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จดหมายพิเศษฉบับที่ 88/2562
28 มกราคม 2563
เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
เรียน ผู้ปกครอง
สืบเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อตามฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ซึง่ โรงเรียนได้
ปิดการจัดการเรียนการสอนไปแล้วระหว่างวันจันทร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา (รวมหยุดเรียนทุกระดับชั้นเป็นเวลา
3 วันเรียน) นอกเหนือจากการที่ห้องเรียนระดับอนุบาลบางห้อง ได้มีการปิดชั้นเรียนไปแล้วก่อนหน้านั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าว ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยระหว่างปิดชั้นเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการ
เฝ้าระวังฯ อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม โรงเรียนพบว่าขณะนี้มีนักเรียนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เพิ่มขึ้น ดังนั้น ตามมาตรการ
เฝ้าระวังโรคติดตอ่ โรงเรียนจึงมีความจำเป็นตอ้ งปิดชัน้ เรียนบางชัน้ เรียน ทีม่ นี กั เรียนป่วยเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังไมอ่ าจคาดเดาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และโรคติดต่ออืน่ ๆตลอดจนสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ในการนี้
ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการจึงมีการประชุมปรึกษาและมีมติให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนและการสอบเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของนักเรียน ให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตร และมีความพร้อมที่จะสอบประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่
2/2562 ได้ทันเวลา ตามแนวทางดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นรายวิชาทีส่ อนโดยคุณครูชาวต่างประเทศเป็นหลักตัง้ แต่สป
ั ดาห์น้ี โดยจะเพิม
่ คาบเรียน
กับคุณครูชาวตา่ งประเทศขึน
้ และลดคาบเรียนกับคุณครูไทยลง เพือ่ ใหค้ ณ
ุ ครูชาวตา่ งประเทศสามารถจัดการเรียนการสอนได้
ครบตามหลักสูตร และมีเวลาทบทวนสำหรับการสอบปลายภาคให้แก่นักเรียนได้ตามกำหนด
2. เลื่อนกำหนดปิดภาคเรียนออกไป เพื่อใหค้ ุณครูไทยสามารถจัดการเรียนการสอนไดค้ รบตามหลักสูตร และมีเวลา
ทบทวนสำหรับการสอบปลายภาคให้แก่นักเรียน สำหรับรายละเอียดของกำหนดการสอบและการปิดภาคเรียนนั้น โรงเรียน
จะแจง้ ใหผ้ ป
ู้ กครองทราบในโอกาสตอ่ ไป
3. งดคาบเรียนกิจกรรม และคาบเรียนที่จะต้องใช้ห้องประกอบการเรียนการสอนร่วมกัน และทำกิจกรรมในแต่ละ
หอ้ งเรียนเป็นหลัก
4. งดการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม ’งานเลิศหล้าวิชาการ’ และกิจกรรมอื่นๆ ที่นักเรียนต้องมารวมตัวกันเป็น
จำนวนมาก หรือมีบุคคลจากภายนอกมาเขา้ รว่ มกิจกรรม
และในช่วงนี้ โรงเรียนขอเน้นย้ำกับท่านผู้ปกครองอีกครัง้ เนือ่ งจากเป็นช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อหลายชนิด กรุณางดนำ
นักเรียนไปยังที่สาธารณะตา่ งๆ ไมว่ า่ จะเป็นศูนยก์ ารคา้ สนามเด็กเลน่ โรงภาพยนตร์ ฯลฯ โดยเด็ดขาด และขอความรว่ มมือในการดูแล
สุขภาพของบุตรหลาน ตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด
โรงเรียนเลิศหลา้ ขออภัยความไมส่ ะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณในความเขา้ ใจ ความรว่ มมือ และการสนับสนุนเป็นอยา่ งดี
จากท่านมาโดยตลอด
ดว้ ยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 88/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. ................................................................................................................... ชั้น .................................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนและการสอบ” เรียบรอยแล
ว้
้
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
้
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.88/2019
January 28, 2020
Subject: Changes in Classes and Exam Schedules
Dear Parents,
Due to the current situation of seasonal communicable diseases, especially H1N1 Influenza A flu, for which the
school had closed between Monday, January 13 - Sunday, January 19, 2020 (total of 3 school days) in addition to
some kindergarten classes which had closed for quarantine prior to that following recommendations from the Ministry
of Public Health and the Ministry of Education. However, we have found that there are more students diagnosed with
contracting H1N1 Influenza A.
Consequently, following our strict procedure for controlling the spread of communicable diseases, the school will
need to close more classrooms with increasing number of students with the disease. Moreover, it is difficult to predict
the direction and situations of the spread of the flu and other communicable diseases, as well as the weather condition
in Bangkok. Accordingly, the executive team and Academic Department had met and agreed to changes in classes
and exam schedules to be most beneficial to our students, focusing on class time and preparation of the year-end
examinations. Our guideline is as follows.
(1) Emphasizing subjects taught by foreign teachers starting this week: we will increase class periods with
foreign teachers and decrease class periods with Thai teachers, so that our foreign teachers may finish their
lessons and have time to help students revise for the exams on time.
(2) Postponing summer holiday: so that Thai teachers may finish their lessons and have time to help students
revise for the exams. Further details of class and exam schedules will be communicated to you shortly.
(3) Canceling activity classes: and classes which need to use special classrooms; and have students participate
in class activities only inside their own classrooms.
(4) Canceling morning assembly, ‘Lertlah Academic Fair’ activity and other activities which students need to
assemble; or there are people from outside the school participating.
During this time, please also strictly refrain from taking students to any public places, such as department
stores theme parks cinemas etc. and please monitor your student’s health closely and follow recommendations from
the Ministry of Public Health.
Lertlah School would like to apologize in advance for any inconvenience this may cause. we would also like to thank
you for your kind understanding, cooperation and continuous support.
With warmest regards,
Lertlah School
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