
 
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน:อมเกล:า 

เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ on site ภาคเรียนที่ ๒ ปLการศึกษา ๒๕๖๔ 
------------------------ 

   อนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑTการเปUดโรงเรียนหรอืสถาบันการศึกษา
ตามข:อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห[งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณTฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดหลักเกณฑTการพิจารณาสำหรับ
การใช:อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ต้ังอยู[ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข:มงวด (สีแดงเข:ม) มาตรการ Sandbox Safety zone in School สำหรับโรงเรยีนหรอืสถาบันการศึกษา
ประเภทไป-กลับ ที ่มีความพร:อมและผ[านเกณฑTการประเมิน โรงเรียนได:ดำเนินการเตรียมความพร:อม 
ด:านกายภาพ โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให:เปrนพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย มีพื้นที่ที่เปrน COVID free zone 
ด:านการประเมินความพร:อมสู[การปฏิบัติ โรงเรียนผ[านการประเมินความพร:อมผ[าน TSC+ ครูและบุคลากร 
ได:ร ับการฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) มากกว[าร:อยละ ๘๕ นักเรียนและผู :ปกครองได:ร ับการฉีดวัคซีน 
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน เมื่อคราวประชุม 
ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ วันที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พิจารณาผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มมีติเห็นชอบ 
ให:เปUดเรียนโดยจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox Safety zone in School ตลอดภาคการศึกษา 
และโรงเรียนได:รายงานต[อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ แล:วน้ัน 
 
   ฉะนั ้น โรงเรียนจึงประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ on site ภาคเรียนที ่ ๒  
ปLการศึกษา ๒๕๖๔ แบบผสมผสาน (Hybrid) โดยให:นักเรียนมาเรียนแบบ on site วันละ ๑ ระดับช้ัน  
ตั ้งแต[วันที ่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปrนต:นไป ตามปฏิทินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดดังแนบ  
หากผู:ปกครองนักเรียนไม[ประสงคTให:นักเรียนในปกครองมาเรียนแบบ on site ให:ย่ืนคำร:องขอเรียน on hand 
แก[ครูประจำช้ันของนักเรียนผ[านทางออนไลนT ตามแบบคำร:องดังแนบ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
   ทั้งน้ี ให:นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai (TST) ทุกวัน 
ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส[วนบุคคลอย[างเข:มข:น ได:แก[ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม 
(SSET-CQ) ให:ความร[วมมือตามแนวทาง ๗ มาตรการเข:มสำหรับสถานศึกษาอย[างเคร[งครัด โดยเข:ารับการ 
สุ[มตรวจคัดกรองหาเชื้อเปrนระยะตามกำหนด บันทึก Timeline กิจกรรมประจำวันและการเดินทางเข:าไป 
ในสถานที่ต[าง ๆ แต[ละวันอย[างสม่ำเสมอ 
 
   จึงประกาศให:ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายประภาส พริพล) 
ผู:อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน:อมเกล:า 
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แบบคำร(องขออนุญาตให(นักเรียนในปกครองเรียน on hand อยู?ท่ีบ(าน (ในวันท่ีโรงเรียนให( on site) 
 
    เขียนที ่  
      
 
   วันที่ เดือน                          พ.ศ.  
 
เรื่อง ขออนุญาตให:นักเรียนในปกครองเรียน on hand อยู[ที่บ:าน ในวันที่โรงเรียนกำหนดให:เรียน on site 
 
เรียน ผู:อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน:อมเกล:า 
 
  ด:วยข:าพเจ:า (นาย/นาง/นางสาว)    
อยู[บ:านเลขที่                   หมู[ที่         แขวง/ตำบล                           เขต/อำเภอ  
จังหวัด   หมายเลขโทรศัพทTเคลื่อนที ่  
ผู:ปกครองผู:มอบตัวนักเรียน (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)   
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLที ่     ห:อง         เลขประจำตัวนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปLการศึกษา 2564 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน:อมเกล:า มีความประสงคTขอให:นักเรียนในปกครองของข:าพเจ:า
เรียน on hand อยู[ที่บ:าน ในวันที่โรงเรียนกำหนดให:นักเรียนในปกครองของข:าพเจ:าเรียน on site ที่โรงเรียน 
ต้ังแต[วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันเรียนวันสุดท:ายของภาคเรียนที่ 2 ปLการศึกษา 2564 ทั้งน้ี ข:าพเจ:าจะคอย
ดูแลพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนอย[างใกล:ชิดในวันที่นักเรียน เรียน on hand อยู[ที่บ:าน รวมทั้งติดตาม
ความก:าวหน:าในการเรียนกับครูผู:สอนประจำวิชาและครูประจำช้ันอย[างใกล:ชิด 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
   ลงช่ือ  ผู:ปกครอง 
         (                                               ) 
 
๑. ความเห็นครูประจำชั้น 
    ¨ เห็นควรอนุญาต  ¨ อื่น ๆ  

๔. คำสั่งผู(อำนวยการโรงเรียน 
  
 ¨ อนุญาต 
              มอบกลุ?มบริหารวิชาการแจ(งเวียน 
  
 ¨ อ่ืน ๆ  
 
    
 
 
 

(นายประภาส พริพล) 
ผู:อำนวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน:อมเกล:า 
 
 วันที่         /          /  

 
 ลงช่ือ  ครูประจำช้ัน 
 (  ) 
 วันที่ /             /  
๒. ความเห็นรองผู(อำนวยการกลุ?มบริหารงานบุคคล 
    ¨ เห็นควรอนุญาต  ¨ อื่น ๆ  
 
  
    (นางวันทนา แดงประเสริฐกุล) 
 รองผู:อำนวยการกลุ[มบริหารงานบุคคล 
 วันที่ /             /  
๓. ความเห็นรองผู(อำนวยการกลุ?มบริหารวิชาการ 
    เรียน  ผู:อำนวยการโรงเรียน 
            เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
   
 
    (นายอภิชา นิลวัฒนT) 
 รองผู:อำนวยการกลุ[มบริหารวิชาการ 
 วันที่ /             /   


