โรงเรี ยนเทพนารี

Thepnaree School http://www.thepnaree.com/mis/ ,www.facebook.com/ThepnareePhrae

๔๔๙ หมู่ที่ ๓ ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ๕๔๑๓๐ โทร.๐ ๕๔๕๔ ๑๗๔๐ โทรสาร.๐ ๕๔๕๔ ๔๘๒๗
449 Yantarakitkosol Rd. M. 3 T.Sungmen,Sungmen,Phrae 54130 Thailand. Tel. 0 5454 1740 Fax.0 5454 4827

17 พฤษภาคม 2563
เรื่อง นัดหมายการติดต่อช่วงปิดเรียน
เรียน ผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้น
ตามที่โรงเรียนปิดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและจะเปิดเรียนในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ปกครองและนักเรียนจึงนัดหมายดังนี้
1. นักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และแผนกสองภาษา ติดต่อครูประจำชั้น
เพื่อรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน ณ ห้อ งเรียนของนักเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563
เป็นต้นไป
2. นักเรียนทุกระดับชั้น สามารถเข้าพบครูผู้สอนที่โรงเรียน ณ ห้องเรียนของนักเรียน เวลา 08.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เข้าพบเพื่อปรึกษาในเนื้อหาการเรียน ผู้ปกครองเข้าพบเพื่อปรึกษาด้านการ
สอนลูก ติดต่อส่งงานแบบฝึกหัด และรับงานแบบฝึกหัดกลับไปทำที่บ้าน
3. การเรียนออนไลน์ ลูกจะสนใจเรียนมากหรือน้อย หรือไม่เรียนเลย ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลใจ เพราะเป็น
การเรียนเสริมช่วงปิดเรียนเท่านั้น เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ครูจะเริ่มการสอนใหม่ทั้งหมด
4. การเรียนรู้ของนักเรียนสามารถเรียนได้อย่า งหลากหลาย การเรียนรู้ในระบบคือการเรียนรู้ในโรงเรียน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยคือการเรียนรู้ตามที่นักเรียนอยากจะเรียน การเล่นก็เป็น
การเรียนรู้ การท่องเที่ยว การทำงานบ้าน การช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพ ล้วนแต่เป็นการเรียนทั้งสิ้น
5. ปิดเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน นักเรียนยังมีเวลาเรียนครบเหมือนเดิม เพราะขยาย
เวลาเรียนไปในเดือนตุลาคม และในเดือนเมษายน ดังนั้นผู้ปกครองสบายใจได้ ลูกมีเวลาเรียนครบและเนื้อหาวิชาก็
ได้เรียนครบเพราะ มีเวลาเรียนเพียงพอ ดังนั้นช่วงปิดเรี ยนนานๆ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้ปกครองอยากให้ลูกรู้อะไร
ช่วยอะไร และอยากให้ลูกทำอะไรเป็น เราสมารถสอนลูกได้ตามที่คุณพ่อ คุณแม่ต้องการ ลูกเป็นคนเก่ง อย่าง
หลากหลายผู้ปกครองสร้างได้ โรงเรียนเทพนารีขอให้กำลังใจท่านผู้ปกครองทุกท่าน
6. เชิญผู้ปกครองเข้าพบติดต่อฝ่ายงานทุกฝ่าย หรือติดต่อที่ สำนักงานโรงเรียนเทพนารี
โทร 054-541740 หรือ Line ID:thepnaree449 และขอความร่วมมือมายังท่านผู้ปกครอง นักเรียน ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี

โรงเรี ยนเทพนารี Thepnaree School http://www.thepnaree.ac.th ,www.facebook.com/ThepnareePhrae
๔๔๙ หมู่ที่ ๓ ยันตรกิจโกศล ต.สู งเม่น อ.สู งเม่น จ.แพร่ ๕๔๑๓๐ โทร.๐ ๕๔๕๔ ๑๗๔๐ โทรสาร.๐ ๕๔๕๔ ๔๘๒๗
449 Yantarakitkosol Rd. M. 3 T.Sungmen, Sungmen,Phrae 54130 Thailand. Tel. 0 5454 1740 Fax.0 5454 4827

