ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง การปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ ๓)
ตามที่ โรงเรียนกรรณสูต ศึกษาลัย จัง หวัด สุพ รรณบุรี ได้ป ระกาศ เรื่อ ง การปิ ดสถานศึ กษา
เนื่องจากเหตุพิเศษ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) ซึ่ง ประกาศ ณ วัน ศุกร์ ที่
2๕ ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัด
สุพรรณบุรี และหลายพื้น ที่ในประเทศไทยมีการแพร่ ระบาดรุน แรง อาจท าให้เ กิ ดการแพร่ ระบาดสู่ นั กเรีย น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นอันตรายอย่างมาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จึงปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกากับของกระทรวงศึกษาธิ การปิดเรียนด้วย
เหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีกทั้ ง เพื่ อลดปัจจั ยเสี่ ยงและลดโอกาสการแพร่ ระบาดใหม่ข องโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตลอดจนผลกระทบด้า นการจัด การเรีย นการสอน โรงเรียนกรรณสูต ศึกษาลัย จัง หวัด สุพรรณบุ รี จึ ง กาหนด
แนวปฏิบัติระหว่างการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ดังนี้
1. ปิด เรี ยนด้ วยเหตุ พิเ ศษ ตั้ง แต่ วั นที่ ๔ - ๓๑ มกราคม 256๔ หรือ จนกว่า จะมี ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
2. ให้นักเรียนหยุดอยู่บ้าน และในระหว่างหยุดเรียนให้เข้าเรียนผ่านระบบการเรียนการสอน
ทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (On-Air Online On demand และ On hand) หรือรูปแบบ
อื่นที่ครูกาหนด โดยให้ครูผู้สอนประจาวิชาและครูที่ปรึกษา ประสานงานแจ้งนักเรียนและ
ผู้ปกครอง โดยใช้ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้นิเทศติดตามการเรียนการสอน
3. กรณีนักเรียนจะติดต่อขอเอกสารสาคัญต่ าง ๆ สามารถไปติดต่อกับทางโรงเรียนได้ทุกวัน
ตามเวลาราชการ โดยผ่ านมาตรการเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างเคร่งครัด และแต่งกายชุดนักเรียนทุกครั้ง
4. ให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตามตารางสอนของโรงเรียน ณ ที่พัก
อาศัย (Work From Home) ในวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง โดยมอบหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศติดตามและรายงานฝ่ายวิชาการ
ทราบภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน
5. ครูที่ปรึกษาสารวจติดตามและรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเรี ย นออนไลน์ ข องนั ก เรี ย นต่ อ
ฝ่ายบริหาร เพื่อดาเนินการดูแลช่วยเหลือต่อไป
6. ขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านพานักอาศัย และปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เว้ น กรณี ที่ มี เ หตุ อั น จ าเป็ น จะต้ อ งเดิ น ทางออกนอกพื้ น ที่ ให้ แ จ้ ง
ฝ่ายบริหารทราบ

-27. ฝ่ายบริหาร ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
8. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคาสั่งเวรยามรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ให้ ม าปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ต ามปกติ โดยเคร่ง ครั ด และไม่ ให้ เ กิ ด ความเสีย หายแก่ ท รั พ ย์สิ น ของ
ทางราชการ
ทั้งนี้ ระหว่างการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษดัง กล่าว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุ พรรณบุรี ปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กรมควบคุมโรค ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งแนวปฏิบัติและการดาเนินการในมาตรการต่าง ๆ ให้ทราบทาง
www.kannasoot.ac.th และ Facebook : kannasootsuksalai school เป็นระยะต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม 256๔

(นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี

