
 
 
 
 

คลปิวดีีโอตรวจสอบการเรียน Meet 

 

ที่ สสอ. 032 / 2564                                                                 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

                                      3 สิงหาคม 2564 

     เร่ือง  ประกาศหยดุเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบบัที่ 12 

เรียน  ผูป้กครอง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะน้ี ทางโรงเรียนจึงยงัคง

ดาํเนินการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ Online ต่อเน่ือง  และขอประชาสัมพนัธ์รายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี  

1. การเรียน Online 

1.1 การรายงานผลการเรียน Online คร้ังที่ 2  

ตามที่ ทางโรงเรียนไดม้ีรายงานผลการเรียน Online คร้ังที่ 1 เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผูป้กครอง

สามารถตรวจสอบผลการเรียน Online คร้ังที่ 2 ไดใ้นวนัที่ 9 สิงหาคม 2564 ทาง Website ของโรงเรียน www.ektra.ac.th 

โดยการรายงานผลการเรียน Online มีแนวทางการประเมิน และเป้าหมายแตกต่างกนัแต่ละแผนกดงัน้ี  

•  แผนกอนุบาล เป็นการรายงานผลการประเมินพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ร่างกาย, อารมณ์-จิตใจ,          

สังคม  และสติปัญญา จากการสังเกตการร่วมกิจกรรม การสนทนาระหว่างการเรียน Online และผลงานของนกัเรียน 

• แผนกประถม มธัยม เป็นการรายงานขอ้มูล Update การส่งงานของนกัเรียนตามที่ไดรั้บมอบหมาย  

เพ่ือคุณครูและผูป้กครองร่วมกนัดูแล ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนให้ส่งงานตามเวลาที่กาํหนดเน่ืองจากเป็นคะแนนเก็บ

กลางภาคเรียนที่ 1 /2564  

1.2 การตรวจสอบการเข้าเรียน Meet ของนักเรียน 

ตั้งแต่วนัที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไปผูป้กครองสามารถตรวจสอบการเขา้เรียน Meet ของนักเรียนผ่าน

หน้า Website ของทางโรงเรียนได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลการเข้าเรียนตามตารางสอนในแต่ละวันจะทําการ Update           

ในวนัรุ่งขึ้น ผูป้กครองสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการเขา้ตรวจสอบการเรียน Meet ไดจ้ากคลิปวีดีโอคู่มือน้ี  

  

http://www.ektra.ac.th/


 
 
 
 

 

 

1.3 รูปแบบการจัดคาบเรียน/กิจกรรมเสริมการเรียนรู้  

• แผนกอนุบาล  

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ในด้านฟัง พูดและทักษะ            

การเรียนรู้ทางสังคม  จึงไดจ้ดันักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และเรียนเสริมในวิชาพิเศษอื่นๆเพ่ือให้     

เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยจดัเพ่ิมคาบเรียน ดงัน้ี 

 

• แผนกประถม-มธัยม   

เพ่ือส่งเสริมและพฒันาทกัษะความสามารถและความสนใจของนักเรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ทางฝ่ายวิชาการจึงไดจ้ดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ดงัน้ี 

 1.  กิจกรรม Online Workshop ที่ ได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและ

มหาวิทยาลยัในการจดักิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย อาทิเช่น การอบรมทกัษะทางดา้นการเงิน, Entrepreneurship and 

Communications Workshop, Smartphone Video Production Workshop, Portfolio Workshop เป็นตน้ 

 2 .  กิ จก ร ร ม  BREAK-OUT MEETS WITH DOCUMENTARY AND CLIL PROJECT 

PRESENTATION  สําหรับนักเรียน Year1-9 ทุกคนได้เข้าร่วมเพ่ือพฒันาทักษะภาษาอังกฤษแบบกลุ่มย่อยกับคุณครู

ประจาํชั้นชาวต่างชาติ  

 3. กิจกรรม Super Fun Activities สาํหรับนักเรียน Year1-6 ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้

พฒันาตนเองตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคนตามหลกัทฤษฏีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
4.  กิจกรรม Innovation Project Idea สําหรับนักเรียน Year 10-12 แผนการเรียน Science -

