ที่ สสอ. 032 / 2564

3 สิ งหาคม 2564

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา

เรื่ อง ประกาศหยุดเรี ยนเป็ นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 12
เรี ยน ผูป้ กครอง
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ ระบาดอย่างหนักในขณะนี้ ทางโรงเรี ยนจึ งยังคง
ดําเนินการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ Online ต่อเนื่อง และขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1. การเรียน Online
1.1 การรายงานผลการเรียน Online ครั้งที่ 2
ตามที่ ทางโรงเรี ยนได้มีรายงานผลการเรี ยน Online ครั้งที่ 1 เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผูป้ กครอง
สามารถตรวจสอบผลการเรี ยน Online ครั้งที่ 2 ได้ในวันที่ 9 สิ งหาคม 2564 ทาง Website ของโรงเรี ยน www.ektra.ac.th
โดยการรายงานผลการเรี ยน Online มีแนวทางการประเมิน และเป้าหมายแตกต่างกันแต่ละแผนกดังนี้
• แผนกอนุบาล เป็ นการรายงานผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่ างกาย, อารมณ์-จิตใจ,
สังคม และสติปัญญา จากการสังเกตการร่ วมกิจกรรม การสนทนาระหว่างการเรี ยน Online และผลงานของนักเรี ยน
• แผนกประถม มัธยม เป็ นการรายงานข้อมูล Update การส่งงานของนักเรี ยนตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อคุณครู และผูป้ กครองร่ วมกันดูแล ติดตาม ช่วยเหลือนักเรี ยนให้ส่งงานตามเวลาที่กาํ หนดเนื่ อ งจากเป็ นคะแนนเก็บ
กลางภาคเรี ยนที่ 1 /2564
1.2 การตรวจสอบการเข้าเรียน Meet ของนักเรียน
ตั้งแต่วนั ที่ 4 สิ งหาคม 2564 เป็ นต้นไปผูป้ กครองสามารถตรวจสอบการเข้าเรี ยน Meet ของนักเรี ยนผ่าน
หน้า Website ของทางโรงเรี ย นได้ต ลอดเวลา โดยข้อ มู ล การเข้าเรี ย นตามตารางสอนในแต่ ล ะวันจะทําการ Update
ในวันรุ่ งขึ้น ผูป้ กครองสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการเข้าตรวจสอบการเรี ยน Meet ได้จากคลิปวีดีโอคู่มือนี้

คลิปวีดีโอตรวจสอบการเรียน Meet

1.3 รูปแบบการจัดคาบเรียน/กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
• แผนกอนุบาล
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้พ ัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษ ในด้า นฟั ง พู ด และทัก ษะ
การเรี ยนรู้ทางสังคม จึงได้จดั นักเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อ ยเพื่อการเรี ยนรู้อย่างทั่วถึง และเรี ยนเสริ มในวิชาพิเศษอื่นๆเพื่อ ให้
เกิดการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดเพิ่มคาบเรี ยน ดังนี้
ระดับชั้น
KG.1 – KG.3
KG.1
KG.2
KG.3

วิชาที่สอน
วันเริ่มเรียน
Bite - Size English 1 คาบ
27 ก.ค. 64
Yoga / P.E./Art 1 คาบ
Yoga / P.E./Dance /Coding / Phonics 1 คาบ
2 ส.ค. 64
Yoga / P.E./Dance 1 คาบ
Coding / Art / Phonics 1 คาบ

