ที่สสอ.167/2563

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
5 พฤศจิกายน 2563

เรื่ อง

กาหนดการกิจกรรมภาคเรี ยนที่ 2/2563 ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

เรี ยน

ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น Nursery - Year 12

จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโคโรนาไวรัส ทาให้แต่ละโรงเรี ยนต้องปรับรูปแบบการเรี ยนการสอนและกาหนดการ
ต่างๆ กิจกรรมที่เคยจัดในปี ที่ผ่านมา ในปี นี้ โรงเรี ยนจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบและวันเวลาตามข้อจากัดและตามสถานการณ์
โดยมีรายละเอียดและกาหนดการ ดังนี้
ลำดับ วัน/เดือน/ปี
1.
ส.7 พ.ย.63

2.

จ.16- อ.17
พ.ย.63

กิจกรรม
แนวปฏิบัติ
รับผลการเรี ยน ปพ.6 กาหนดจุดรับผลการเรี ยนของแต่ละระดับชั้น ดังนี้
และพบครู ประจาชั้น
แผนก / เวลำ
ระดับชั้น
จุดรับผลกำรเรียน
Y. 1
โถงล่าง อาคาร Dominic 1
ประถม - มัธยม
Y. 2 – Y. 3 โถงล่าง อาคาร Dominic 2
เวลำ 8.30 - 12.00 น.
Y. 4
โถงล่าง อาคาร 4
Y. 5 – Y. 6 โถงล่าง อาคาร Dominic 1
Y. 7 – Y. 12 โถงล่าง อาคาร Baptist
NC.
โถงล่าง อาคาร1
อนุบำล
KG.1
โถงล่าง อาคาร Dominic 2
เวลำ 13.00 - 16.00 น.
KG.2 - KG.3 โถงล่าง อาคาร Dominic 1
หมายเหตุ :
1. หากนักเรี ยนมาด้วย นักเรี ยนแต่งกายชุดนักเรี ยน
2. ตรวจเช็คสุขภาพของตนเอง หากไม่สบาย มีไข้ ไอจาม มีน้ ามูก ให้งดเว้น
การมาโรงเรี ยน
3. กรุ ณาใส่หน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยเมื่อมาติดต่อโรงเรี ยน
กิจกรรม
What’s your M.I.?
Year 4

เพื่อให้นกั เรี ยนชั้น Year 4ได้สารวจความสนใจและความถนัดของตนเอง
ก่อนตัดสินใจเลือกกลุ่มกิจกรรมM.I.ในภาคเรี ยนที่ 2และผูป้ กครองได้สามารถเข้า
ร่ วมกิจกรรมพร้อมกับนักเรี ยน ในวันเปิ ดภาคเรี ยน โรงเรี ยนจะส่ งจดหมายเชิญ
และขอความกรุ ณาผูป้ กครองตอบรับการเข้าร่ วมกิจกรรมของแต่ละห้อง ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
ชั้น
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.

ลำดับ วัน/เดือน/ปี
3. พฤ.12- อ.24
พ.ย.63

กิจกรรม
ถ่ายภาพหมู่
เพื่อลงหนังสือรุ่ น
(Yearbook 2020)

แนวปฏิบัติ
ปรับเปลี่ยนจากเดิม เป็ นกาหนดการใหม่ ดังนี้
(กาหนดการรายห้องจะประชาสัมพันธ์ในลาดับถัดไป)
เดิม
ใหม่
พฤ.12- ศ.13พ.ย.63 คงเดิม

ระดับชั้น
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 NC. - KG.3
* ภาพแฟนซีเดี่ยว : 19 – 20 และ
23 – 24 พ.ย. 63
4.