Math เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค ์และฝึกการนาํเสนองานภาษาองักฤษ 
 5.  Ektra  IELTS  Guidance & Practice  การจัดทดสอบ IELTS แบบเสมือนจริงในส่วน

ของการพูดและการเขียน (IELTS คือการสอบวดัระดับความรู้ด้านภาษาองักฤษ หน่ึงในการสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยั) สาํหรับนกัเรียน Year 11-12  

 

ระดับช้ัน วิชาที่สอน วันเร่ิมเรียน รวมเพิ่มจํานวนคาบ 

KG.1 – KG.3 Bite - Size English 1 คาบ    27 ก.ค. 64 
KG.1 = 2 คาบ 

KG.2 = 2 คาบ 

KG.3 = 3 คาบ 

KG.1  Yoga / P.E./Art   1 คาบ 
 

2 ส.ค. 64 
KG.2 Yoga / P.E./Dance /Coding / Phonics 1 คาบ 

KG.3 Yoga / P.E./Dance 1 คาบ 

Coding / Art / Phonics 1 คาบ 



 
 
 
 
 

 

 

6.  กิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียน Year 10-12 จากศิษย์เก่าในรูปแบบ Online จาก

กิจกรรม Kick-Start for Uni  และในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จะมีคาบแนะแนว Online และการแนะแนวให้

คาํปรึกษารายบุคคล  

1.4 รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ / การเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1/2564 

• แผนกอนุบาล  

ประเมินทกัษะการเรียนรู้แทนการสอบเก็บคะแนน  โดยมีแนวทางการประเมิน ดงัน้ี          

1. ประเมินพฒันาการทั้ง4ดา้น 

2. ประเมินทกัษะการเรียนรู้ 

3.    ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมิน  (เพ่ือนาํขอ้มูลการประเมินมาใชป้ระกอบการรายงานผล

พฒันาการและส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนเป็นรายบคุคลในลาํดบัต่อไป) 

• แผนกประถม-มธัยม  

ฝ่ายวิชาการ กาํหนดคะแนนสําหรับภาคเรียนที่ 1/2564  ระดบัชั้น Year 1 – 12  ทั้งวิชาครูไทยและ

วิชาครูต่างชาติ  มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดงัน้ี 

ช่วงเวลา   ส่วนประกอบ 50 คะแนน 

1. กลางภาค 50 คะแนน 1. คะแนนเก็บระหว่างเรียน 30 คะแนน 

2. การเขา้เรียน Online / Meet-Attendance 5 คะแนน 

3. การมีส่วนร่วมในการเรียน / Meet-Participation 5 คะแนน 

4. ประเมินผลการเรียนรู้ / In Class Chapter Test 10 คะแนน 

2. ปลายภาค 50 คะแนน 

หมายเหตุ: กาํหนดช่วงเวลาในการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา สําหรับการเก็บคะแนนกลางภาค 

ครูประจาํวิชาจะนัดหมายนักเรียนให้ทราบล่วงหน้า  นักเรียนไม่ควรขาดเรียนโดยไม่จาํเป็น หากติดอุปสรรคปัญหา

ประการใด ผูป้กครองกรุณาแจง้ให้ฝ่ายวิชาการทราบไดท้างอีเมลในขอ้ 1.5   

1.5 ช่องทางการติดต่อฝ่ายวิชาการ ทางอีเมล 

ภาควิชา แผนกอนุบาล แผนกประถม มธัยม 

ภาคภาษาไทย thai.kindergarten@ektra.ac.th thai.academic@ektra.ac.th 

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

 

mailto:foreign.academic@ektra.ac.th


 
 
 
 

 

 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน นอกจากส่งผลลบต่อความปลอดภัยของชีวิตและสภาพจิตใจ         

ของผูค้นจาํนวนมากแลว้ ทุกคนลว้นไดรั้บผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ  สาํหรับท่านที่ไดรั้บผลกระทบหนกั ทางโรงเรียน

เขา้ใจ และเห็นใจผูป้กครองเป็นอย่างย่ิง โรงเรียนเองก็ไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั เพราะนอกจากหน้ีคงคา้งที่ผูป้ครอง

