ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง
เรื่อง แจ้งการเปิดเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื ่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด เปิด การเรียนการสอน
ตามปกติตั้งแต่วัน ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้โรงเรียนสงวนหญิง เป็น สถานศึ กษาขนาดใหญ่พ ิ เ ศษ
เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และได้พิจารณาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนโดยค านึงถึงความปลอดภั ยสูงสุ ดของนัก เรียนและบุค ลากรที ่เกี ่ยวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนและจัดการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตรภายใต้ข้อจ ากัด
ของสถานการณ์ ท ี ่ เ ผชิ ญ อยู ่ แ ละทรั พ ยากรที ่ โ รงเรี ย นมีอ ยู ่ จึ ง ก าหนดแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 รวมถึง บทบาท
ของนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
โรงเรียนได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ (On-Site) โดยมาเรียน
ที่โรงเรียนครบทุกระดับชั้น ตามตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในห้องเรียน ห้องประชุม (ยกเว้นพื้นที่โล่ง) ที่มีผู้เ ข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนมากกว่า 50 คน ให้เลื่อนการปฎิบัติกิจกรรมไปก่อน หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตเฉพาะราย
ในการนี้การมาเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตนตาม
มาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่ า งเคร่ ง ครั ด
หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดจนนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ โรงเรียนพิจารณาจะกำหนด
ใช้การเรียนการสอนออนไลน์ในทุกรายวิชาแทน
2. การนับเวลาเรียนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การนับเวลาเรียนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาเป็นไปตามลักษณะของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละครั้ งนับรวมกัน โดยการเรียนในชั้นเรียนนับเวลาเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนตามตารางเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเองนับเวลาเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรม
ตามที่ครูกาหนด และนับรวมกับเวลาเรียนชดเชย หากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชาใด ๆ
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เป็นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่กาหนดในหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่ก าหนด
ในหลักสูตร โดยวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากงานที่ครูมอบหมายระหว่างภาคเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งจาก
การเรียนในการจั ดการเรียนการสนแบบผสมผสานและการสอนชดเชย ร่วมกับการสอบกลางภาคเรี ย น/
ปลายภาคเรียนตามที่โรงเรียนกาหนด ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ตัดสินผลการเรียน หรือไม่ได้เข้าสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ตัดสินผลการเรียน
ไม่ได้ นักเรียนจะได้ผลการเรียน "ร" แล้วดาเนินการแก้ไขผลการเรียนตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมิน ผล
ที่กาหนดในหลักสูตร
3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการและปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติในการป้องกัน
การแพร่ ร ะบาดของของเชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรั บ สถานศึ ก ษาระหว่ า งเปิ ด ภาคเรี ย น
ของกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้
1) การคัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรอง
วัดอุณหภูมิร่างกาย
2) การสวมหน้ า กากอนามั ย (Mask) ผู ้ ท ี ่ เ ข้ า มาทุก คนต้อ งสวมหน้า กากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3) การล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้า เจล แอลกอฮอล์
ตามจุดที่กาหนด หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง รวมทั้งไม่นามือสัมผัส ใบหน้า ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น
4) การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย
1 - 2 เมตร ตามเครื่องหมายที่กาหนดหรือพิจารณาด้วยตนเองในทุกสถานที่ภายในโรงเรียน
5) การทาความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู-หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทาความ
สะอาดห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้า
เรียน พักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝ าปิดและรวบรวมขยะออกจาก
ห้องเรียนเพื่อนาไปกาจัดทุกวัน
6) การลดแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็นหรือ
เหลื่อมเวลาท ากิจกรรมหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรืองดเว้นการท ากิจกรรมรวมกลุ่ ม
ที่ไม่จาเป็น
4. บทบาทของนักเรียน
