
 

 

            ACIS Remote Learning Program Expectations 

 

Teachers 

Will issue instruction and assignments on each day the subject is 
taught (i.e., if English is taught each day an assignment will be issued for 
English each day. If Art is taught 2 days a week, usually, then Art will 
issue assignments 2 days a week) 

 
Will post a “One Week Playlist” every Monday at 8:30 to help students 
understand what will be taught throughout the week 
 
Will communicate, individually, with students each day their subject is 
taught using Class Dojo (and/or Teams for Grades 1 – 5) 
 

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. 

 

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. 
 



 

 

Helpful Tips: 

 

Log-In Instructions for Microsoft Office (G1 – G5): 

1. Click on the following link to https://teams.microsoft.com   

2. This is an app and can be downloaded to your desktop. 

3. Your student has been given a log in username and password. 

4. The username is: 

[your student’s ID number]@acis.ac.th* 

The password is: acis-1234 

 

*Please ask your homeroom teacher for your child’s username. 

 

NEED HELP? 

For help with… Contact… 

Microsoft Teams itdirector@acis.ac.th or 
info@acis.ac.th  

Class Dojo principal@acis.ac.th or 
info@acis.ac.th  

Daily Assignments Homeroom teacher 

 

Thank you for your support! Do not forget to SPARK inspiration!  
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ความคาดหวังจากการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 

 
 
 
 

ครูประจ าชัน้ 

จะมีการแจกคู่มือค าแนะน าและมอบหมายงานของวิชาท่ีสอนในแต่ละวัน (ตวัอย่างเช่น 
ถ้ามีการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละวนั 
ก็จะมีการมอบหมายงานของวิชาภาษาองักฤษในแต่ละวนั ถ้ามีการสอนวิชาศิลปะ 2 
วนัต่อสปัดาห์ซึ่งจะเหมือนกบัตารางเรียนตามปกติ วิชาศิลปะก็มีการมอบหมายงาน 2 ครัง้ต่อสปัดาห์) 
 
จะมีการโพสต์ “เพลย์ลิสหรือชุดวีดีโอ 1 ครัง้ต่อสัปดาห์” ในทกุๆ วนัจนัทร์เวลา 8:30 น. 
เพื่อช่วยให้นกัเรียนเข้าใจว่าจะมีการเรียนการสอนอะไรบ้างในตลอดทัง้สปัดาห์นัน่ 
 
จะมีการติดต่อส่ือสารกับนักเรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละวัน โดยใช้โปรแกรม Class Dojo ในการสอนแต่ละวิชา (และ / 
หรือโปรแกรม Microsoft Team ส าหรับเกรด 1 - 5) 

 

ครูผู้ช่วย 

จะมีการติตด่อส่ือสารกับผู้ปกครองและครอบครัวทุกวัน 
เพื่อสอบถามว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนออนไลน์เกิดขึน้หรือไม่ 

 
จะส่งแบบส ารวจถึงผู้ปกครองทุกวัน เพื่อเป็นการสร้างการติดต่อส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 

 
จะมีการประสานงานกับครูประจ าชัน้และครูสอนพิเศษ ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี หรือฝ่ายวิชาการ 
ในประเด็นเกี่ยวกบั ความกงัวลต่างๆ ของงานท่ีนกัเรียนได้รับมอบหมาย การเรียนการสอนอนไลน์ หรือเทคโนโลยี 

 

ผู้ปกครอง 

สนับสนุนบุตรหลานของท่านในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยจดัเตรียมสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ปลอดภยั 
และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

 
พูดคุยกับบุตรหลานของท่าน เกี่ยวกับงานที่ครูประจ าชัน้มอบหมายและการเรียนรู้ในแต่ละวิชา 

 
ตรวจสอบเวลาท่ีบุตรหลานของท่านใช้ในการเรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์ 
รวมไปถึงการจดัหาสถานท่ีที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านได้ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละวัน 
เพราะวิธีดงักล่าวจะเป็นวิธีทีท่างโรงเรียนใช้ในการนบัจ านวนนกัเรียนที่เข้าร่วมชัน้เรียนออนไลน์ 

นักเรียน 

 
อุทิศเวลาในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเทียบเคียงได้กับเวลาเรียนตามปกติ 

 
หม่ันตรวจสอบผ่านโปรแกรม Class Dojo และ Microsoft Teams ในแต่ละวนั 
ส าหรับข้อมลูเกี่ยวกบังานท่ีได้รับมอบหมายและแบบทดสอบเก็บคะแนน 

