
 
 

 
 
 
 
 

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง แนวปฏิบัติการอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ 
----------------------------------------------- 

 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมโครงการ

ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563      
เป็นรูปแบบออนไลน์ นั้น คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอก าหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

 

1. แนวปฏิบัติในการเข้าอบรมแบบออนไลน์ 

  1.1 นักเรียนต้องเข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาในการอบรมทั้งหมด ถึงจะมีสิทธิ์
สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับวุฒิบัตร 
  1.2 การจัดอบรมในครั้งนี้  เป็นลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร            
ห้ามนักเรียนท าการถ่ายภาพ บันทึกเสียงและบันทึกวีดีโอ หากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร        
สืบทราบว่านักเรียนน าภาพ เสียง หรือวีดีโอของการจัดอบรมไปเผยแพร่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวรจะด าเนินการยกเลิกและขอคืนวุฒิบัตรที่นักเรียนได้รับ พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิ์และขอยกเลิกการได้รับ
สิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้จากการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 
   
 2. แนวปฏิบัติของนักเรียน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

  2.1 ควรอยู่ในที่พักอาศัย ไม่ออกไปนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือที่
สาธารณะ หากมีความจ าเป็นต้องออกไปนอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง  
  2.2 ห้ามเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศ        
ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
  2.3 ติดตามการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค) 
  2.4 สังเกตอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ  

2.4.1 อาการไข้ ได้แก่ 
- วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ 
- มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น 
2.4.2 อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ ามูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ 
หายใจล าบาก หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบไปพบแพทย ์

      
 
        
 



 
 

 
3. แนวปฏิบัติของนักเรียนในวันเข้าสอบ 
 
      3.1 นักเรียนจะต้องแจ้งประวัติการเดินทางภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบอย่างครบถ้วน         

ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศ หากนักเรียนและผู้ปกครองปกปิดข้อมูล และคณะวิทยาศาสตร์ทราบ
ภายหลังจะด าเนินการยกเลิกและขอคืนวุฒิบัตรที่นักเรียนได้รับ พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิ์และขอยกเลิกการได้รับ
สิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้จากการเข้ารับการอบรม  

      3.2 ให้ผู้ปกครองของนักเรียนและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ลงนามรับรองข้อมูลในแบบฟอร์มการคัด
กรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

      3.3 นักเรียนต้องน าแบบฟอร์มการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) มายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ หากไม่มีแบบฟอร์มดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้นักเรียน   
เข้าสอบ ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะไม่ด าเนินการจัดสอบชดเชยให้แก่นักเรียนอีกต่อไป 

   3.4 สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสนามสอบ และเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่าง
น้อย 1–2 เมตร      
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 19 เมษายน 2564   
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  โม้พวง) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ที ่ อว 0603.04/ว 061       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         อ าเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 

              19 เมษายน 2564 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์รับรองข้อมูลการกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) 

เรียน   ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภูมิภาค         
ซึ่งจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยให้นักเรียนเข้าอบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่บ้านของนักเรียน         
และเดินทางมาสอบเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (ก าหนดวันสอบตามเอกสารแนบ) ความทราบแล้วนั้น    

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จงึขอความอนุเคราะห์ท่าน ดังต่อไปนี้       

1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และรับการรายงานตัวของนักเรียน เป็นเวลา 14 วันก่อนถึงวันสอบ  

2. เมื่อนักเรียนปฏิบัติตาม ข้อ 1 จนครบ 14 วัน ขอความอนุเคราะห์ท่านลงนามแบบฟอร์มการคัดกรองการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และข้อมูลรับรองการกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine)    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์   โม้พวง) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

 
 
หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
โทร.  055-963144, 086-9355716 
โทรสาร  055-963144 
Website: http://www.sci.nu.ac.th 
 

 

http://www.sci.nu.ac.th/


แบบฟอร์มการรายงานตัวของนักเรียนต่อผู้น าชุมชน 
 

ข้าพเจ้า ................................................................................นักเรียนชั้น ……………………………….…….. 

โรงเรียน......................................................................................  

อาศัยอยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.........................หมู่บา้น/อาคาร..................................................................

ถนน................................................ต าบล..........................................อ าเภอ...............................................

จังหวัด..............................................หมายเลขโทรศัพท์............................................... 

ผู้ปกครองชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................  

 
ล าดับ วัน/เดือน/ปี อุณหภูมิร่างกาย ผู้น าชุมชนลงนามรับรอง 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  
และข้อมูลรับรองการกักตัวที่บ้าน  (Home Quarantine)  
********************************************** 

ข้าพเจ้า............................................................เป็นผู้ปกครองของ …………….................………………….…….. 
นักเรียนโรงเรียน..........................................................................................................................................  
ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2563 สาขา ..............................................................   
 

ข้าพเจ้าและนักเรียนได้อ่านประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการ
อบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความเข้าใจอย่างชัดเจน โดยข้าพเจ้าและนักเรียนยินดี
ปฏิบัติตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  

 
ข้อมูลการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)เบื้องต้น 

1. ช่วงระยะภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ นักเรียนได้เดินทางไปต่างประเทศที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ 
  ใช่ (ระบุชื่อประเทศ...........................................)      ไม่ใช่  

2. ช่วงระยะภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ บุคคลในครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง/บุคคลใกล้ชิดของนักเรียนได้
เดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่  
  ใช่ (ระบุชื่อประเทศ...........................................)      ไม่ใช่ 

3.ช่วงระยะภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ นักเรียนได้เดินทางไปสถานที่เสี่ยง หรือไม่ 
  ใช่ (ระบุชื่อสถานที่...........................................)      ไม่ใช่ 

4.ช่วงระยะภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบบุคคลในครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง/บุคคลใกล้ชิดของนักเรียนได้เดินทาง
ไปสถานที่เสี่ยง หรือไม่    
  ใช่ (ระบุชื่อสถานที่...........................................)      ไม่ใช่ 

5. ช่วงระยะภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบนักเรียนรู้สึกว่ามีอาการป่วย มีไข ้ไอจาม และเจ็บคอหรือไม่ 
  ใช่          ไม่ใช่ 

6. นักเรียนได้ด าเนินการกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วันก่อนถึงวันสอบ ระหว่างวันที่............................................  

ถึงวันที่.................................................... จริง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎเป็นความเท็จข้าพเจ้าขอรับผิด
ตามกฎหมาย 
 
ลงชื่อ ...............................................................                   ลงชื่อ ................................................................ 
( .......................................................................)                     ( ....................................................................) 
                     ผู้ปกครอง                  ผู้น าชุมชน 
  วันที่..............................................................                      วันที่................................................................ 

 


	ประกาศแนวปฏิบัติการอบรมออนไลน์ (AP)
	หนังสือภายนอก ผู้นำชุมชน

