
                                                        
 
 
ที่ ศธ ๐๔๒๓๓.๐๘/๓๒๖    โรงเรียนปากเกร็ด 
                                                         ๑๒๘/๓๗ ต าบลปากเกร็ด 
                       อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๒๐                                               

                                                                ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

เรื่อง  การเรียนทางไกลผ่านสื่อการสอน DLTV  

เรียน   ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด    

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ช่องทางการรับชม “การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
             โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID ๑๙) ”      จ านวน ๑ ฉบับ  
        ๒. แบบบันทึกการเข้าเรียน ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV      จ านวน ๑ ฉบับ 

        ด้วยกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้นักเรียนในสังกัดเข้ารับชมการถ่ายทอดทางทีวี  การเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙ )  ระหว่าง
วันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  โดยเข้ารับชมพร้อมกันทั่วประเทศตามช่องทางท่ีแนบ  
จึงแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ และขอให้นักเรียนทุกคนเข้ารับชมตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้น
ไปและให้นักเรียนบันทึกสาระการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับชมด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่แนบ  โดยอาจจะดาวน์
โหลดเอกสารในรูปแบบ file word จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน และบันทึกลงในเครื่องมือสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ  หรือ เขียนบันทึกลงในสมุดของนักเรียนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  โรงเรียนจะ
ติดตามการเข้ารับชมของนักเรียน เพ่ือรายงานหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง OBEC Content Center - OBEC เว็บไซต์ contentcenter.obec.go.th  

      อนึ่ง  ตั้งวันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นักเรียนทุกคนจะเริ่มเข้าเรียนระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ของโรงเรียนที่ PAKKRED LEARNING CYBER ควบคู่กับสื่อ DLTV และสื่ออ่ืนๆ ที่โรงเรียนก าหนดได้  ซึ่ง
โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบในโอกาสต่อไป  

       จึงเรียนมาเพ่ือทราบและรับชมการออกอากาศสื่อการสอนตามก าหนดด้วย  

                    ขอแสดงความนับถือ 

                                                             
             (นางสาววิณัฐธพัชร์     โพธิ์เพชร) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากเกร็ด     
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. ๐ ๒๙๖๐  ๖๐๖๐   โทรสาร.  ๐ ๒๙๖๐ ๖๐๐๖       
http://www.pk.ac.th 

ด่วนที่สุด 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrxgq_3kL9eIkcAZgHHTQx.;_ylu=X3oDMTBycWJpM21vBGNvbG8Dc2czBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1589641591/RO=10/RU=https%3a%2f%2fcontentcenter.obec.go.th%2f/RK=2/RS=GS7ThkBusoJ8WHN9xxC2XDlvybM-


 

 
 



 

 

  บันทึกการเข้าเรียน ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโควิด  19  

 ชื่อนักเรียน ........................................................................  ชั้น ม......../......... 

 
วันที่ คาบท่ี วิชา สาระความรู้ที่ได้รับ ลงชื่อ ผู้ปกครอง 
เดือนพฤษภาคม 63    
18     
19     
20     
21     
22     
หยุดเสาร์อาทิตย์   
25     
26     
27     
28     
29     
30     
มิถุนายน 2563    
     

เดือนมิถุนายน นักเรียนทุกคนเริ่มใช้ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนควบคู่กับสื่อ DLTV   
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
ตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
รายวิชาสอนออกอากาศในช่อง DLTV ) ช่อง ๑๘๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  

 เวลา  
วัน 

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ 

จันทร์  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ประวัติศาสตร์   
อังคาร  สังคมศึกษา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   เทคโนโลยี 

พุธ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ทัศนศิลป์   
พฤหัส วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย   สังคมศึกษา   
ศุกร์  ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  สุขศึกษา   ดนตรี   

 
ตารางออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

ตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
รายวิชาสอนออกอากาศในช่อง DLTV ) ช่อง ๑๘๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  

 เวลา  
วัน 

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ 

จันทร์   คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  ทัศนศิลป์     
อังคาร  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา    ดนตรี    

พุธ  สังคมศึกษา  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์    เทคโนโลยี   
พฤหัสบดี ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์   ประวัติศาสตร์   

ศุกร์  สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   สุขศึกษา   
 
 
 



 
 

ตารางออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
ตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  ของกระทรวงศึกษาธิการ  

รายวิชาสอนออกอากาศในช่อง DLTV ) ช่อง       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  
 

 เวลา  
วัน 

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ 

จันทร์  สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อังคาร  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   สุขศึกษา   

พุธ  ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  ภาษาไทย  ประวัติศาสตร์   
พฤหัสบดี คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ดนตรี   

ศุกร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา   ทัศนศิลป์   
 
 
 
 


