สรุปข้อคำถำม-คำตอบ
จำกกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนวชิรำวุธวิทยำลัย ภำคเรียนที่ 1/1 (ภำควิสำขบูชำ)
วันอำทิตย์ที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 - 15.30 น.
1. แนวทำงในกำรเปิดภำคเรียนวชิรำวุธวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2564
คำตอบ กำหนดกำรเปิดภำคเรียนและกำหนดกำรนักเรียนเข้ำโรงเรียน วชิรำวุธวิทยำลัยยึดตำมแนวทำง
กำรเปิดภำคเรียนของกระทรวงศึกษำธิกำรที่กำหนดในช่วงสถำนกำรณ์ (COVID-19) ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษำธิกำร
ได้กำหนดกำรเปิดภำคเรียนเป็นวันที่ 1 มิถุนำยน 2564
อย่ำงไรก็ตำม วชิรำวุธวิทยำลัยจะเริ่มกำรเรียนและกำรเตรียมควำมพร้อมแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17-30
พฤษภำคม 2564 และจะพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเปิดให้ นักเรียนเข้ำโรงเรียนโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย
ของนักเรียนเป็นสำคัญ
2. แนวทำงกำรให้ นั กเรี ยนเข้ ำโรงเรี ยนตำมปกติ โรงเรี ยนจะมี มำตรกำรคั ดกรองโรคอย่ ำงไร กำร Swap
มีค่ำใช้จ่ำยสูงและตรวจเพียงครั้งเดียวอำจไม่พบเชื้อ อีกทั้งบุคลำกรของโรงเรียนจะมีกำรคัดกรองโรคหรือไม่
คำตอบ
1. กำรคัดกรองผ่ำนกำรตรวจ Swap อำจจะทำได้ยำกและมีค่ำใช้จ่ำยสูง
2. โรงเรี ยนได้พยำยำมประสำนและจัดหำวัคซีนส ำหรั บนั กเรียนและบุคลำกร เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจ
ในควำมปลอดภัย อย่ำงไรก็ตำมขณะนี้ยังไม่มีวัดซีนที่เหมำะสมสำหรับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
3. จะใช้วิธีกำรลดจำนวนนักเรียนโดยกำรสลับชั้นเรียนเพื่อลดควำมแออัด
ในชั้ นนี้ ยั งไม่ สำมำรถยื นยั นกำรป้ องกั นกำรติ ดเชื้ อได้ 100 เปอร์ เซ็นต์ แต่ โรงเรี ยนจะพยำยำมท ำให้
ดีที่สุด และหำกสถำนกำรณ์ยังไม่น่ำไว้วำงใจ อำจต้องใช้วิธีกำรเรียนออนไลน์ไปก่อน
3. รำยละเอียดแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์
1. นั กเรี ยนมี กิ จกรรมพบผู้ ก ำกั บคณะและสวดมนต์ ตอนเช้ ำ ผ่ ำนห้ องเรี ยน Google Classroom
ของแต่ละคณะ
2. ขอควำมร่วมมือให้แต่งกำยชุดนักเรียนให้เรียบร้อยในช่วงกำรเรียนวิชำกำร และแต่งกำยชุดกีฬำหรือ
ชุดสุภำพในช่วงกำรเรียนกิจกรรมดนตรี/กีฬำ
3. เปิดกล้องในขณะเรียนออนไลน์
4. ดนตรี / กีฬำ เน้นกิจกรรมที่สร้ำงประสบกำรณ์ส่งเสริมสุขภำพและรักษำสมรรถภำพร่ำงกำย
5. กำหนดแจ้งตำรำงเรียน 10 พ.ค. 64 โดยส่งผ่ำนทำง e-mail ของนักเรียน
6. กำรรับหนังสือที่โรงเรียนตำมคณะ ระหว่ำงวันที่ 9-12 พฤษภำคม 2564
7. จะมีกำรทดสอบระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ในวันที่ 14 พฤษภำคม 2564
4. นักเรียนแจ้งว่ำส่งกำรบ้ำนและงำนของนักเรียนแล้ว แต่ครูไม่ได้รับ จะมีกำรแก้ไขอย่ำงไร
ค ำตอบ ครู จะติดต่อไปยั งผู้ ปกครองเรื่องกำรบ้ำนของนักเรียน กรณีที่ตรวจสอบพบว่ำเด็กยังไม่ได้ส่ ง
กำรบ้ำน/งำน ซึ่งอำจเกิดจำกควำมผิดพลำดทำงเทคนิค เพื่อเป็นกำรสอบทำนอีกครั้ง
ผู้ปกครองเสนอแนะ ที่ผ่ำนมำ กำรสั่งงำนของครูมีทั้งแบบเข้ำระบบสั่งงำนไว้ช่อง Google classroom กับ
สั่งงำนในห้องเรียนระหว่ำงเรียนซึ่งบำงครั้งผู้ปกครองก็ไม่ทรำบ
อยำกให้ช่วยใส่ข้อมูลงำนที่ต้องส่งทั้งหมดใน Google Classroom เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยตำมงำนได้
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5. นักเรียนแจ้งผู้ปกครองว่ำครูไม่เข้ำสอน
คำตอบ ฝ่ำยวิชำกำรแจ้งว่ำนักเรียนจะได้รับตำรำงสอนของตนเองผ่ำน Email ครบทุกวิชำ ขอให้ผู้ปกครอง
ช่วยดำเนินกำรตรวจสอบ และเป็นไปได้ว่ำนักเรียนอำจเข้ำผิดชั้นเรียน
6. บำงครั้งนักเรียนตำมครูต่ำงชำติที่สอนภำษำอังกฤษไม่ทัน อยำกให้มีกำรช่วยเหลือนักเรียน
