โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา
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วันที่ 10 เมษายน 2563

เรื่ อง โครงการ Learning from Home ( ฉบับที่ 2 )
เรี ยน ท่านผูป้ กครอง
จากมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้สถานศึกษาเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ใน วันที่ 1 กรกฎาคม

พ.ศ. 2563 มีผลทาให้เวลาเรี ยนน้อยลง นักเรียนอาจจะต้ องเรียนชดเชย ตั้งแต่ เวลา 07.00
ถึง 19.00 น. ทุกวัน รวมทั้งวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ เพื่อให้มีเวลาเรี ยนเพียงพอตามหลักสู ตร ซึ่ งหนัก
เกินไปสาหรับเด็กในวัยนี้
ในช่ วงเวลา 3 เดื อนก่อนโรงเรี ยนจะเปิ ดนี้ โรงเรี ยนขอใช้วิกฤตให้เป็ นโอกาส โดยการจัดให้
นักเรี ยน ใช้ เวลาว่ างให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด ดังนี้
1. ฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั รับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
3. เตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ ใ นอนาคต ซึ่ ง เป็ นระบบการเรี ย น
การสอนที่กาลังเป็ นที่นิยมในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงทั้งของประเทศไทยและของทัว่ โลก
ในปัจจุบนั
อย่างไรก็ตาม นักเรี ยนในระดับอนุ บาลและประถมศึกษา ยังขาดความพร้อมและมีขอ้ จากัดใน
หลายๆ ด้าน เนื่ องจากนักเรี ยนยังเล็กเกินไปสาหรับการเรี ยนออนไลน์ ทางโรงเรี ยนจึงขอปรับวิธีการทา

กิจกรรม Learning from Home ให้ง่าย เหมาะสมกับความพร้อมของนักเรี ยนและผูป้ กครอง
ตามความสมัครใจ ดังนี้
1.) โรงเรี ยนจะมอบหมายบทเรี ยนและแบบฝึ กหัด ง่ายๆ ให้นักเรี ยนทา และจะทบทวน
บทเรี ยนที่ได้เรี ยน Learning from Home ไปแล้วให้อีกครั้ง เมื่อเปิ ดเรี ยนตามปกติ

2.) บทเรี ยนยากๆ หรื อเนื้ อหาที่ ตอ้ งฝึ กปฏิบตั ิ จะไม่ มี ในตารางมอบหมายงานประจา
สัปดาห์ โรงเรี ยนจะสอนเมื่อเปิ ดเรี ยนตามปกติแล้ว

3.) ผูป้ กครองสามารถติดตามตารางเรี ยนประจาสัปดาห์และส่ งแบบฝึ กหัดได้ตามช่ องทาง
เดิม โดยโรงเรี ยนจะ บันทึกเวลาเรียนให้ ตามแบบฝึ กหัดที่ส่ง ซึ่งสามารถส่ งเมื่อใดก็
ได้ตามความเหมาะสม แต่ตอ้ งไม่เกิน 5 วันทาการ นับจากวันที่มอบหมายงาน

4.) สาหรั บ นัก เรี ย นและผูป้ กครองที่ ไ ม่ สะดวกจะเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม Learning from Home
โรงเรี ยนจะจัดการเรี ยนการสอนให้ ดังนี้
4.1) เริ่ มเรี ยนเมื่อโรงเรี ยนเปิ ด ตามประกาศของรัฐบาลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
4.2) โรงเรี ยนจะจัดห้ องเรี ยนสาหรั บนักเรี ยนกลุ่มที่ไม่ ได้ ร่วมกิจกรรม

Learning from Home เป็ นกรณี พิเ ศษ เพื่ อ ให้ คุ ณ ครู ส ามารถจัดการเรี ย น
การสอนได้สะดวกตามความพร้ อมของนักเรี ย น หรื อ เมื่ อ จะจัดให้มีการเรี ย นชดเชย
เพิ่มเติม ตามที่ได้ช้ ีแจงไว้ในย่อหน้าแรกแล้ว

5.) คณะกรรมการโรงเรี ยนได้วิเคราะห์และพิจารณาแล้วว่า ยังไม่มีอะไรยืนยันได้ 100% ว่า
โรค COVID – 19 จะหยุดระบาดเมื่อใด และยังไม่นบั รวมถึงโรคประจาฤดูกาลต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/สายพันธุ์ B H1N1 โรคมือเท้าปาก ฯลฯ ซึ่งจะระบาดทุกปี และเป็ นสาเหตุหนึ่ง
ที่ ท าให้ นัก เรี ย นต้อ งหยุด เรี ย นอี ก ส่ ง ผลให้ เ วลาเรี ย นของนัก เรี ย นอาจไม่ เ พี ย งพอตามระเบี ย บของ
กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยง ของสถานการณ์ฉุกเฉิ นหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ในอนาคต และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นกั เรี ยนต้องเรี ยนหนักเกินความจาเป็ น ซึ่ ง อาจจะทาให้ นักเรี ยน
ต่ อต้ านการเรี ยน ทางโรงเรี ยน ขอเชิ ญชวนให้ ผ้ ู ปกครองทุ กท่ านเข้ าร่ วมกิจ กรรม
ตามความสมัครใจ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายหรื อค่าดาเนิ นการใดๆ เพิ่มเติม เพียงแค่มุ่งหวังให้นกั เรี ยน
ได้รับประโยชน์สูงสุ ด และ รู้ จักที่จะใช้ วิกฤตให้ เป็ นโอกาสในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต
ของตัวนักเรียนเอง
ขอขอบพระคุณในความร่ วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้
โรงเรี ยน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