การเรียนที่โรงเรียนและการเรียนที่บ้ าน นักเรียนจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายจากครูในแต่ละรายวิชาและให้ดาเนินการอย่างครบถ้วน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการนับเวลาเรียน
และการประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในการมาเรียนที่โรงเรียน
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ที่พึงปฏิบัติ ดังนี้
1) ระหว่างการเดินทางมาหรือกลับจากโรงเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา และรักษาระยะห่างทางสังคม รวมถึงหลีกเลี่ยงการจับต้องสิ่งต่าง ๆ แล้วนามือมาสัมผัสใบหน้า ตา
ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น หากเดินทางเป็นกลุ่มงดเว้นการพูดคุยกันระหว่างการเดินทาง
2) เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียน เดินแถวผ่านประตูทางเข้าโดยเว้นระยะห่างและผ่ าน
ขั้นตอนการคัดกรองตามที่โรงเรียนก าหนด ทั้งนี้ ขณะทาการคัดกรองหากนักเรียนมีอาการไข้ จาม มีน้ามูก
หายใจเหนื่อยหอบ พิจารณาให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับไปพบแพทย์ เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วให้ไปอยู่
ในห้องเรียนประจาของตนเอง เพื่อรอปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงตามที่โรงเรียนกาหนด
3) การเข้าใช้พื้นที่ต่ าง ๆ ที่เป็นส่วนรวม เช่น ห้องน ้า บันได ทางเดิน โรงอาหาร
ห้องสมุด ห้องประชุม รวมถึงการออกจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้าน ขอให้รอคิวตามจุดเว้นระยะ และเว้นระยะห่าง
ทางสังคมด้วยตนเอง
4) งดเว้นการรวมกลุ่มทากิจกรรมที่มีการสัมผัสร่างกายหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
5) ล้างมือบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน้า และ
ก่อนกลับบ้าน จนติดเป็นนิสัย
6) เข้าเรียนตามตารางเรียนที่โรงเรียนกาหนด
7) เลี่ยงการยืมสิ่งของต่าง ๆ จากเพื่อน และช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน
งดเว้นการทิ้งขยะในชั้นเรียน โดยให้นามาทิ้งถังขยะที่มีฝาปิดซึ่งตั้งอยู่นอกห้องเรียน
8) รับประทานอาหารในพื้ นที ่แ ละระยะเวลาที่ก าหนด โดยเน้ นการเว้นระยะห่ า ง
ทางสังคม หลังจากรับประทานอาหารเสร็จกลับห้องเรียนประจาของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่รอได้เข้า
ใช้พื้นที่ในการรับประทานอาหาร
5. บทบาทของผู้ปกครอง
โรงเรียนขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองควบคุม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายจากครูในแต่ละรายวิชาและให้ดาเนินการอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่โรงเรียนหรือการเรียน
ที่บ้านเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการนับเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ ในวันที่
นักเรียนมาโรงเรียน มีข้อกาหนดให้ผู้ปกครองปฏิบัติ ดังนี้
1) เตรียมอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน
2) ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนและการกลับบ้านของนักเรียน
2.1) หากผู้ปกครองมาส่ง-รับด้วยตนเอง ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด หากผู้ปกครองประสงค์ขอเข้า
บริเวณโรงเรียนก็จะต้องผ่านการคัดกรอง ล้างมือ และอยู่ในพื้นที่ที่โรงเรียนจัดไว้เท่านั้น
2.2) หากให้นักเรียนเดินทางโดยพาหนะที่เป็นสาธารณะ กาชับให้นักเรี ยน
ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง พยายามรักษาระยะห่างทางสังคมขณะเดินทางอยู่เสมอ และเลี่ยงการขึ้ นพาหนะ
ที่มีผู้โดยสารแออัด
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แจ้งกับครูที่ปรึกษาเพื่อร่วมกันพิจารณาและแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี
6. แนวปฏิบัติสาหรับนักเรียนที่ไม่พร้อมที่จะมาเรียนที่โรงเรียน
หากนักเรียนไม่มีความพร้อมในการมาเรียนที่โรงเรียน ด้วยนักเรียนมีบัญหาสุขภาพที่เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรืออาจด้วยความกังวลต่อความปลอดภัยที่อาจติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในระหว่างการเดินทางหรือระหว่างการร่วมกิจกรรมในโรงเรียน ขอให้ผู้ปกครองจัดทาหนังสือถึงผู้อานวยการ
โรงเรียนเพื่อพิจารณาขออนุญาตไม่มาเรียนที่โรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็นรายกรณี โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) หลัง จากได้รับการอนุญาตให้
ฝ่ายวิชาการแจ้งกับครูที่ปรึกษาเพื่อประสานงานกับครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนคนนั้น
ในแต่ละรายวิชา เพื่อพิจารณามอบหมายบทเรียนที่ เป็นเนื้อหาให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองและมอบหมาย
กิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติได้จากที่บ้าน แล้วนาส่งชิ้นงาน/ภาระงานที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ครูประจาวิชา
ตามเวลาที่ก าหนดผ่ านช่องทางที่ตกลงร่วมกัน จึงจะสามารถนับเป็นเวลาเรียนเพื่อชดเชยการเรียนการสอน
ที่โรงเรียน
ทั้งนี้ โรงเรียนสงวนหญิงจึง ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

(นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร)
ผู้อานวยการโรงเรียนสงวนหญิง