คำตอบ โรงเรียนรับข้อมูลไว้และจะนำไปหำแนวทำงช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
7. อยำกให้โรงเรียนมี Call Center ในกำรช่วยเหลือแนะนำผู้ปกครองและนักเรียนในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
คำตอบ ในปัจจุบันทำงโรงเรียนมีช่องทำงกำรติดต่อผ่ำนช่องทำง Email และ Line official อย่ำงไรก็ตำม
ผู้ปกครองสำมำรถติดต่อบุคคลต่อไปนี้ได้

8. สำหรับกำรเรียนภำษำญี่ปุ่นและกำรเรียนภำษำจีน จะมีกำรทำ MOU กับมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอื่น ๆ
อีกหรือไม่ นอกจำกกำรทำ MOU กับมหำวิทยำลัยหัวเฉียวฯ
คำตอบ โรงเรียนจะพิจำรณำประสำนควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอื่น ๆ เช่น โรงเรียนวัดไตรมิตร
(ภำษำจีน) สำหรับภำษำญี่ปุ่นกำลังดำเนินกำรติดต่อประสำนงำนกับสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
9. ระยะเวลำในกำรสวดมนต์ (15-20 นำที)
คำตอบ ในช่วงเช้ำก่อนกำรเรียนคำบแรก (8.00 – 8.30 น.) โดยใช้กำรเข้ำห้องชั้นเรียนของคณะทำงออนไลน์
10. กำรแต่งกำยชุดนักเรียน หำกชุดนักเรียนอยู่คนละทีก่ ับทีพ่ ักของนักเรียนในปัจจุบัน
คำตอบ ขอให้พยำยำมจัดส่งชุดนักเรียนมำ ณ ที่พักปัจจุบันของนักเรียน แต่ถ้ำในช่วงแรกยังไม่สะดวก
ขอให้นักเรียนใช้ชุดสุภำพแทน
11. ทรงผมและกำรตัดผมในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19
คำตอบ หำกไม่สะดวกในกำรตัดผม ขอให้จัดแต่งทรงผมให้สุภำพเรียบร้อย ไม่ยุ่งเหยิงและสีผมควรเป็น
สีดำเท่ำนั้น
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12. หลักเกณฑ์กำรจัดห้องเรียน
คำตอบ ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนใช้นโยบำยคละควำมสำมำรถของนักเรียนในห้องเรียนตั้งแต่ /3 - /6
แต่ห้อง/1-/2 ยังใช้กำรจัดชั้นเรียนตำมลำดับคะแนน
13. ถ้ำนักเรียนได้เข้ำโรงเรียนตำมปกติ โรงเรียนมีนโยบำยเสริมวิชำกำรโดยอำจจะจัดให้มี กำรเรียนพิเศษ หรือ
เรียนเสริมบ้ำงหรือไม่
คำตอบ ที่ผ่ำนมำโรงเรียนได้มีกำรจัดสอนเสริมและมีกำรจัดรูปแบบกำรกวดวิชำออนไลน์ โดยใช้ Platform
ของ Ondemand ในระดับชั้นมัธยมปลำย ในปีนี้ โรงเรียนก็จะเตรียมกำรเสริมกำรเรียนรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เช่นที่เคยทำมำ
14. ในกำรเรียนออนไลน์ นักเรียนอำจตำมเนื้อหำไม่ทัน ควรทำอย่ำงไร
คำตอบ สำหรับกำรช่วยเหลือในกำรเรียน โรงเรียนจะจัดหำครูที่มีควำมสำมำรถ หรือขอให้ครูที่วิชำมีเนื้อหำ
ยำกและนักเรียนเรี ยนไม่ทัน จั ดชั้นเรี ยนพิเศษขึ้นเพื่อให้ นักเรียนที่สนใจและต้องกำรเข้ำมำเรียน โดยอำจจัดหำ
ช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรสอนเพิ่มเติมให้นักเรียน นอกจำกนี้ จะได้บันทึกเทปกำรสอนไว้เพื่อให้นักเรียนดูเพิ่มเติมได้
15. เรื่องค่ำเล่ำเรียนในกรณีทนี่ ักเรียนไม่ได้เข้ำโรงเรียนตำมปกติ
คำตอบ จะใช้แนวทำงตำมปีกำรศึกษำ 2563 ทั้งนี้ ขอให้ชำระค่ำเล่ำเรียนตำมใบแจ้งที่ทำงโรงเรียนจัดส่งให้
เต็มจำนวน โดยค่ำเล่ำเรียนที่ทำงโรงเรียนพิจำรณำปรับลดจะนำไปหักออกจำกค่ำเล่ำเรียนในภำคกำรศึกษำต่อไป
16. กำรประกำศห้องเรียนของมัธยมศึกษำปีที่ 4
คำตอบ รำยชื่อนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 4 จะดำเนินกำรส่งให้นักเรียนในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภำคม 2564
ข้อเสนอแนะจำกผู้ปกครอง
- ขอให้มีกำรจัดประชุมออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ครั้ง
- กำรจัดโฮมรูมในคณะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (โดยผู้กำกับคณะ หรือหัวหน้ำคณะ)
- ควรจัดให้สำมำรถดูกำรเรียนกำรสอนย้อนหลังได้ในแต่ละวิชำ (ดูซ้ำในแต่ละรำยวิชำ)
- ขอให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโปรแกรม IEP ให้เข้มข้นมำกขึ้น
-----------------------------------------

