
Americana Chinese International School  

227 Moo 2 Chiang Mai-Lampang Super Highway,   
Tambol Nong-Pheung, Amphur Sarapee  

Chiang Mai, Thailand 50140  
053 - 142517  

 
 

 
 

Teachers Will issue daily lessons and assignments using a 
flexible schedule. This schedule supports the 
same academic core content as our traditional 
schedule. 
 
Will post weekly lesson plans on each Friday, 
along with any requested or recommended 
supplies for the following week.  
 
Will post daily lesson step-by-step guides. 
 
Will host whole-class conference calls, as well as 
small group conference calls throughout the 
week (Daily for homeroom classes and weekly for 
specials and language classes) 
 

TAs Will communicate daily with parents and 
families to see if there are any issues. 
 
Will issue daily surveys to parents for the best 
communication possible.  
 
Will coordinate with homeroom and specials 
teachers, IT or academics administration 
regarding any concerns over assignments, 
instruction, or technology. 
 

Parents Support your child(ren) in learning by giving 
them an environment that is quiet, structured 
and safe.  
 
Talk to your child about his or her assignments, 
and learning.  
 
Monitor the time your child spends online and 
offline learning, including making 
accommodations for preferred learning times.  
 
Help make sure your child is submitting their 
assignments each day, as this is the way we will 
count our students as present. 
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Students Dedicate an appropriate amount of time to 
learning, comparable to your school day.  
 
Check Class Dojo and Microsoft Teams each day 
for information on assignments and graded work.  
 
Focus on completing your work daily.  
 
Find a quiet place to learn and complete your 
work.  
 
Be honest in completing your work.  
 
Attempt to complete each and every assignment 
given to you by your teachers. 
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ครูผูส้อน จัดทำบทเรียนในรายวันและมอบหมายงานให้แก่นักเรียน
โดยใช้แผนจัดการเรียนรูท้ี่มีความยืดหยุ่น ซึ่งจะประกอบไป
ด้วยเนื้อหาการเรยีนรู้หรือสาระการเรียนรู้แกนกลางเหมือน
เช่นตารางเรียนแบบปกติ  
 
จะมกีารโพสแผนการเรียนการสอนรายสัปดาห์ในทุกวันศุกร์ 
ตลอดจนอุปกรณ์ในการเรยีนรู้ที่จำเป็นหรือแนะนำสำหรับใน
สัปดาห์ถดัไป  
 
จะมกีารโพสคู่มือหรือคำชี้แนะเกีย่วกับบทเรียนรายวันทีละ
ขั้น 
 
จะมกีารจัดการประชุมสายสำหรับทั้งห้องเรียน รวมไปถึง
การประชุมสายสำหรับนักเรยีนในกลุ่มเล็กตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่ง
จะทำเป็นประจำทุกวันสำหรับวิชาของครูประจำชั้น 
(homeroom) และเป็นรายสัปดาห์สำหรบัวิชาของห้องพิเศษ 
(special) และการเรียนภาษา 
 

ครูผู้ช่วย (TA) จะมกีารติดต่อสื่อสารเป็นประจำทุกวันกับผู้ปกครองและ
ครอบครัว เพื่อสอบถามว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นหรือไม ่
 
จะมกีารจัดทำและส่งแบบสำรวจรายวันให้กับท่าน
ผู้ปกครองเพื่อการติดต่อสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด  
 
จะมกีารประสานงานกับครูประจำชั้นและครูสอนวิชาพิเศษ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือฝ่ายวิชาการ เกี่ยวกับ
ข้อสงสัยในเรื่องของงานท่ีนักเรียนได้รับมอบหมาย 
กระบวนการสอน หรือ ในเรื่องของเทคโนโลยี  
 

ผู้ปกครอง สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของบุตรหลาน โดยจัดเตรยีม
สภาพแวดล้อมที่มีความเงียบสงบ ปลอดภัยและเหมาะสม  
 
มีการพูดคุยสนทนากับบุตรหลานเกี่ยวกับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และการเรียนรู้  
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มีการตรวจสอบเวลาที่บุตรหลานใช้ในกระบวนการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงมีการจัดเตรยีม
ความพร้อมสำหรับเวลาในการเรยีนรู้ที่มีความประสงค์  
 
มีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านได้ส่งงานที่
ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีท่ีทางโรงเรียนจะ
นับว่านักเรียนขาดเรียนหรือไม ่
 

นักเรียน อุทิศตัวเองในช่วงเวลาที่เหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้ 
เช่นเดียวกบัเมื่อเรียนทีโ่รงเรยีนตามปกติ  
 
เข้าไปตรวจสอบในโปรแกรม Class Dojo และ Microsoft 
Teams ในแต่ละวัน สำหรับข้อมลูต่างๆ เกีย่วกับงานท่ีได้รบั
มอบหมายและงานเก็บคะแนน  
 
มุ่งมั่นท่ีจะทำงานท่ีไดร้ับมอบหมายในรายวันให้เสร็จลุล่วง  
 
หาสถานที่ท่ีเงียบสงบเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และทำงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  
 
มีความซื่อสัตยท์ี่จะทำงานท่ีครูมอบหมายให้แล้วเสร็จ  
 
มีความพยายามที่จะทำงานแต่ละงานและทุกๆงานที่ไดร้ับ
มอบหมายจากครผูู้สอนใหแ้ล้วเสร็จ  
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