 
มุ่งมัน่ในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลลุ่วงในทุกๆ วัน 

 
หาสถานท่ีเงียบสงบเพื่อใช้ในเรียนรู้ออนไลนแ์ละใช้ในการท างานท่ีครูมอบหมายให้แล้วเสร็จ 

 
มีความซื่อสัตย์ในการท างานให้ส าเร็จลลุ่วง 

 
มีความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานแต่ละงานท่ีได้รับมอบหมายจากครูประจ าชัน้ให้เสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลา 



 

 

เคล็ดลบัที่เป็นประโยชน์: 

ค าแนะน าในการเข้าสู่ระบบส าหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office (ส าหรับระดับชัน้เกรด 1 ถึง เกรด 5 ): 

1. กรุณาคลิกทีลิ่งคด์งักล่าว https://teams.microsoft.com เพื่อท าการเข้าสู่ระบบ  

2. ท่านผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมดงักลา่วลงบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของทา่นได้ 

3. บตุรหลานของท่านจะได้รับชือ่ผู้ใช้งานและรหสัผ่านส าหรับการเข้าสู่ระบบ 

4. ส าหรับชื่อผู้ใช้ของนกัเรียนคือ: 

[รหสัประจ าตวัของนกัเรียน] @ acis.ac.th * 

รหสัผ่านคือ: acis-1234 

* ท่านสามารถขอชื่อผู้ใช้งานจากครูประจ าชัน้ของบตุรหลานท่าน 

หากท่านต้องการความช่วยเหลือ 

ส าหรับความชว่ยเหลือเก่ียวกบั 
... 

โปรดติดต่อ… 

โปรแกรม Microsoft Teams ทางอีเมล: 
itdirector@acis.ac.th หรือ 
info@acis.ac.th  

โปรแกรม Class Dojo ทางอีเมล: 
principal@acis.ac.th 

หรือinfo@acis.ac.th  

งานท่ีได้รับมอบหมายรายวนั ครูประจ าชัน้ 

 

  

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา่ ไชนีส ขอขอบคณุส าหรับความร่วมมือของท่านผู้ปกครองเป็นอยา่งยิง่ มา ณ โอกาสนีค้่ะ 
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远程教学的期盼 

老师 

  

将在授课的每一天发布指示和作业（即，

如果每天教授英语，则每天都会发布针对

英语的作业。如果通常每周2天教授一次

Art，那么Art将在每周发布2天作业 

） 

  

将在每个星期一的8:30发布“一周的课程

表”，以帮助学生了解整周的课程内容。 

  

每天将通过Class Dojo（和/或1至

5年级通过teams）教授他们科目的学

生，每天与他们单独交流。 

 

助教 
 

每天与父母和家人沟通，看是否有问题。 

  

将向父母发布每日调查，以实现最佳沟通

。 

  

在作业，教学或技术方面如有任何顾虑，

将与班主任老师和其他教师，IT或学校管

理团队进行协调。 

 

家长 

 

  

 

给孩子一个安静，结构化和安全的环境，

以支持他们学习。 

  

与您的孩子谈谈他或她的作业和学习。 

  

监控您的孩子在网上和离线学习上所花费

的时间，包括为首选的学习时间做好准备

。 



 

 

  

帮助确保您的孩子每天提交作业，因为这

是我们将学生视为在场学生的方式。 

学生 
 

 

安排适当的学习时间，与您的上课时间相

当。 

  

每天检查Class Dojo和

Microsoft teams 以了解有关

作业和评分工作的信息。 

  

专注于每天完成工作。 

  

找到一个安静的地方学习并完成您的工作

。 

  

诚实完成工作。 

  

尝试完成老师给您的每一项作业。 

 

 

 

实用提示： 

  

Microsoft Office（G1 – G5）登录说明： 

1.单击以下链接到https://teams.microsoft.com 

2.这是一个应用程序，可以下载到桌面上。 

3.为您的学生提供了登录名和密码。 

4.用户名是： 

                  [您孩子的学生证号] @ acis.ac.th  

https://teams.microsoft.com/


 

 

                  密码是：acis-1234 

  

*请向您的班主任询问孩子的用户名。 

  

 

需要帮忙？  

寻求帮助... 联系… 

Microsoft Teams itdirector@acis.ac.th或 

info@acis.ac.th 

Class Dojo principal@acis.ac.th 或 
 info@acis.ac.th 
 

每日作业 

 

班主任 

 

  

  

谢谢您的支持！  

不要忘记激情与灵感！ 

 

 

 

mailto:itdirector@acis.ac.th
mailto:info@acis.ac.th
mailto:principal@acis.ac.th
mailto:info@acis.ac.th