อ.24 - ศ.27
พ.ย.63

กีฬาสี ปี การศึกษา
2563
(Sports Carnival
2020)

ปรับเปลี่ยนกาหนดวันกีฬาสีจากเดิมเดือนมกราคม เป็ นกาหนดการใหม่ดงั นี้
วัน/เดือน/ปี
ระดับชั้น
รำยละเอียดอื่นๆ
อ.24 พ.ย.63
Nc.
แข่งเกมกีฬาช่วงเช้า / บ่ายเรี ยนตามปกติ
พ.25 พ.ย.63
KG.1 – Y.1 - ไม่ตอ้ งจัดตารางสอน
(เรี ยนพิเศษตามปกติ)
- Nc / Y.2 – Y.12 เรี ยนตามปกติ
พฤ.26 พ.ย.63
Y.2 – Y.12 - ภาคเช้า : ทุกระดับชั้นแข่งเกมกีฬาทั้ง
วัน ไม่ตอ้ งจัดตารางสอน
ภาคบ่าย : เฉพาะ Y.5-6 เรี ยนตามปกติ
ชั้นอื่นๆ แข่งเกมกีฬาต่อเนื่อง
(เรี ยนพิเศษตามปกติ)
- Nc – Y.1 เรี ยนตามปกติ
ศ.27 พ.ย.63
Y.4 - Y.12 - ไม่ตอ้ งจัดตารางสอน
(เรี ยนพิเศษตามปกติ)
- Nc – Y.3 เรี ยนตามปกติ
หมำยเหตุ :
1. ปี นี้ “งด” กำรประกวดเชียร์ ลีดเดอร์
2. กำรประกวดขบวนพำเหรดในวันกีฬาสี เน้ นควำมเรียบง่ำย แต่พร้ อมเพรียง
และเข้มแข็งในการเดินขบวน งดกำรตกแต่ง หรื ออุปกรณ์ร่วมขบวน
3. วันกีฬาสี ให้นกั เรี ยนใส่เสื้อตามสี (เท่าที่มี ไม่ตอ้ งซื้อใหม่) หรื อเสื้อพละ
4. ช่วง 2 สัปดาห์ก่อนวันกีฬาสี จะจัดให้นกั เรี ยนได้แข่งกีฬาระหว่างสี ดังนี้
ระดับชั้น Y.2-3 ช่วง Lunch, Y.4-6 คาบหลัง Break ทุกวันพุธและวันศุกร์ ,
Y.7-12 คาบก่อน Lunch ทุกวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ หากนักเรี ยนได้รับ
คัดเลือกเป็ นนักกีฬา สามารถใส่รองเท้ากีฬามาจากบ้านได้ แต่ควรนาเสื้อ
สาหรับใส่แข่งกีฬามาเปลี่ยน

5.

ศ.18 - พ.23
ธ.ค.63

การแสดงคริ สต์มาส กาหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้
ปี การศึกษา 2563
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
(Christmas Show
Christmas Show ศ.18 - พ.23 ธ.ค.63
2020)
2020
จ.21- พ.23 ธ.ค.63