เร่ิมชะลอการจ่ายตั้ งแต่ต้นปี 63 มาจนถึงปี 64 ยงัไม่นับรวมยอดค้างอีกจํานวนหน่ึงที่ค้างมาตั้ งแต่ก่อนปี 63 และ                 

ณ ปัจจุบนัมีผูป้กครองชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียง 60%  โรงเรียนขอขอบคุณผูป้กครองทุกท่านที่ไดช้าํระมาแลว้ 

โดยรายรับจาํนวนดงักล่าวโรงเรียนสามารถนาํมาใช้จ่ายไดถ้ึงประมาณกลางเดือนกนัยายนน้ีเท่านั้น เน่ืองจากแมน้กัเรียน

จะไม่ไดม้าโรงเรียน แต่โรงเรียนยงัมีค่าใชจ่้ายประจาํต่อเน่ือง โดยเฉพาะเงินเดือนและค่าใช้จ่ายดา้นต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบั

การจา้งครูและบุคลากรทั้งไทย-ต่างชาติ (เป็นรายจ่ายหลกั), ค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนออนไลน์, ภาระหน้ีธนาคาร, 

ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ  

 แมว่้าในปัจจุบนั โรงเรียนจะขาดสภาพคล่องจากการที่ผูป้กครองชะลอการจ่ายค่าธรรมเนียม ทั้งยงัไม่สามารถ

จดัสอนพิเศษได ้  ประกอบกบัโรงเรียนไมไ่ดป้รับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลาหลายปีต่อเน่ือง และแมว่้าโรงเรียน

ไม่อยู่ในประเภทที่รัฐฯให้การอุดหนุน แต่โรงเรียนยงัคงพยายาม จดัการเรียนการสอน Online ให้ดีที่สุด จดัหากิจกรรม

เสริม ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน เพ่ือให้นักเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ต่อเน่ือง โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจึงเป็น

โรงเรียนเดียวในเครือสารสาสน์ ที่จดัการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom เต็มรูปแบบ มีการติดตามการเรียน    

การเก็บคะแนนอยา่งเป็นระบบ และมีกิจกรรมเสริมต่อเน่ืองให้กบันกัเรียนทุกระดบัชั้น ตามแนวทางทฤษฏีพหุปัญญา  

อน่ึง เน่ืองจากแนวโนม้ผูติ้ดเช้ือยงัสูงขึ้นซ่ึงคาดว่าภาคเรียนที่ 1 ไม่สามารถจดัการเรียนการสอนแบบ On Site ได ้

ทางโรงเรียนจึงพิจารณาส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่นกัเรียนไม่ไดใ้ช้บริการ ไดแ้ก่ การทานอาหารกลางวนั 

อาหารว่าง ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. อตัราส่วนลดสาํหรับภาคเรียนที่ 1/2564 

 

 

 

2. สาํหรับนกัเรียนที่ยงัไม่ชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 หรือยงัชาํระไม่ครบ สามารถหัก 

ส่วนลดตามระดบัชั้นที่ระบุในขอ้ 1 ได ้ 

 

 

ระดบัชั้น จาํนวน (บาท) หมายเหตุ 

NC 8,000 
กลุ่มนักเรียนทุนจะได้รับส่วนลดตามสัดส่วน  

กรุณาติดต่อแผนกธุรการก่อนชาํระค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

KG. 1- KG. 3 7,500 

Y.1 - Y.9 7,000 

Y.10 - Y.12 4,500 



 
 
 
 

ใบคาํรอ้งค่าธรรมเนียม ช่องทางการชาํระเงนิ แบบฟอรม์แจง้การโอน 

 

 

 

3.   สําหรับนักเรียนที่ชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564  เต็มจาํนวนเรียบร้อยแล้ว ภายใน        

วนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนมอบส่วนลดเพ่ิมให้ อีก 1,000 บาท สําหรับภาคเรียนท่ี 2/2564  (ผูป้กครอง จะไดรั้บ

ส่วนลดตามขอ้ 1 และลดเพ่ิม 1,000 บาท อตัโนมติัเมื่อชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564) 