6 พฤษภาคม 2563
เรี ยน ท่านผูป้ กครองนักเรี ยนทุกระดับชั้น
ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบและตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ให้สถานศึกษา
ในสังกัดและในกากับของกระทรวงศึกษาธิการปิ ดเรี ยนด้วยเหตุพิเศษตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโค
วิด-19 สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จึ งกาหนดขยายเวลาการปิ ดเทอม โดยจะเปิ ด
เทอมภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ใน วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น
โรงเรี ยนจึงนาเรี ยนแนวทางปฏิบตั ิ ของโรงเรี ยนเทพนารี มายังท่านผูป้ กครอง ดังนี้
1. แจ้งเปลี่ยนการรับสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยน จากการนัดหมายท่านผูป้ กครองทุกระดับชั้นรับ
สมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยนวันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรี ยนเทพนารี เปลี่ยนเป็ นการ
เข้าดูผลการเรี ยน ในระบบออนไลน์บนเว็บ ไซต์โ รงเรี ยนเทพนารี www.thepnaree.com ในวัน
เสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป สาหรับเอกสารฉบับจริ ง โรงเรี ยนจะมอบ
ให้กบั นักเรี ยน ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
2. ฝ่ ายงานธุ ร การโรงเรี ยนเทพนารี เปิ ดบริ การผู้ป กครองนัก เรี ยนในการสมัค รนัก เรี ยนใหม่
ลงทะเบียนชาระเงินค่าเทอมนักเรี ยน ขายอุปกรณ์–ชุดนักเรี ยน–หนังสื อเรี ยน และเชิญผูป้ กครอง
รับเงิ นอุดหนุนเป็ นเงิ นสดค่าอุปกรณ์ก ารเรี ย นและค่าชุดนักเรี ย น เปิ ดบริ การทุกวันตั้งแต่ เวลา
08.00 น. – เวลา 16.00 น. ขอความร่ วมมือท่านผูป้ กครองโปรดสวมใส่หน้ากากอนามัย รับการวัด
อุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลล้างมืออนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม
3. การจัดการเรี ยนการสอนด้วยระบบออนไลน์ให้กบั นัก เรี ยนระดับอนุ บาล ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา และแผนกสองภาษา BILINGUAL PROGRAM บนเว็บไซต์โรงเรี ยนเทพนารี
เพื่อสอนซ่ อมเสริ มการเรี ยนให้กบั นักเรี ยนในระหว่างปิ ดภาคเรี ยนในเดือนพฤษภาคม และเดือน
มิถุนายน 2563 เรี ยนเชิญผูป้ กครองและนักเรี ยนเข้าเรี ยนที่เ ว็บไซต์ www.thepnaree.com การ
เรี ยนด้วยระบบออนไลน์ของโรงเรี ยนเทพนารี คุณครู ผสู้ อนและฝ่ ายงานวิชาการมีการตรวจผล
การเรี ยนและบันทึก เวลาเข้าเรี ยนของนักเรี ยนทุกคน ทุกระดับชั้น เพื่อนาผลการเข้าเรี ยน เวลา
เรี ยน เนื้ อหาวิชา และความก้าวหน้าทางการเรี ย นของนักเรี ย นมาวิเคราะห์ เพื่อทาการทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจในแต่ละวิชาของนักเรี ยน โดยจะทาการทดสอบก่อนเรี ยนระหว่างวันที่ 1 – 3
กรกฎาคม 2563 เพื่ อ นาผลการทดสอบไปเป็ นจุ ดเน้นในการสอนนัก เรี ย นเป็ นรายกลุ่มและ
รายบุคคล เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
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4. การจัดการเรี ยนการสอนระบบออนไลน์ ขณะนี้ ฝ่ ายงานวิชาการโรงเรี ยนเทพนารี ทุกระดับชั้นได้
พัฒนา รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ Learning Management System ( LMS ) เป็ น
การจัดการเรี ยนการสอนตาม Platform ของโรงเรี ยนเทพนารี ซึ่ งจะตรงกับเนื้ อหารายวิชาและ
เป้ าหมายคุณภาพตามที่โ รงเรี ยนเทพนารี ก าหนดไว้ ถ้าจัดทารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ Learning Management System ( LMS ) เรี ยบร้ อ ยแล้ว ทางโรงเรี ยนจะออนไลน์ให้
นักเรี ยน เรี ยนต่อไป
5. โรงเรี ยนจะเปิ ดเรี ยนในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 (หากรัฐบาลไม่ประกาศเปลี่ยนแปลง) และ
โรงเรี ยนได้เตรี ยมมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้
5.1 ทาความสะอาดห้องเรี ยนและห้องประกอบการเรี ยนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
5.2 จัดเครื่ องวัดอุณหภูมิร่างกายบุคลากรและนักเรี ยนโดยตรวจวัดอุณหภูมินกั เรี ยนครบ
ทุกคนอย่างทัว่ ถึง
5.3 บุคลากรและนักเรี ยนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย
5.4 บุคลากรและนักเรี ยนจะได้ลา้ งมือด้วยเจลล้างมืออนามัย
5.5 จัดการนัง่ เว้นระยะห่ างทางสังคมทุกห้องเรี ยน ตลอดถึงการต่อคิวซื้ ออาหาร หรื อต่อ
คิวติดต่อทุกอย่างในโรงเรี ยน
5.6 กาหนดการส่ง การรับนักเรี ยนเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกใช้พ้ืนที่ร่วมกับนักเรี ยน
6. ท่านผูป้ กครองประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติม เชิญท่านติดต่อที่ เบอร์ โทร 054-541740 , Line ID :
thepnaree449 , Email : Thepnaree.school@hotmail.com
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเทพนารี

