ประกาศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ ๒
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) ให้ส ถานศึ ก ษาทุ กแห่งของรัฐและเอกชน ทั้ ง ในระบบและนอกระบบซึ่ง อยู่ ในสั งกัด และในกากับของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ (ศบค.) กาหนด ใน ๒๘
จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และระนอง ปิดเรียนด้วย
เหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ดั้งนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) (ศบค.) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและ
ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจึงขอประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกาหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ระหว่างปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ดังนี้
๑. ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ (Online) หรือเรียนรู้จากสื่อ หรือเอกสารประกอบการเรียนตามที่
ครูประจาวิชากาหนด
๒. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติราชการตามปกติ โดยปฏิบัติตาม
มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ในสถานศึกษา ด้วยการคัดกรองวัดไข้และ
อาการเสี่ ย งก่ อ นเข้ า สถานศึ ก ษา การสวมหน้ า กากผ้ า หรื อ หน้ า กากอนามั ย ตลอดเวลา ล้ า งมื อ หรื อ เจล
แอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ทาความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม
เปิดหน้าต่างประตูระบายอากาศ ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจานวนมาก อย่างเคร่งครัด
๓. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) หรือจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานให้ แก่นักเรียน กาหนดภาระงานตามความเหมาะสมในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ
โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กากับติดตาม พร้อมรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการ รองผู้อานวยการ และ
ผู้อานวยการตามลาดับ ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. ของทุกวันตามแบบรายงานที่ สพฐ. กาหนด

๔. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทาการศึกษาที่มีภารกิจตามคาสั่งให้ดาเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จ
สิ้นเรียบร้อย และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
๕. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ดูแลทรัพย์สิน
และความเรี ยบร้อ ยของสถานศึ ก ษาในช่ ว งดั ง กล่ า วปฏิ บัติ ห น้า ที่ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด พร้ อ มปฏิ บัติ หน้า ที่ ต าม
มาตรการคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการอย่างเข้มงวด
๖. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก คนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
รับผิดชอบ หากมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับทันที
๗. งดการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งในและนอกสถานที่ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๘. ในระหว่างประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ ครูและบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
กาหนดกรอบเวลาและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่พัก (Work From Home) ตามกาหนด
ระยะเวลาที่ ศบค.กาหนด
๙. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง กากับ ดูแล นักเรียนในปกครองของท่าน เข้าเรียนออนไลน์ (Online)
ตามตารางเรียนและช่องทางที่ครูประจาวิชานัดหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๑๐. ขอความร่วมมือครู บุคลากร และนักเรียน ให้งดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือ
พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑๑. ให้บุคลากรทุกคนดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี แผนการสอนโครงการ
สอน ให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้หัวหน้างานวิชาการ และหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนรับผิดชอบ
กากับติดตาม และรายงานต่อรองผู้อานวยการตามลาดับ
๑๒. มอบหมายให้คณะทางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาเนินการปรับปรุง เว็บไซต์ของ
โรงเรียนให้สามารถรองรับการใช้รูปแบบอิเลิร์นนิ่ง และการเรียนออนไลน์ ให้แล้วเสร็จโดยด่วนในช่วงของการ
หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ และให้รายงานโดยตรงต่อผู้อานวยการ หรือรองผู้อานวยการทุกวัน
๑๓. ให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุ
พิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑ ในส่วนที่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ข้าราชการครู บุคลากรทาการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศ
เปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างต่อเนื่อง ที่ www.syn.ac.th และทางเฟซบุ้คของโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔

(นายบุญเลิศ แสวงทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

