ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง มาตรการในการเปิดภาคเรียนรูปแบบ On-Site
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกาหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิด
การเรียนการสอนโดยรูปแบบ On-Site ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ได้ยกเลิกข้อความในข้อ ๗.๓ ของประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเปิ ด การเรี ย นการสอนโดยรู ป แบบ On-Site ของโรงเรี ย นและสถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ประเภท ลงวั น ที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศดังกล่าว โรงเรียนคานึงถึง
ความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จะเปิดการเรียน
การสอนในรูปแบบ On-site ลักษณะผสมผสาน (Hybrid) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ในการนี้ เพื่อความ
พร้อมในการเปิดภาคเรียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จึง ได้กาหนดมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. โรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้
1.1 โรงเรี ยนประเมิน ความพร้อ มก่อ นเปิด ภาคเรี ยน โดยใช้แ บบประเมิ นตนเองในระบบ
Thai Stop Covid Plus (TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลการประเมินผ่านมาตรฐานระดับสีเขียว
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ร้อยละ 98.54
1.3 นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ร้อยละ 89.74
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ร้อยละ ๑๐๐
1.5 นักเรียนได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ร้อยละ ๙๕.๘๓
1.6 โรงเรียนเตรียมพื้นที่และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
๒. แนวปฏิบัติการจัดการเรีย นการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
๒.๑ ก าหนดเปิ ดการเรี ยนการสอนรู ป แบบ On-Site ภาคเรี ยนที่ ๒ ปีก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔
ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
2.2 การเรียนการสอนแบบชั้นเรียน (On-site) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)
มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม และสลับกลุ่มมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน ทางโรงเรียนจึงได้แบ่ง
นักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตอน ก และ กลุ่มตอน ข โดยเริ่มสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564)
ให้นักเรียนกลุ่มตอน ก เรียนที่โรงเรียน (On-site) และนักเรียนกลุ่มตอน ข เรียนที่บ้า น (Online) จากนั้น
ในสัปดาห์ต่อไปให้สลับรูปแบบการเรียน โดยนักเรียนกลุ่มตอน ก เรียนที่บ้าน (Online) และนักเรียนกลุ่มตอน ข
เรียนที่โรงเรียน (On-site) นักเรียนเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์ โดย Google Classroom (Google Apps for
Education)

๓. มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียน
๓.๑ นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาต้องได้รับการสุ่มตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
เพื่อคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ทุกระยะ ๑ เดือน
๓.๒ นักเรียน ครู บุคลากรและผู้เข้า มาติดต่อในสถานศึกษาทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือ
หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
๓.๓ นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาทุกคน ต้องลงทะเบียนด้วย App
ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน และคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน
๓.๔ ลดการทากิจกรรมรวมกลุ่มคนจานวนมาก และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจานวน
มากหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค และทากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble ตามที่โรงเรียน
กาหนด
๓.๕ นักเรียน ครู และบุคลากร ประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผ่าน Thai save Thai (TST)
ทุกระยะ ๓ วันต่อสัปดาห์
๓.๖ นักเรียน ครู และบุค ลากร ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก
(DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ ๗ มาตรการเข้มงวดสาหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
๓.๗ นักเรียน ครู และบุค ลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจ กรรม
ประจาวัน และการเดินทางเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ แต่ละวันอย่างสม่าเสมอ
๓.๘ โรงเรียนจัดทาแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 เพื่อรองรับการ
ดูแลเบื้องต้นในกรณีพบการติดเชื้อ
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
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