ประกาศโรงเรียนธัญวิทย์
เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On site
***************************************
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนภายใต้มาตรการ Sandbox:
Safety Zone in School ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรฐานในทุกมิติ และได้รับการพิจารณาและ
ตรวจประเมินความพร้อมจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบว่า โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ On site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยปฏิบัติตามมาตรการ และแผนเผชิญเหตุรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางโรงเรียน
ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน ในรูปแบบ On site และ Online ซึ่ง
เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียนและท่านผู้ปกครอง กรณีที่ผู้ปกครองประสงค์ให้นักเรียนมาเรียนแบบ
On site มีกำหนดการเปิดเรียนและตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียนดังนี้
ระดับชั้น
เตรียมอนุบาล

วันตรวจ ATK
พุธ 22 ธ.ค. 64

วันเปิดเรียน
จันทร์ 27 ธ.ค. 64

อนุบาลปีที่ 1

พุธ 22 ธ.ค. 64

อังคาร 28 ธ.ค. 64

อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3

พฤหัสบดี 23 ธ.ค. 64
อังคาร 4 ม.ค. 65

จันทร์ 27 ธ.ค. 64
พฤหัสบดี 6 ม.ค. 65

วันเรียน On site
27-30 ธ.ค. เรียนทุกวัน
ตั้งแต่ 4 ม.ค.65 เรียน
วันจันทร์/พุธ/ศุกร์
28-30 ธ.ค. เรียนทุกวัน
ตั้งแต่ 4 ม.ค.65 เรียน
วันอังคาร/พฤหัส/เสาร์
วันจันทร์/พุธ/ศุกร์
วันอังคาร/พฤหัส/เสาร์

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

วันตรวจ ATK
พุธ 22 ธ.ค. 64
อังคาร 4 ม.ค. 65
พุธ 5 ม.ค. 65
อังคาร 4 ม.ค. 65
พุธ 5 ม.ค. 65
พฤหัสบดี 23 ธ.ค. 64

วันเปิดเรียน
จันทร์ 27 ธ.ค. 64
พฤหัสบดี 6 ม.ค. 65
ศุกร์ 7 ม.ค. 65
พฤหัสบดี 6 ม.ค. 65
ศุกร์ 7 ม.ค. 65
อังคาร 28 ธ.ค. 64

วันเรียน
วันจันทร์/พุธ/ศุกร์
วันอังคาร/พฤหัส/เสาร์
วันจันทร์/พุธ/ศุกร์
วันอังคาร/พฤหัส/เสาร์
วันจันทร์/พุธ/ศุกร์
วันอังคาร/พฤหัส/เสาร์

ตามมาตรการของโรงเรียน ก่อนการเปิดเรียนนักเรียนที่มาเรียนแบบ On site ครู และบุคลากรทุกคน
จะได้รับการตรวจ ATK โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเรียน โปรดแจ้งคุณครูประจำชั้นเพื่อการเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
สำหรับนักเรียนที่นั่งรถโรงเรียน ทางโรงเรียนจัดให้เฉพาะนักเรียนที่ผู้ปกครองได้แจ้งความประสงค์
ไว้เท่านั้น และจะเริม่ รับ-ส่งนักเรียนตั้งแต่วนั อังคารที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กรณีนักเรียนที่เคยแจ้ง
ความประสงค์เรียนแบบ Online ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นการเรียนที่โรงเรียน (On site) ในภาคเรียนนี้
ผูป้ กครองต้องรับส่งนักเรียนเอง
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการศึกษาและปฏิบัติ
ตามมาตรการรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ท้ายประกาศนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

