
            

                                  
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 

เร่ือง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙  (Covid-๑๙) 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) 
………………………………………………………….. 

 ตามที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) กำหนดเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่  ๑ - ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เปิดเรียนแบบทางไกลใน ๔ รูปแบบ 
ได้แก่ On - Air, On - Line, On - Demand และ  On - Hand ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน - ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๔ เปิดเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid) ใน ๕ รูปแบบ ได้แก่ On – Site, On - Air, On - Line, On - Demand และ  
On - Hand และระยะที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) และรูป
แบบเรียนทางไกล 4 รูปแบบ On - Air, On - Line, On - Demand และ On - Hand ไปแล้วนั ้น  อาศัยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกความตามนัยมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการลง
วันที่  ๒๐  กันยายน ๒๕๖๔  ว่าถ้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อมและประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) จำนวน ๔๔ ข้อสามารถเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด -๑๙) ของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบบัที่  ๑๘) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น  เนื่องจากในช่วง
เทศกาลปีใหม่ที่มีการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ศาสนาและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการ
รวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนได้เดินทางไปร่วมงานนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ 
(วัดโพธิ์ทองบน) จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (Covid- ๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับ
ที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ และกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) กำหนดรูปแบบการเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม 
๒๕๖๕ โดยเปิดเรียนรูปแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) และรูปแบบเรียนทางไกล 2 รูปแบบ ได้แก่  On - Line, และ 
On - Hand (นักเรียนมารับใบงานไปทำที่บ้าน) 

  กลุ่มนักเรียนรูปแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) 
  ๑. นักเรียนที่ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือนักเรียนที่มาเรียนเมื่อวันที่ ๔ - ๗ 
มกราคม ๒๕๖๕ ให้มาเรียนที่โรงเรียนทุกคน 
  ๒. นักเรียนที่เดินทางออกนอกพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และไม่ได้มาเรียนเมื่อวันที่ ๔ - ๗ มกราคม 
๒๕๖๕ ให้มาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ และต้องรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid- 
๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK ของโรงเรียนเท่านั้น 

  กลุ่มนักเรียนรูปแบบเรียนทางไกล 2 รูปแบบ On - Line และ On - Hand  
  ๑. นักเรียนที่ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้มาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ให้เรียนแบบเรียนทางไกลทุกคน 
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
  ๒. นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องมารับใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด หรือเอกสารการเรียนแบบ On - 
Hand กับครูประจำชั้น/ประจำวิชา ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ หรือติดต่อครูประจำชั้นทางกลุ่มไลน์ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) และส่งใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด หรือเอกสารการเรียนกลับในสัปดาห์ถัดไป 



  ๓. นักเรียนต้องดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (Covid- ๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK ด้วย
ตนเอง และนำผลตรวจมาแจ้งกับทางโรงเรียนในวันที่มารับใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด หรือเอกสารการเรียน ทุกคน 

             
  ทั้งนี้ ขอให้ครู บุคลากร  นักเรียน และผู้ปกครอง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด    และติดตามข่าวสารทางโรงเรียนผ่านเว็บไซต์  facebook เพจงาน
ประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) Website : www.thairath95.ac.th หากมีการ
เปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบภายหลัง 

  
   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
  
    ประกาศ ณ วันที่  ๗   มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕  
   
        

                                                                    
                 นายศุภกฤษ  ไชยศร 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 

 

 

 

 

 

 

 

 


