
 
 
 
 
 

ที่ อว 64.6(2792)/ 838      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
        ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

           26  พฤษภาคม  2563 
 
เรื่อง กิจกรรมก่อนเปิดเรียนและเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 
  
 ทางโรงเรียนขอแจ้งข้อมูลการเปิดเรียนภาคต้นและกิจกรรมก่อนเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ดังนี้ 

1. ก ำหนดกำรเปิดเรียนภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 
1.1 การเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  เปิดเรียนออนไลน์ใน 

วันจันทร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจึงเตรียมพ้ืนฐานการเรียนให้กับนักเรียนโดยขอความ
ร่วมมือผู้ปกครองร่วมดูแลนักเรียนจากการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนจะจัดท าวีดิทัศน์อธิบายขั้นตอนการเข้าใช้
งานระบบ CUD Smart School ได้ศึกษาก่อนการใช้งานจริง ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์โดยเรียนผ่านระบบ 
CUD Smart School หรือผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์วางอยู่บนพ้ืนฐานการ
จัดการเรียนรู้ที่บ้าน (Home  Based Learning) การเรียนการสอนออนไลน์เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
หนึ่งที่น ามาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รูปแบบการจัดตารางเรียนออนไลน์ของ
นักเรียน มีดังนี้ 

- สัปดาห์ที่ 1 (วันจันทร์ที่ 15 – วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563) นักเรียนเรียนออนไลน์เฉพาะคาบท่ี  
1  คาบท่ี 3  คาบท่ี 5และคาบที่ 7 (เฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ6) 

- สัปดาห์ที่ 2 (วันจันทร์ที่ 22 – วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563) นักเรียนเรียนออนไลน์เฉพาะคาบท่ี  
2  คาบท่ี 4  และคาบที่ 6 

- สัปดาห์ที่ 3 (วันจันทร์ที่ 29–วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563) นักเรียนเรียนออนไลน์เฉพาะคาบท่ี  
1  คาบท่ี 3  คาบท่ี 5และคาบที่ 7 (เฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ6) 
หมำยเหตุ  -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ดูตารางเรียนได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน 

    -ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 คาบที่เป็นวิชาบังคับเลือก ติดตามตารางเรียนออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
 หากนักเรียนและผู้ปกครองลืมAccount และ Password สามารถติดต่อที่หน่วยเครือข่ายและสารสนเทศ 
หมายเลขโทรศัพท์ 022182747 ในการนี้โรงเรียนใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองตอบแบบส ารวจความพร้อมและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนเพ่ือจักได้น าข้อมูลและข้อเสนอแนะมาพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



 
    

1.2 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียนที่โรงเรียน โดยนักเรียนและผู้ปกครองต้อง 
ปฏิบัติตัวตามแนวทางที่โรงเรียนก าหนด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย  ต้องผ่านการวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5   C งด
จับกลุ่มสังสรรค์ การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้นักเรียนน าดอกไม้ ธูป เทียน มามอบตัวเป็นศิษย์กับ
อาจารย์ประจ าชั้นด้วย 
 

2. กำรประชุมผู้ปกครอง กำรปฐมนิเทศนักเรียนและกิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ  
2563  

2.1 การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนจะด าเนินการประชุมผู้ปกครองระบบ VDO Conference ผ่าน 
แอพพลิเคชั่น Zoom  Cloud  Meetings ทั้งนี้สามารถเปิดดูย้อนหลังได้ที่ระบบ CUD Smart  School หรอื
www.satite.chula.ac.th ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 -10.00 น. ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  
   เวลา 13.00 –14.00 น. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 
     
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 -10.00 น. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  
   เวลา 13.00 -14.00 น. ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
 
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 -10.00 น. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 
     
      2.2 กิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  เข้าร่วมกิจกรรมในวัน 
พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านระบบ CUD Smart  School   

2.3 การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนพบอาจารย์ประจ าชั้น ใน 
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 10.30 น. ผ่านระบบ CUD Smart  School 
 

 3.กำรประกำศรำยช่ือนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2-6 ปีกำรศึกษำ 2563   
    นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ได้จากเว็บไซต์โรงเรียน ตั้งแต่วัน 

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563  
 

 4.กำรจ ำหน่ำยชุดนักเรียน ชุดพละ หนังสือเรียนและอุปกรณ์กำรเรียนต่ำงๆ  
 วันพฤหัสบดีที่ 4 – วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนจัดการจ าหน่ายชุดนักเรียน  ชุดพละ  

หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ทั้งนี้ขอให้นักเรียน 1 คนต่อ
ผู้ปกครอง 1 คนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนโดยต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านการวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5   C 

 
 
 
 

http://www.satite.chula.ac.th/


 
 

รำยกำร เวลำ สถำนที่ 

1.ชุดนักเรียนและรองเท้านักเรียน 8.00 – 15.30 น. ชั้นล่างอาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ 
(เตรียมถุงผ้ามาใส่ของด้วย) 
**รับชุดนักเรียนวันเสาร์ที่  20 มิถุนายน 
2563 เวลา 9.00-15.00 น.ที่ชั้นล่างอาคาร
บริหาร 

2.ชุดพละและอุปกรณ์การเรียน 8.30 – 11.30 น. และ 
12.30 – 15.30 น. 

โถงข้างห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
(เตรียมถุงผ้ามาใส่ของด้วย) 

3.รับซิมการ์ดอินเทอร์เน็ต 
ความเร็ว 4 Mbps/sec ส าหรับ
การเรียนออนไลน์ 

8.30 – 11.30 น. และ 
12.30 – 15.30 น. 

ชั้นล่างอาคาร ๕๐ ปี 

 
 5. กำรจ ำหน่ำยหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 – 6 
 วันพฤหัสบดีที่ 11 – วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563  จ าหน่ายหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  
ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ซื้อทางออนไลน์ที่ชั้นล่างอาคารบริหาร เวลา 8.00 – 12.00 น. 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร   บัวพูล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม 

และรองคณบดี คณะครุศาสตร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