ระดับชั้น
NC. –Y.6 (ยกเว้น Y.4)
Y.7– Y.12

หมำยเหตุ.
1. เนื่ อ งจากนักเรี ยนชั้ น Y.4 จะมีการนาเสนอผลงานด้ านภาษาอัง กฤษ ใน
รู ปแบบ CLIL Project ต่ อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 (ปี ที่แล้ วจัดในภาคเรี ยนที่ 1) แต่
ด้ วยสถานการณ์ โควิด 19 ทาให้ มีข้อจากัดด้ านเวลาสาหรั บการเรี ยนรู้ และ
การท ากิ จ กรรม ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ นั กเรี ย นได้ มี กระบวนการเรี ยนรู้ และการ
เชื่อมโยงความรู้ ระหว่ างเนือ้ หาและภาษาในรูปแบบ CLIL Project จึงงดการ
แสดงคริ สมาสต์ ในปี นี้ โดยนักเรี ยนจะไปนาเสนอผลงานด้ านภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบ CLIL Project ในช่ วงสัปดาห์ แรกของเดือนกุมภาพันธ์
2. รายละเอียดกาหนดการแสดงแต่ ล ะรอบ จะมีจ ดหมายเชิ ญผู้ปกครองใน
ลาดับถัดไป
6. กำรปรับเวลำในคำบเรียนระดับชั้น Y.4– Y.12 ( เฉพาะเดือนพ.ย. - ธ.ค.63)
เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมกีฬาสี 2 วัน และฝึ กซ้อมการแสดงคริ สต์มาส 3 วัน วันละ 60 นาที จึงปรับลดเวลาใน
แต่ละคาบเรี ยน จากเดิมคาบเรี ยนละ 50 นาทีปรับเป็ นคาบเรี ยนละ 40 นาที ตั้งแต่เปิ ดเรี ยนวันแรก จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม
2563 ตั้งแต่เปิ ดเรี ยนวันที่ 4 มกราคม 2564 จะกลับมาใช้เวลาเรี ยน คาบละ 50 นาที ตามปกติ
7. กำรปรับคำบกิจกรรม M.I.ระดับชั้น Y. 6 ในภำคเรียนที่ 2
เนื่องจากนักเรี ยน Y.6 ได้จดั กิจกรรมค่ายลูกเสือในรูปแบบ Day Camp เรี ยบร้อยแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จึงปรับ
คาบ Scout Y.6 ให้เป็ นการเพิ่มคาบกิจกรรม M.I. จากเดิม 1 คาบ เป็ น 2 คาบ เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ทากิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพตนเองตามความถนัดและความสนใจ
8. กำรปรับตำรำงสอนใหม่
นักเรี ยน ชั้น KG.3, ห้อง Y.1B, Y.2A, Y.3E และระดับชั้น Y.4- Y.12 มีการปรับตารางสอนใหม่ ผูป้ กครองสามารถ
download ตารางสอนได้ทาง website : www.ektra.ac.th วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น เป็ นต้นไป

โรงเรียนสำรสำสน์ เอกตรำ

ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤศจิกำยน - ธันวำคม 2563
วัน/เดือน/ปี
ส.7 พ.ย.63

แผนก
ทุกแผนก

กิจกรรม
รับผลการเรี ยน ปพ.6 และพบครู ประจาชั้น

จ.9 พ.ย.63
พฤ.12- อ.24 พ.ย.63

ทุกแผนก
ทุกแผนก

ศ.13 พ.ย. 63
จ.16 - อ.17พ.ย.63
พฤ. 19 - ศ.20 พ.ย. 63
ส.21พ.ย.63
พ.25- ศ.27 พ.ย.63

มัธยม
ประถม
ทุกแผนก
มัธยม
ทุกแผนก

เปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2563
กาหนดการถ่ายภาพหมู่ เพื่อลงหนังสือรุ่ น (Yearbook 2020)
(วันถ่ายภาพแตกต่างกันตามแต่ละระดับชั้น)
Digital Resilience Project ชั้น Y. 7-Y. 8
กิจกรรม What’s your M.I.? ชั้น Y. 4
เปิ ดทาการเรี ยนการสอนตามปกติ (ไม่หยุดตามประกาศรัฐบาล)
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ชั้น Y.11
กีฬาสี ปี การศึกษา 2563 (Sports Carnival 2020)
(กาหนดการแตกต่างกันตามแต่ละระดับชั้น)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ชั้น Y. 2 – Y.12
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ชั้น NC. – Y. 1
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
การแสดงคริ สต์มาส ปี การศึกษา 2563 (Christmas Show2020)

พฤ.3 ธ.ค.63
ศ.4 ธ.ค.63
พฤ.10 ธ.ค.63
ศ.11 ธ.ค.63
ศ.18- พ.23ธ.ค.63

ประถม - มัธยม
อนุบาล - ประถม
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ยกเว้นนักเรี ยน Y. 4
พฤ.24ธ.ค.63
ทุกแผนก
กิจกรรมวันแห่งการขอโทษ ให้อภัย คืนดี
Apology, Forgiveness, Reconciliation Day (AFR Day)
ศ.25 ธ.ค.63 - อา.3 ม.ค.64
ทุกแผนก
หยุดเทศกาลคริ สต์มาสและปี ใหม่
จ.4 ม.ค.64
ทุกแผนก
เปิ ดเรี ยนตามปกติ
หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

