
 
 
 
 

 
      

   ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์  
เร่ือง  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-demand  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 
**************************************************** 

 

 ด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งท่ี 22/2564 วันท่ี 18 มิถุนายน 
2564 มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ อนุญาตให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
On site และแบบอื่น ๆ ได้ ตั ้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานต้นสังกัด กำกับ 
ติดตามให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ อย่าง
เคร่งครัด นั้น 

      ปัจจุบันแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
นครสวรรค์ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื ้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ ่มจำนวนขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง   

      โรงเรียนนครสวรรค์ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ 
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และจากการสำรวจความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
และบุคลากรของโรงเรียนนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่ ต้องการให้โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-demand และจากข้อมูลกลุ่มเส่ียงจากการคัดกรองของครูท่ีปรึกษา
ที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ ฯ โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบ Online และ On-demand ต่อเนื่องไป จนถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
                  ข้อ 1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Online และ On-demand  

   จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด  
หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะการส่ือสารสองทางซึ่งเป็นการเรียนการสอน
แบบถ่ายทอดสด (LIVE) ระหว่างครูและนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

    จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-demand  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือผสมใน 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรับชมวีดีโอย้อนหลัง บันทึกการสอนสด เพื่อทบทวนเนื้อหาบทเรียนภายหลังจากการ
สอนสด ได้ทุกท่ีทุกเวลา หรือการศึกษาใบความรู้การจัดทำใบงานผ่านระบบ Google Classroom หรือแอพพลิเคช่ัน
อื่น ๆ ท่ีครูผู้สอนกำหนด  

      ข้อ 2 จัดการเรียนการสอนใช้รูปแบบ Online และ On-demand ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปกติ ต้ังแต่วันท่ี 28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียนปกติ On site ในวันท่ี 
12 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019  (COVID-19) จะ
คล่ีคลาย หรือมีการประกาศเปล่ียนแปลงจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
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 ข้อ 3 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์อย่างใกล้ชิด 

 ข้อ 4 ครูผู้สอนปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แทนการสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวม 
กันเป็นกลุ่มโดยให้ปรับใช้วิธีการอื่น เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน การทำรายงานหรือการวัด
และประเมินผลเป็นระยะระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน  

 ข้อ 5 เกณฑ์การนับเวลาเรียน นักเรียนต้องเข้าเรียนร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาเรียนโดยครูผู้สอน
พิจารณาประเมินผลด้านจิตพิสัย ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบด้วยวิธีการอื่น เช่น การส่งงานตามกำหนดเวลา 
การเข้าเรียนการสอนออนไลน์ในแต่ละครั้ง คุณภาพของช้ินงาน เป็นต้น          

 ข้อ 6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องครอบคลุมและเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีต้องรู้และควรรู้ของรายวิชา
นั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ครูผู้สอนดำเนินการสื่อสาร ชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียน ถึงความจำเป็นในการปรับวิธีการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าวให้ชัดเจน         

 ข้อ 7 กรณี รายวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติทักษะในห้องปฏิบัติการหรือในสถานที่เฉพาะของการฝึกทักษะ
แล้วแต่กรณี ท่ีไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามประกาศนี้ ให้ครูผู้สอนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ และเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม และกำหนดแนวทางป้องกันแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรัดกุม 
            ข้อ 8 ครูที่ปรึกษา ดำเนินการให้นักเรียนตอบแบบประเมินการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การ
ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

 

 

                                        แบบประเมินการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลฯ  

ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นรายบุคคลในทุกวันที่เปิดเรียน ก่อนเวลา 08.30 น. ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 
2564 เป็นต้นไป                  

       ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หากสถานการณ์เปล่ียนแปลงเป็นประการใด โรงเรียนจะ 
ประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป  

 

               ประกาศ ณ วันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
 
                                                          (นางสาวจงกล เดชปั้น) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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หมายเหตุ    1. ทุกกิจกรรมดำเนินการปรับเปล่ียนตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
                     2019 (COVID-19) 

      2. แนวปฏิบัติการสอนชดเชยของโรงเรียนนครสวรรค์ ครูผู้สอน มอบหมายงานให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า 
          จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
          2551 และครอบคลุมตัวชี้วัดท่ีต้องรู้และควรรู้ของรายวิชานั้น ๆ โดยใช้พื้นท่ีติดต่อส่ือสารกับ 
          นักเรียนทางเว็บไซต์ของครูผู้สอนทุกท่าน 

 3. กลุ่มบริหารวิชาการ สรุปผลการประเมินการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อแจ้งให้ครูท่ีปรึกษา
ทราบ ทุกวันท่ีเปิดเรียน ในเวลา 09.00 ของทุกวัน และรายงานตามลำดับต่อไป 

                4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปรายงานการนิเทศการสอน และข้อเสนอแนะทุกสัปดาห์  
                    ต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อนำเข้าท่ีประชุมฝ่ายบริหารในการหาแนวทางใน 
                    การพัฒนาต่อไป 
 5. ข้อปฏิบัติของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเดินทางมาโรงเรียนให้ถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด ดังนี้ 
  1) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
  2) คัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย 
    3) ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์หลังรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง  
    4) ทุกกิจกรรมให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้อย่างสะดวก 


