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ที อว ๗๘.๐๑๓๓/๐๐๑๐๒ 

วนัที  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เรือง  กาํหนดการและขอ้ปฏบิตัริะหว่างงดการเรียนการสอน 

 

เรียน นกัเรียนและผูป้กครอง โรงเรียนสาธิตนานาชาต ิมหาวิทยาลยัมหิดล 

อา้งถงึ ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล (โรงเรยีนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล) ที น.ต.๐๒/๒๕๖๓ เรืองงดการเรียน

 การสอนกรณีสถานการณไ์ม่ปกติอนัเนืองมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

 

 ตามที โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดป้ระกาศงดการเรียนการสอนกรณีสถานการณไ์ม่ปกติอนั

เนืองมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตงัแต่วนัที ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ – ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๓ และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวนัที ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอยีดตามประกาศทีอา้งถึง นนั 

 ในกรณีทีนกัเรียนและผูป้กครองมีขอ้สงสยัเกียวกบัดา้นวิชาการ กรุณาติดต่อผูม้ีรายชือดงัต่อไปนี 

 

สอบถามข้อมูลด้านวชิาการ 

ชือ ตาํแหน่ง Email 

Dr.Stephen Coryell รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ stephen.cor@mahidol.edu 

นส.มณยา ซือตรง (ล่าม/ผูแ้ปล) เลขาฯรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ monnaya.sue@mahidol.edu 

 

สอบถามข้อมูลด้านบริการนักเรยีน(ปัญหาผลการเรียน แก้ไขผลการเรยีน ฯลฯ)  

ชือ ตาํแหน่ง Email 

Mr. Simon Gauci, รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการนกัเรียน simon.gau@mahidol.edu 

นส.อญัชลี ทรงประศาสน ์(ล่าม/ผูแ้ปล) เลขาฯรองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการนกัเรียน aunchalee.son@mahidol.edu 

  

สอบถามข้อมูลด้านความพร้อมของอาคารเรยีน สุขอนามัย และความปลอดภัย 

ชือ ตาํแหน่ง Email 

ดร.โสภิต ฉายะสถิตย ์ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร sopit.chy@mahidol.edu 

น.ส.จนัทกานต ์ศริพิรหมมา เลขาฯรองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร jantakarn.sir@mahidol.edu 
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สอบถามเกยีวกับขอ้มูลตารางกิจกรรมนักเรียน 

ชือ  ตาํแหน่ง   Email 

นายโรจนศ์กัด ์แสงแกว้ ผูป้ระสานงานกจิกรรมนกัเรียน rodsak.dan@mahidol.edu 

 

โดยขอ้ปฏิบตัสิาํหรบันกัเรียนในช่วงระหว่างการงดการเรียนการสอน มีรายละเอียดดงันี 

 

สาํหรับนักเรยีนชันมัธยมศกึษาปีท ี๔ – ๕ (Grade 10-11)  

- เลือนการสินสดุภาคการศกึษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปสินสดุในวนัที ๑๙ มิถนุายน ๒๕๖๓ โดยจะมีการสอน

ชดเชย เพือไม่ใหเ้วลาเรียนไม่เพียงพอ และในกรณีทีนักเรียนลงทะเบียนเรียน Summer ไวแ้ลว้ ใหย้กเลิก

และเปลียนแปลงการลงทะเบียนหลังวนัที ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีทีไม่สามารถเปลียนแปลงได ้ให้

ตดิตอ่  Mr. Simon Gauci (simon.gau@mahidol.edu) 

- ในระหว่างงดการเรียนการสอนนักเรียนจะไม่ได้รับมอบหมายให้ทาํรายงานพิเศษแต่อย่างใด โดย

ครูประจาํวิชาจะเป็นผูดู้แลรบัผิดชอบในการใหค้าํปรึกษาและสนบัสนนุทางดา้นการเรียนกบันกัเรียนทกุคน

ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว และในกรณีทีตอ้งตดิต่อสือสารกบันกัเรียน ครูจะเป็นผูต้ดิต่อนักเรยีนโดยตรงเป็น

รายคนเพือใหค้วามชว่ยเหลือดงักล่าวตามระยะเวลาทีกาํหนด(ในกรณีทีนกัเรียนยงัมีรายงานทีคา้งส่งก่อน

ประกาศงดการเรียนการสอนใหต้ดิต่อครูประจาํวิชาเพือนดัหมายการส่งงาน (รายงานบางประเภทสามารถ

ส่งดว้ยระบบ online) 

- เลือนการสอบวัดความรูด้า้นภาษาองักฤษ (TOEFL) ไปไม่มีกาํหนด หรือจนกว่าโรงเรียนจะเปิดทาํการเรียน

การสอนตามปกติ 

- Summer School มีการเปลียนแปลงตารางเรียนโดยเรมิตน้ในวนัที ๒๖ มิถนุายน ๒๕๖๓ ถงึวนัที ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยขอ้มลูเพมิเติมเกียวกบัการสอบจะแจง้ใหท้ราบอีกครงัหลงัจากเปิดทาํการเรียนการ

สอนตามปกติ 

- ฝ่ายบรกิารนกัเรียนจะเป็นผูร้บัผิดชอบเรืองของบนัทึกการลงเวลาเรียนของนกัเรียน โดยนกัเรียนไม่

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใด ๆ เกียวกบัการลงเวลาเรียนในช่วงเวลาตามประกาศฉบบัดงักล่าว 

 

สาํหรับนักเรยีนชันมัธยมศกึษาปีท ี๖ (Grade 12)   

- เนืองจากกาํหนดการในการส่งผลการเรียนถูกเลือนออกไปด้วยเหตุจากการงดการเรียนการสอนตาม

ประกาศดังกล่าว นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที ๖ (Grade 12) จะต้องเข้าเรียนและรับมอบหมายให้ทํา

รายงานในระบบออนไลน ์โดยมีรายละเอียดดงันี 

o ให้นักเรียนทุกคนเข้าชันเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Classroom โดยทุกรายวิชาจะมี

ครูผูส้อนประจาํวิชาเป็นผูร้บัผิดขอบ Classroom  

o นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าชันเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Classroom ตามตารางเรียน

เช่นเดียวกนักบัการเรียนในหอ้งเรียนปกติ ยกตวัอย่างเช่น นกัเรียนตอ้งเขา้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ในคาบแรก นักเรียนจะตอ้งเขา้ระบบเพือเขา้ร่วม Classroom ภายในระยะเวลาทีผูส้อนคาบแรก
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กาํหนดเพือเริมการเรียนการสอนและการมอบหมายงาน (คาบ Student Hall และวิชาพละศกึษา 

ไม่มีการเรียนการสอนออนไลนโ์ดยปริยาย) 

o นกัเรียนทุกคนจะตอ้งเขา้เรียนและนับเป็นเวลาเรียนเช่นเดียวกบัการเรียนในหอ้งเรียนปกติ  โดย

การเรียนออนไลนจ์ะเรมิในวนัที ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ดงัตารางเวลาดงันี 

  วนัที ๑๘ : DAY A 

  วนัที ๑๙ : DAY B 

  วนัที ๒๐ : DAY C 

  วนัที ๒๓ : DAY D 

  วนัที ๒๔ : DAY E 

  วนัที ๒๕ : DAY A 

  วนัที ๒๖ : DAY B 

  วนัที ๒๗ : DAY C 

o กาํหนดวันสอบปลายภาคยังยืนยันตามกาํหนดเดิมในวันที ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยหากมีการ

เปลียนแปลงโรงเรียนฯจะแจง้ใหท้ราบทนัที 

o สาํหรบันกัเรียนทีคะแนนการทดสอบความรูด้า้นภาษาองักฤษ (TOEFL)  ยงัไม่ถงึเกณฑที์โรงเรียน

กาํหนด จะตอ้งเขา้เรียน intensive course ในช่วงทา้ยของเดือนเมษายน โดยนกัเรียนในกลุ่มนีจะ

ได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียนโดยตรงเพือแจ้งรายละเอียดการเข้าเรียน intensive course 

ดงักลา่ว 

o สาํหรับนักเรียนทียังเก็บชัวโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(Learner Development) และกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (Community Services) ไม่ครบ ก ําหนดการยังคงเดิมไม่มีการ

เปลียนแปลง 

o กาํหนดวันสุดท้ายของการส่ง Graduation portfolio เปลียนจากวันที ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็น

วนัที ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓  

 

 จงึเรียนมาเพือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

 

(ศาสตราจารยเ์กียรตคิณุ ดร.วริยา ชินวรรโณ) 

ผูอ้าํนวยการ 

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 


