checker (เป็นช่องทางการสื่อสารเฉพาะนักเรียนระดับมัธยม)  

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

http://www.ektra.ac.th/
mailto:admin@ektra.ac.th
mailto:it.support@ektra.ac.th
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