
ท่ี.   ๑๐๕  / ๒๕๖๕ 
       ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

เร่ือง  การเปดเรียนภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

เรียน  ทานผูปกครอง 

 โรงเรียนขอตอนรับนักเรียนและผูปกครองกลับสูโรงเรียนในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
ดวยความยินดี  ในระหวางปดภาคเรียน โรงเรียนไดมีการเตรียมการดานการเรียนการสอน การอบรมพัฒนาครู
และบุคลากร ปรับปรุงอาคารสถานที่และแหลงเรียนรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นของนักเรียน โดยโรงเรียนขอแจงรายละเอียดกิจกรรมที่จะจัดข้ึนในภาคเรียนท่ี  ๒ ใหทานทราบ ดังน้ี 

๑. การเปด – ปดภาคเรยีน ภาคเรยีนที ่ ๒ / ๒๕๖๕ และวนัหยดุพเิศษ 
-  เปดภาคเรียน  วันอังคารที่ ๑  พฤศจกิายน ๒๕๖๕   
   ปดภาคเรียน  วันศุกรท่ี  ๑๐   มีนาคม ๒๕๖๖  
- โรงเรียนหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี เน่ืองในการประชุม APEC ระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖    
  (จะมีการจัดสอนชดเชยและจะแจงใหทราบในภายหลัง) 
-โรงเรียนหยุดเทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหม ป ๒๕๖๖  
 ระหวางวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
๒ . การสแกนบัตรเพื่อขออนุญาตเขาโรงเรียน    
 โรงเรียนมีนโยบายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียนอยางเครงครัด ผูปกครองตอง สแกน

บัตรทุกครั้ง เมื่อเขามาติดตอหนวยงานในโรงเรียน และกําชับใหนักเรียนนําบัตรประจําตัวมาโรงเรียนทุกวัน เพื่อใช
สแกนเขาและออกโรงเรียน ตามระเบียบท่ีโรงเรียนกําหนดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน     

๓. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  
โรงเรียนยังถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการอยาง 

เครงครัด จึงขอความรวมมือผูปกครองชวยกําชับดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตามมาตรการทั้ง ๖ ขอ ดังน้ี ๑.การคัด
กรองวดัไข และอาการเสีย่งกอนเขาสถานศกึษา  ๒.การสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผา  ตลอดเวลาเมื่ออยู
ในสถานศึกษา ๓.การจัดจุดบริการลางมือหรือแอลกอฮอลเจล ๔.การจัดใหมีการเวนระยะหาง โดยใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนได ๕.การทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใชงานรวมกันบอย และ ๖.การลดความแออัด 
และไมจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวังปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

๔. การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕ 
๔.๑  ระดับอนุบาล 
ในภาคเรียนท่ี ๒ โรงเรียนยังคงมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนาน และ

สํารวจความสนใจของตนเองตามแนวคิด FUN FIND โรงเรียนโดยยังคงจัดกิจกรรมตางๆอยาง
หลากหลาย อาทิ กิจกรรม One Fine Day on Friday กิจกรรมเสริมศักยสรางสุข สนุกสบาย กิจกรรม
รักษโลก เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง อีกท้ังยังไดนํา Interactive Smart board 



 ๒

หรือ  กระดานอัจฉริยะ มาใชในหองเรียน กิจกรรมพิเศษของระดับอนุบาล ไดแก หองสมุดและหอง
สรางเสริมประสบการณดวยบริค เพื่อใหการเรียนรูมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น   

๔.๒  ระดับประถมศึกษา   
ในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ดังน้ี 
(๑) การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน หรือ Project-based Learning (PBL) เพื่อ

พัฒนาสมรรถนะสําคัญและความรูเชิงบูรณาการจากการทําโครงงานท่ีสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาความ
สนใจใฝรู ไดฝกกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการแกปญหา (Design Thinking) อยางสรางสรรค 

(๒) จัดรายวิชา English Club ๒ คาบเรียนตอสัปดาห เนนการเรียนรูโดยผานกิจกรรมนิทาน 
รองเพลงและเลนเกม ใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี ๑-๒   

(๓) จัดรายวิชาภาษาจีนใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ จํานวน  ๒ คาบเรียนตอ
สัปดาห   สอนโดยครูผูสอนโรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก (OKLS) 