รวมเพิ่มจํานวนคาบ
KG.1 = 2 คาบ
KG.2 = 2 คาบ
KG.3 = 3 คาบ

• แผนกประถม-มัธยม
เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะความสามารถและความสนใจของนักเรี ยนให้เกิดขึ้นอย่างต่อ เนื่ อ ง
ทางฝ่ ายวิชาการจึงได้จดั กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู้ต่างๆ ดังนี้
1. กิ จ กรรม Online Workshop ที่ ไ ด้ รั บ ความร่ วมมื อ จากหน่ ว ยงานภายนอกและ
มหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย อาทิเช่น การอบรมทักษะทางด้านการเงิน, Entrepreneurship and
Communications Workshop, Smartphone Video Production Workshop, Portfolio Workshop เป็ นต้น
2. กิ จ กรรม BREAK-OUT MEETS WITH DOCUMENTARY AND CLIL PROJECT
PRESENTATION สําหรับนักเรี ยน Year1-9 ทุกคนได้เข้าร่ วมเพื่อ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบกลุ่มย่อ ยกับคุณครู
ประจําชั้นชาวต่างชาติ
3. กิจกรรม Super Fun Activities สําหรับนักเรี ยน Year1-6 ที่เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้
พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคนตามหลักทฤษฏีพหุ ปัญญา (Multiple Intelligences)
4. กิจกรรม Innovation Project Idea สําหรับนักเรี ยน Year 10-12 แผนการเรี ยน Science Math เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และฝึ กการนําเสนองานภาษาอังกฤษ
5. Ektra IELTS Guidance & Practice การจัดทดสอบ IELTS แบบเสมือ นจริ งในส่ ว น
ของการพูดและการเขียน (IELTS คือ การสอบวัดระดับความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ หนึ่ งในการสอบเพื่อ เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย) สําหรับนักเรี ยน Year 11-12

6. กิ จกรรมแนะแนว สําหรับนักเรี ยน Year 10-12 จากศิษย์เก่าในรู ปแบบ Online จาก
กิ จ กรรม Kick-Start for Uni และในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคมเป็ นต้น ไป จะมี ค าบแนะแนว Online และการแนะแนวให้
คําปรึ กษารายบุคคล
1.4 รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ / การเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1/2564
• แผนกอนุบาล
ประเมินทักษะการเรี ยนรู้แทนการสอบเก็บคะแนน โดยมีแนวทางการประเมิน ดังนี้
1. ประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้าน
2. ประเมินทักษะการเรี ยนรู้
3. ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการประเมิน (เพื่อนําข้อมูลการประเมินมาใช้ประกอบการรายงานผล
พัฒนาการและส่งเสริ มศักยภาพผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลในลําดับต่อไป)
• แผนกประถม-มัธยม
ฝ่ ายวิชาการ กําหนดคะแนนสําหรับภาคเรี ยนที่ 1/2564 ระดับชั้น Year 1 – 12 ทั้งวิชาครู ไทยและ
วิชาครู ต่างชาติ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ช่วงเวลา
ส่วนประกอบ 50 คะแนน
1. กลางภาค 50 คะแนน 1. คะแนนเก็บระหว่างเรี ยน 30 คะแนน
2. การเข้าเรี ยน Online / Meet-Attendance 5 คะแนน
2. ปลายภาค 50 คะแนน 3. การมีส่วนร่ วมในการเรี ยน / Meet-Participation 5 คะแนน
4. ประเมินผลการเรี ยนรู้ / In Class Chapter Test 10 คะแนน
หมายเหตุ: กําหนดช่วงเวลาในการประเมินผลการเรี ยนรู้ในแต่ละวิชา สําหรับการเก็บคะแนนกลางภาค
ครู ประจําวิชาจะนัดหมายนักเรี ยนให้ทราบล่วงหน้า นักเรี ยนไม่ควรขาดเรี ยนโดยไม่จาํ เป็ น หากติดอุปสรรคปั ญหา
ประการใด ผูป้ กครองกรุ ณาแจ้งให้ฝ่ายวิชาการทราบได้ทางอีเมลในข้อ 1.5
1.5 ช่ องทางการติดต่อฝ่ ายวิชาการ ทางอีเมล
ภาควิชา
ภาคภาษาไทย