4.   นักเรียนที่ชาํระค่าธรรมเนียมฯ ภาคเรียนที่ 2/2564  ภายในช่วงเวลาที่กาํหนด จะไดรั้บส่วนลดเพ่ิมเติม

ดงัน้ี 

        4.1   นักเรียนที่ชาํระค่าธรรมเนียมฯ  ภาคเรียนที่ 2/2564 ภายในวนัที่ 16 สิงหาคม 2564  จะไดรั้บ

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565  เพ่ิมอีก 4,000 บาท 

4.2  นักเรียนที่ชาํระค่าธรรมเนียมฯ ภาคเรียนที่ 2/2564  วนัที่ 17 สิงหาคม - 15 กันยายน 2564         

จะไดรั้บส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565  เพ่ิมอีก 2,000 บาท   

หมายเหตุ :   

• ส่วนลดเพ่ิมเติมตามขอ้ 4.1 - 4.2 มอบให้เฉพาะนักเรียนที่เรียนต่อ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดคืน

หรือโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได ้

• หากนกัเรียนลาออกส้ินปีการศึกษา 2564 สามารถติดต่อฝ่ายการเงินเพ่ือขอรับส่วนลดตามขอ้ 1 คืนได ้  

5.   ขยายเวลายกเวน้ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต (1.5%) จนถึงวนัที่  31 สิงหาคม 2564  

6.   ผูป้กครองที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนัก สามารถดาํเนินการแบ่งชําระได้เป็นงวด โดยมี

ขั้นตอนที่ท่านไม่ตอ้งเดินทางมาที่โรงเรียน ดงัน้ี  

6.1  Download แบบฟอร์ม “ใบคาํร้องค่าธรรมเนียม” จาก Website : www.ektra.ac.th   

หัวขอ้ ระเบียบการ หรือ สแกน QR Code (ใบคาํร้องค่าธรรมเนียม) 

                                  6.2  ชาํระเงินงวดแรก  ตามจาํนวนท่ีขอผ่อนชาํระ  

                                  6.3 ส่งหลกัฐานการชาํระเงิน ได ้2 ช่องทาง  

• สแกน QR Code  (แบบฟอร์มแจง้การโอน) โดยใช ้email รหัสนกัเรียน @ektra.ac.th  

• ส่งหลกัฐาน ทาง email : tuitionfee@ektra.ac.th  โดยระบุช่ือ นามสกุลชั้นเรียนของนกัเรียน 

และคาํร้องขอผ่อนชาํระ 

หมายเหตุ : ทางโรงเรียนมีช่องทางการชาํระเงินทั้งแบบมาชาํระที่แผนกธุรการ และส่งหลกัฐานทาง Online 

รายละเอียดวิธีการชาํระเงินในรูปแบบต่างๆ  กรุณาสแกน QR Code  (ช่องทางการชาํระเงิน) 

 

 

 

 

 

http://www.ektra.ac.th/
about:blank
mailto:tuitionfee@ektra.ac.th


 
 
 
 

ลงทะเบยีน Counseling 

 

 

3. ประชาสัมพนัธ์ 

ฝ่ายงานอภิบาล ไดจ้ดั โครงการ Counseling corner โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ครู และนักเรียนท่ีมีความเครียด

จากการเรียนการสอน หรือเร่ืองส่วนตวั สามารถนัดหมายพูดคุยกบันักจิตวิทยาประจาํโรงเรียนผ่านระบบ Google Meet  

นอกจากน้ี ผูป้กครองที่ต้องการคาํปรึกษาในการดูแลพฤติกรรมนักเรียน ก็สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้เช่นกัน          

โดยสมคัรไดท้ี่ Link :  https://forms.gle/zAVpG8EJuBchDTsR9  หรือ สแกน QR Code    

หรือ สอบถามเพ่ิมเติมไดท้ี่  email :  wecare@ektra.ac.th    
 

 

 

 

 

ผู ้ปกครองสามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้จาก Facebook : Ektra Activities และห้อง Important 

Messages  (ใน Google Classroom)  website :  www.ektra.ac.th และ  Line Checker (เฉพาะนกัเรียนมธัยม)  

 

 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

 

https://forms.gle/zAVpG8EJuBchDTsR9%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
mailto:wecare@ektra.ac.th