(๔ ) จัด วิชาดนตรีสากล  เพิ่ ม เติม   ในทุกระดับ  สอนโดยครูจากวิทยาลัยดุ ริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

(๕) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานกีฬาฟุตบอล และกีฬาวายนํ้า เพื่อสงเสริมศักยภาพดาน
การกีฬาและทําใหไดรับโอกาสฝกฝนใหมีความเชี่ยวชาญซ่ึงจะนําไปสูการเปนนักกีฬาอาชีพตอไปใน
อนาคต 

(๖ ) ติด ต้ัง  Interactive Smart board หรือกระดานอัจฉ ริยะ  เพิ่ ม เติมในหองเรียนระดับ
ประถมศึกษาป ๔-๕ 
๕. การจัดประชุมชี้แจงหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนมี กําหนดจัดประชุมผู ปกครองเพื่ อชี้ แจงรายละเอียดและหลักสูตรการเรียนการสอน 

ในวันจันทรท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๕ อาคารวิชชาพัฒน และทางระบบ
ออนไลนทาง Facebook : โรงเรียนสาธิตพัฒนา Satit Pattana School ผูปกครองท่ีสนใจสามารถเขารวมตาม
ชองทางที่สะดวก ตามวันและเวลาดังกลาว 

๖. การจดักจิกรรมพเิศษหลงัเลกิเรยีน (Extracurricular Activities / ECAs)    
โรงเรียนสาธิตพัฒนามีการจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับนักเรียนหลังเลิกเรียน  

(Extracurricular Activities / ECAs) สอนโดยครูโรงเรียนสาธิตพัฒนา และครูจากสถาบันภายนอก เพื่อเสริม
ทักษะพิเศษดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬาตาง ๆ เสริมความรูความสามารถทางวิชาการเฉพาะดาน 
  เร่ิมเรียนในระหวางวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ระดับอนุบาลระหวางเวลา 
๑๕.๑๐ น. – ๑๖.๐๐ น. และระดับประถมศึกษา ระหวางเวลา ๑๕.๓๐ น.  – ๑๗.๓๐ น. โดยจะเปดรับสมัครรอบท่ี ๑  
วันที่ ๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  และในกรณียังมีท่ีวางจะเปดรับรอบท่ี ๒  วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทาง
เว็บไซตโรงเรียนสาธิตพัฒนา  www.satitpattana.ac.th  โดยจะแจงรายละเอียดหลักสูตรที่เปดสอนใหทราบ 
เร็ว ๆ น้ี 



 ๓ 

อน่ึงในระยะน้ีเร่ิมเขาสูฤดูหนาวอากาศเร่ิม เปลี่ยนแปลงเปนชวงท่ีมีการแพรระะบาดของโรคตาง ๆ 
และปญหาคาฝุนละออง PM 2.5 โรงเรียนมีความหวงใยสุขภาพของนักเรียน ขอความรวมมือทานผูปกครองชวย
กําชับดูแลใหนักเรียนระมัดระวังและรักษาสุขภาพของตนเอง หากมีอาการเจ็บปวยเชน หวัด หรืออื่น ๆ ขอใหนักเรียน
พักรักษาตัวอยูกับบาน พักผอนใหเพียงพอ  เมื่อหายจากอาการดังกลาวแลวคอยกลับมาเรียนตามปกติ โรงเรียนขอขอบคุณ
ในความรวมมืออันดีจากผูปกครองทุกทานตลอดภาคเรียนท่ีผานมา หวังเปนอยางยิ่งวาความรวมแรงรวมใจจาก
ทางบาน และโรงเรียนจะชวยสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพื่อเปนเยาวชนท่ีดีของสังคม และ
ประเทศชาติตอไป 
 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอบคุณในความรวมมือดวยดีตลอดมา 
 

 

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      
               (ดร. กาญจนวรินทร  ผลอนันต) 

                            ผูอาํนวยการโรงเรียน 
 

โรงเรียนสาธิตพัฒนา : ๐๖๒ ๖๐๓ ๙๕๕๕ 
กรณุาสงการตอบรบัทราบผานทาง Google form ภายในวันจนัทรที ่ ๗ พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
                                     
 
 
 
 
 

 
 