แผนกอนุบาล
thai.kindergarten@ektra.ac.th

แผนกประถม มัธยม
thai.academic@ektra.ac.th

ภาคภาษาต่างประเทศ foreign.kindergarten@ektra.ac.th foreign.academic@ektra.ac.th

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ด้ว ยสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดในปั จ จุ บัน นอกจากส่ ง ผลลบต่ อ ความปลอดภัย ของชี วิ ต และสภาพจิ ตใจ
ของผูค้ นจํานวนมากแล้ว ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สําหรับท่านที่ได้รับผลกระทบหนัก ทางโรงเรี ยน
เข้าใจ และเห็นใจผูป้ กครองเป็ นอย่างยิ่ง โรงเรี ยนเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เพราะนอกจากหนี้คงค้างที่ผูป้ ครอง
เริ่ ม ชะลอการจ่ า ยตั้ง แต่ ต้นปี 63 มาจนถึ ง ปี 64 ยัง ไม่ นับ รวมยอดค้างอี กจํา นวนหนึ่ ง ที่ ค้า งมาตั้ง แต่ ก่อ นปี 63 และ
ณ ปั จจุบนั มีผูป้ กครองชําระค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเพียง 60% โรงเรี ยนขอขอบคุณผูป้ กครองทุกท่านที่ได้ชาํ ระมาแล้ว
โดยรายรับจํานวนดังกล่าวโรงเรี ยนสามารถนํามาใช้จ่ายได้ถึงประมาณกลางเดือนกันยายนนี้ เท่านั้น เนื่องจากแม้นกั เรี ยน
จะไม่ได้มาโรงเรี ยน แต่โรงเรี ยนยังมีค่าใช้จ่ายประจําต่อเนื่อง โดยเฉพาะเงินเดือนและค่าใช้จ่ายด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การจ้างครู และบุคลากรทั้งไทย-ต่างชาติ (เป็ นรายจ่ายหลัก), ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนออนไลน์, ภาระหนี้ธนาคาร,
ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ
แม้ว่าในปั จจุบนั โรงเรี ยนจะขาดสภาพคล่องจากการที่ผูป้ กครองชะลอการจ่ายค่าธรรมเนี ยม ทั้งยังไม่สามารถ
จัดสอนพิเศษได้ ประกอบกับโรงเรี ยนไม่ได้ปรับขึ้นค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเป็ นเวลาหลายปี ต่อเนื่อง และแม้ว่าโรงเรี ยน
ไม่อยู่ในประเภทที่รัฐฯให้การอุดหนุน แต่โรงเรี ยนยังคงพยายาม จัดการเรี ยนการสอน Online ให้ดีที่สุด จัดหากิจกรรม
เสริ ม ปรับปรุ ง ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยน เพื่อให้นักเรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู้ต่อเนื่ อง โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตราจึงเป็ น
โรงเรี ยนเดี ยวในเครื อ สารสาสน์ ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ Google Classroom เต็มรู ปแบบ มีการติดตามการเรี ยน
การเก็บคะแนนอย่างเป็ นระบบ และมีกิจกรรมเสริ มต่อเนื่องให้กบั นักเรี ยนทุกระดับชั้น ตามแนวทางทฤษฏีพหุปัญญา
อนึ่ง เนื่องจากแนวโน้มผูต้ ิดเชื้อยังสูงขึ้นซึ่งคาดว่าภาคเรี ยนที่ 1 ไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนแบบ On Site ได้
ทางโรงเรี ยนจึงพิจารณาส่ วนลดค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในส่ วนที่นกั เรี ยนไม่ได้ใช้บริ การ ได้แก่ การทานอาหารกลางวัน
อาหารว่าง ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อัตราส่วนลดสําหรับภาคเรี ยนที่ 1/2564
ระดับชั้น

NC
KG. 1- KG. 3
Y.1 - Y.9
Y.10 - Y.12

จํานวน (บาท)
หมายเหตุ
8,000
กลุ่ ม นั ก เรี ยนทุ น จะได้รั บ ส่ ว นลดตามสั ด ส่ ว น
7,500
กรุ ณาติดต่อแผนกธุรการก่อนชําระค่าธรรมเนี ยม
7,000
การศึกษา
4,500

2. สําหรับนักเรี ยนที่ยงั ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรี ยนที่ 1/2564 หรื อยังชําระไม่ครบ สามารถหัก
ส่วนลดตามระดับชั้นที่ระบุในข้อ 1 ได้

