ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง กาหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
*************************************
ตามประกาศจั ง หวั ด นครปฐม ฉบั บ ที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่ อ ง ผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม แบบบู ร ณาการ
เพื่อป้ องกัน และควบคุมการแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลั ย ในพระบรมราชูป ถัมภ์ กาหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑/256๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.256๕
โดยจั ดการเรี ยนการสอนทางไกล (On-Line) ในช่ว งแรก และในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ซึ่ง จัดการเรียน
การสอนปกติที่โรงเรียน (On-site) และจัดการเรียนการสอนทางไกล (Online) ควบคู่กัน
ทั้งนี้โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ระหว่างการนาเสนอมาตรการต่างๆ ในการนา
นักเรียนเข้าโรงเรียนมารายงานตัวเข้าหอพัก (On-site) เพื่อนาเสนอศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคอาเภอ และจังหวัดให้ความเห็นชอบ เพื่อขอใช้อาคารเรียนและสถานที่ ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่
๕/๒๕๖๕ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอแจ้งกาหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
สาหรับมาตรการในการนานักเรียนเข้าโรงเรียนมารายงานตัวเข้าหอพัก เมื่อผ่านความเห็นชอบของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้วจะดาเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ด้านการมีส่วนร่วม
โรงเรียนจะดาเนินการสารวจความสมัครใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานรายงานตัวเข้าหอพัก
ตามมาตรการที่โรงเรียนกาหนด (On-site) สารวจความต้องการวัคซีน(เพิ่มเติม )และสารวจการได้รับวัคซีนของ
นักเรียนและผู้ปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ ผ่าน Google Form
ด้านการนานักเรียนเข้าโรงเรียน
1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองกักตัวอยู่ที่บ้านพัก ก่อนเปิดเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย ๗ วัน โดยปฏิบัติตาม
มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2. นักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น จากกาหนดการเดิมให้มารายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ ๘ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๕ เลื่อนเป็น มารายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตามมาตรการกาหนดการ
และสถานที่ ซึ่ ง จะแจ้ ง ให้ ท ราบอี ก ครั้ ง และก าหนดอบรมนั ก เรี ย นใหม่ ร ะหว่ า งวั น ที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๕
3. นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ กาหนดรายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ตามมาตรการ กาหนดการ และสถานที่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
/ด้านการจัดการเรียนการสอน…
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ด้านการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนกาหนดการจัดการเรียนการสอน วันเรียน วันเรียนชดเชย และวันสอบ ดังนี้
1. ระหว่างวันที่ ๑๗– ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.256๕ จัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบออนไลน์
ให้น ัก เรีย นเรีย นที ่บ ้า นโดยทางกลุ ่ม บริห ารวิช าการจะก าหนดรูป แบบ ตารางการจัด การเรีย นการสอน
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
๒. ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม– ๓ มิถุนายน พ.ศ.256๕ จัดการเรียนการสอนทางไกลในรู ปแบบ
ออนไลน์ ให้นัก เรีย นเตรีย มอุป กรณ์ก ารเรีย นทางไกลมาเท่า ที่จาเป็น ตามที่สะดวก โดยนักเรียนกักตัวเรียน
ทางไกลภายในโรงเรียนบนบ้านและหอนอน
๓. ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน – ๒๗ กันยายน พ.ศ.256๕ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน
(Hybrid) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีทั้งรูปแบบ On-Site สาหรับนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนและรูปแบบ
ออนไลน์ สาหรับนักเรียนที่ไม่พร้อมเข้าโรงเรียน ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ มอบหมาย ชิ้นงานที่เหมาะสมต่อการอยู่ประจาระยะยาว จัดการสอนซ่อมเสริมชดเชย และชดเชย
เวลาเรียนให้กับนักเรียน
๔. กาหนดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ตามตารางสอบแต่ละระดับชั้น
๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมข้ามกลุ่มกันของนักเรียน
๖. โรงเรียนกาหนดจัดสอนเสริมวันเสาร์ตามตารางเรียนเพื่อชดเชยเวลาให้กับนักเรียนในกรณีที่ไม่สามารถ
ออกจากโรงเรียนไปเรียนเพิ่มเติมได้
๗. โรงเรียนจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางด้านวิชาการ กีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ ให้กับนักเรียนตามความ
สนใจและความถนัด โดยจะทาการสารวจความต้องการของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ผ่าน Google Form
๘. งดกิจกรรมภายนอกโรงเรียนทุกกิจกรรม งดกิจกรรมที่กระทาโดยคนจานวนมาก งดใช้สนามกีฬา
ทุกสนาม และงดซ้อมกีฬาทุกชนิด
๙. กรณีพบผู้ป่วยเข้าข่ายหรือผู้ป่วยติดเชื้อให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
๑๐. รายละเอียดอื่นๆ ตามกาหนดการวิชาการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ด้านทั่วไป
๑. ขอความกรุ ณาผู้ ป กครองเตรียมของใช้ที่จาเป็ น ให้ เ พียงพอต่ อ การอยู่ประจ าในระยะยาว เตรียม
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เสื้อยืดใส่นอน เสื้อกันหนาว และกระติกน้าชนิดห้อยคอ (สาหรับหอเด็กเล็ก)
๒. โรงเรียนมีมาตรการตัดคะแนนความประพฤติสาหรับนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยโดยเคร่งครัด
๓. ขอความกรุณาผู้ปกครองงดส่งพัสดุทุกชนิดมาที่โรงเรียน เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่มากับพัสดุ
ด้านอื่นๆ
สาหรับมาตรการการนานักเรียนเข้าโรงเรียนมารายงานตัวเข้าหอพัก โรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
/ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง…
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ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสาร และประกาศของโรงเรียน ผ่ านช่องทาง
เว็ บ ไซต์ www.kc.ac.th และปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ แนวปฏิบ ัต ิ ข องกระทรวงสาธารณสุข ศูน ย์บ ริห าร
สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติด ต่อ เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และตามประกาศจัง หวั ด
นครปฐมอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 034 - 311278 ต่อ 159
ประกาศ ณ วันที่ 2๒ เมษายน พ.ศ. 256๕

(นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