โรงเรียนธัญวิทย์

มาตรการรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ก่อนมาโรงเรียน
▪ คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ของทางกระทรวงสาธารณสุข
▪ นักเรียนทีป่ ระสงค์มาเรียนที่โรงเรียน ต้องนำใบรับรองการรับวัคซีนของสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ
มากกว่า 12 ปี ซึ่งได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไปทุกคน มาแสดงต่อคุณครูประจำชั้นในวันแรกของการเปิด
เรียน (ตามเงื่อนไขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี)
▪ คณะครู/บุคลากร และนักเรียนทุกคนที่จะมาเรียนที่โรงเรียน ต้องได้รับการตรวจ ATK ในวันแรกของการ
เปิดเรียน
▪ คณะครู/บุคลากร และนักเรียนทุกคนที่จะมาเรียนที่โรงเรียน กรอกข้อมูลผ่าน App Thai Save Thai
(TST) ทุกวันตามความเป็นจริง พร้อมบันทึก Timeline ในแต่ละวันผ่าน Google Form ของทางโรงเรียน
▪ กรณีผู้ปกครอง/นักเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วัน กรุณางดการมา
โรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม
▪ ผูป้ กครองตรวจสุขภาพและวัดอุณหภูมิของนักเรียนก่อนมาโรงเรียน หากพบว่าไม่สบายหรืออุณหภูมิ
ร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศา ต้องไม่ให้นักเรียนมาโรงเรียน
▪ พนักงานขับรถโรงเรียนและครูประจำรถ ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่า
อุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศาไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ และมีการสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ และทำความสะอาดรถทุกรอบ
▪ ครูประจำรถโรงเรียนตรวจสุขภาพและวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนก่อนขึ้นรถ หากพบว่าไม่สบายหรือ
อุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศา ไม่อนุญาตให้ขึ้นรถและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่บนรถ ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มตลอดการโดยสารรถโรงเรียน
ขณะอยู่ที่โรงเรียน
▪ ทุกคนที่จะเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองที่ประตู
ทางเข้าโรงเรียน ในกรณีที่พบผู้มีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการที่เกี่ยวข้อง

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

กับโรค COVID-19 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน ขอให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับไป
พักผ่อนเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ขณะที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนตลอดเวลา ผู้ปกครองกรุณาเขียนชื่อนักเรียนที่หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าของนักเรียนด้วย
โรงเรียนจะดำเนินการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครูและบุคลากรทุก 2 สัปดาห์ (ทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าชุดตรวจในการสุ่มตรวจนักเรียน)
เมื่อผู้ปกครองส่งนักเรียนแล้ว กรุณากลับบ้านทันที ขอความกรุณางดการรวมกลุ่มกันเพื่อรักษาระยะห่าง
ทางสังคม
นักเรียนทุกคนต้องมีขวดน้ำ/กระติกน้ำของตนเอง โดยเขียนชื่อ และชั้นเรียนที่ขวดน้ำ/กระติกน้ำที่นำมา
ด้วย
นักเรียนอนุบาล ผู้ปกครองกรุณาเตรียมช้อน-ส้อม และผ้าห่มส่วนตัวของนักเรียนมาด้วย
เพื่อสุขอนามัย นักเรียนทุกคนต้องมีอุปกรณ์การเรียนของตนเองอย่างครบถ้วน และผู้ปกครองกรุณาเขียน
ชื่อที่อุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
โรงเรียนจัดให้มีการล้างมือ/ใช้เจลล้างมือในห้องเรียน ก่อนเข้าห้องเรียน เมื่อจบคาบเรียน ก่อนและหลัง
รับประทานอาหาร และหลังการเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
โรงเรียนมีการจัดเตรียมสถานที่ภายในห้องเรียน พื้นที่นอนกลางวัน พื้นที่การเรียนรวม โรงอาหาร โดย
รักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย
โรงเรียนมีการทำความสะอาดภายในโรงเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ
อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำก่อนเข้าเรียน หลังพักกลางวันและหลังเลิกเรียนด้วยน้ำยาทำความสะอาด
โรงเรียนจัดให้มีการสลับกันเข้าแถวเคารพธงชาติ และเวลาพักผ่อนของนักเรียนเพื่อลดระยะห่างของการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ
โรงเรียนกำหนดตารางเวลาเรียนดังนี้
o นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 เรียนเวลา 8.20-15.00 น.
o นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เรียนเวลา 8.20-16.00 น.

▪ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ โดยสลับวันเรียนแบบวันเว้นวันตามระดับชั้น
o นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3, 5 มาเรียน
ที่โรงเรียนในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ และเรียนแบบออนไลน์ผ่านไลน์ห้องเรียนในวันอังคาร
และพฤหัสบดี หยุดเรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และสลับมาเรียน
ที่โรงเรียนในวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ และเรียนแบบออนไลน์ผ่านไลน์ห้องเรียนในวัน
พุธและศุกร์ หยุดเรียนวันอาทิตย์และจันทร์ ในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปิดภาคเรียนเดือน
มีนาคม
o นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1, 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 6 มาเรียนที่โรงเรียนใน
วันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ และเรียนแบบออนไลน์ผ่านไลน์ห้องเรียนในวันพุธและศุกร์
หยุดเรียนวันอาทิตย์และจันทร์ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และสลับมาเรียนที่โรงเรียนใน
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ และเรียนแบบออนไลน์ผ่านไลน์ห้องเรียนในวันอังคารและ
พฤหัสบดี หยุดเรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปิดภาคเรียนเดือน
มีนาคม
▪ ผู้ปกครองที่ไม่ประสงค์ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน สามารถให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ผ่าน
โปรแกรม Zoom ตามตารางเรียนของระดับชั้นนั้น โดยทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่าน
ผู้ปกครอง ให้นักเรียนรับผิดชอบส่งงานคุณครูทางไลน์อย่างสม่ำเสมอ
▪ กรณีผู้ปกครองประสงค์ให้นักเรียนเปลีย่ นแปลงรูปแบบการเรียน กรุณาแจ้งคุณครูประจำชั้นล่ว งหน้า
1 สัปดาห์
▪ โรงเรียนจัดให้มีการปิดเครื่องปรับอากาศและเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ตามข้อกำหนดของ
กระทรวงสาธารณสุข
▪ โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตารางการรับประทานอาหารของนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มสลับเวลา
พักกลางวันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
▪ กรณีนักเรียนมาโรงเรียนแล้วไม่สบายหรืออุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศา ขอความกรุณา
ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับไปพักผ่อนทีบ่ ้าน เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม
▪ โรงเรียนจะงดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีคนหมู่มาก ดังนั้นวิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมในปีการศึกษานี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษาก่อน

หลังเลิกเรียน
▪ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านทันทีหลังเลิกเรียน ไม่อนุญาตให้เล่นสนามเด็กเล่น หรือ
สนามกีฬาหลังเลิกเรียนทุกวัน งดการสังสรรค์รวมกลุ่มกันเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม
สิ่งที่ผู้ปกครองต้องจัดเตรียมให้นักเรียน

นักเรียนอนุบาล
1. หน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้นขึ้นไป (สำรองไว้ที่คุณครูประจำชั้นอย่างน้อย 1 ชิ้น)
2. ช้อน-ส้อมส่วนตัว (คุณครูล้างทำความสะอาดและจัดเก็บไว้ทึ่โรงเรียน)
3. กระติกน้ำหรือขวดน้ำดื่ม
4. ผ้าห่ม (ขนาดเท่าผ้าขนหนูผืนใหญ่) สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 2
5. อุปกรณ์การเรียน
นักเรียนประถมศึกษา
1.
2.
3.
4.
หมายเหตุ

หน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้น (สำรองไว้ที่คุณครูประจำชั้น 1 ชิ้น)
ช้อน-ส้อมส่วนตัว
กระติกน้ำหรือขวดน้ำดื่ม
อุปกรณ์การเรียน

• ของใช้ทุกชิ้นผู้ปกครองกรุณาเขียนชื่อให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการสับเปลี่ยน
• เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่โรงเรียนอย่างมีสมาธิ ขอความร่วมมือไม่ให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมา
ที่โรงเรียน