3. สําหรับนักเรี ยนที่ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 1/2564 เต็มจํานวนเรี ยบร้อยแล้ว ภายใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรี ยนมอบส่ วนลดเพิ่มให้ อีก 1,000 บาท สําหรับภาคเรี ยนที่ 2/2564 (ผูป้ กครอง จะได้รับ
ส่วนลดตามข้อ 1 และลดเพิ่ม 1,000 บาท อัตโนมัติเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรี ยนที่ 2/2564)
4. นักเรี ยนที่ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมฯ ภาคเรี ยนที่ 2/2564 ภายในช่วงเวลาที่กาํ หนด จะได้รับส่ วนลดเพิ่มเติม
ดังนี้
4.1 นักเรี ยนที่ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมฯ ภาคเรี ยนที่ 2/2564 ภายในวันที่ 16 สิ งหาคม 2564 จะได้รับ
ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรี ยนที่ 1/2565 เพิ่มอีก 4,000 บาท
4.2 นักเรี ยนที่ชาํ ระค่า ธรรมเนี ยมฯ ภาคเรี ยนที่ 2/2564 วันที่ 17 สิ งหาคม - 15 กันยายน 2564
จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรี ยนที่ 1/2565 เพิ่มอีก 2,000 บาท
หมายเหตุ :
• ส่ วนลดเพิ่มเติมตามข้อ 4.1 - 4.2 มอบให้เฉพาะนักเรี ยนที่เรี ยนต่อ ไม่สามารถแลกเป็ นเงินสดคืน
หรื อโอนสิ ทธิให้บุคคลอื่นได้
• หากนักเรี ยนลาออกสิ้นปี การศึกษา 2564 สามารถติดต่อฝ่ ายการเงินเพื่อขอรับส่วนลดตามข้อ 1 คืนได้
5. ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต (1.5%) จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2564
6. ผูป้ กครองที่ประสบปั ญหาทางเศรษฐกิ จอย่างหนัก สามารถดําเนิ นการแบ่งชําระได้เป็ นงวด โดยมี
ขั้นตอนที่ท่านไม่ตอ้ งเดินทางมาที่โรงเรี ยน ดังนี้
6.1 Download แบบฟอร์ม “ใบคําร้องค่าธรรมเนียม” จาก Website : www.ektra.ac.th
หัวข้อ ระเบียบการ หรื อ สแกน QR Code (ใบคําร้องค่าธรรมเนียม)
6.2 ชําระเงินงวดแรก ตามจํานวนที่ขอผ่อนชําระ
6.3 ส่ งหลักฐานการชําระเงิน ได้ 2 ช่องทาง
• สแกน QR Code (แบบฟอร์มแจ้งการโอน) โดยใช้ email รหัสนักเรี ยน @ektra.ac.th
• ส่งหลักฐาน ทาง email : tuitionfee@ektra.ac.th โดยระบุชื่อ นามสกุลชั้นเรี ยนของนักเรี ยน
และคําร้องขอผ่อนชําระ
หมายเหตุ : ทางโรงเรี ยนมีช่องทางการชําระเงินทั้งแบบมาชําระที่แผนกธุรการ และส่งหลักฐานทาง Online
รายละเอียดวิธีการชําระเงินในรู ปแบบต่างๆ กรุ ณาสแกน QR Code (ช่องทางการชําระเงิน)

ใบคําร้องค่าธรรมเนียม

แบบฟอร์มแจ้งการโอน

ช่องทางการชําระเงิน

3. ประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายงานอภิบาล ได้จดั โครงการ Counseling corner โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ครู และนักเรี ยนที่มีความเครี ยด
จากการเรี ยนการสอน หรื อเรื่ องส่ วนตัว สามารถนัดหมายพูดคุยกับนักจิตวิทยาประจําโรงเรี ยนผ่านระบบ Google Meet
นอกจากนี้ ผูป้ กครองที่ต้อ งการคําปรึ ก ษาในการดูแลพฤติ กรรมนัก เรี ยน ก็สามารถลงทะเบียนนัด หมายได้เ ช่ น กัน
โดยสมัครได้ที่ Link : https://forms.gle/zAVpG8EJuBchDTsR9 หรื อ สแกน QR Code
หรื อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ email : wecare@ektra.ac.th
ลงทะเบียน Counseling

ผู ้ป กครองสามารถติ ด ตามข่ า วสาร และกิ จ กรรมต่ า งๆ ได้จ าก Facebook : Ektra Activities และห้ อ ง Important
Messages (ใน Google Classroom) website : www.ektra.ac.th และ Line Checker (เฉพาะนักเรี ยนมัธยม)

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา

