
                                                           

 

Blended and Distance 

Learning at UCIS 
 

 
UCIS Online Learning Parent FAQ Sheet 

“Unity prepares students for lives of purpose, service, and leadership by stimulating an 

intellectual, cultural, spiritual, and social learning environment, motivated by love for others.” We 

are committed to continuing our mission, no matter the situations that may arise. We understand 

that the movement to an online learning format is always a major shift in any educational model; 

however, we believe the system that we have in place delivers high-quality instruction for our 

students with a transition to an online learning environment. We do encourage you and your 

children to complete surveys that will be delivered at the end of the week so that we can continue 

to improve teaching and learning as we continue our transition.  

 

What is blended learning? 

“Blended Learning” is about integrating technology to deliver instruction.  Learn Upon (2020) states that 

blended learning involves “A portion of the learning occurs online, with the student being able to manage 

the pace at which they learn and another portion of the learning is instructor-led, usually conducted 

through webinars, allowing remote learners to engage more easily.”  

 

 

What are the expectations for teachers in regard to 

contact time?  

While we value the traditional direct instructional approach, 

we do understand that this must be modified for online 

learning. Traditional classes are scheduled throughout the 

week but at reduced hours so that students are given 

sufficient time to complete their work. Rather than stress 

direct instruction for an entire class, we value explicit mini-

lessons that show students what to do, and that explain 

content clearly. This is coupled with mandated feedback that 

is delivered in a written format as well as individual conferencing where each student speaks 

with their teachers about their progress and is given advice as to how to improve.  

 

Does my child need to follow their school schedule? 

Each teacher will post a “playlist” (weekly/daily agenda) on Teams and/or Class Dojo. 

Please view these to know when various activities are taking place. All full-class live lessons 

will be scheduled at the same times as their in-class timetable, but there may be some 

unique grade level changes such as small group interactions or feedback sessions that will 

also be scheduled for each subject according to the students’ in-school timetable. 

Additionally, appointments may be made with/by a teacher for a video-conference. In that 

case students should follow the schedule for the virtual meeting(s) as agreed upon with the 

teacher(s) and other students, or notify the teacher(s) as soon as possible about any 

scheduling conflict. No classes will be held outside of the normally scheduled class times.  

 

How does this new model and self-pacing format lead to better results? 

Online tutorials and effective mini-lessons combined with robust communication have been 

found to be more effective than following the traditional instructional schedule and model in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning


an online format. Tooman and Sibthorpe (2012) state that the use of online tutorials 

significantly reduced contact time while also resulting in an overall improvement in the 

quality of work (as cited in Blankel and Wessinger, 2018). We have seen similar results with 

our students using this approach. 

 

How will the school take attendance?                

Students will be required to attend their homeroom period at the beginning of the day. 

Official attendance will be taken at that time. Students missing any scheduled live sessions 

with teachers will be marked as an unexcused absence and referred to the Dean and/or 

Student Support.  

 

Does my PK-K2 student have to do all of the work and attend everyday? 

Attendance is not mandatory nor is completing all of the work assigned. The Government 

does not require PK-K2 to have 180 instructional days to promote to the next grade level, 

that requirement starts in K3. The online platform requires participation online, which we 

realize can be difficult for PK-K2 families. The teachers are preparing and delivering content, 

it is up to parents to choose how much their children participate. 

 

 

What does my child need to have each day for the Online Learning Environment? 

● Computer/Notebook/or Tablet 

● Headphones or Earbuds to listen to lessons without distractions - Especially if there 

are siblings present. 

● A functioning video camera and microphone 

● Paper/Notebook 

● Pencil/Pen/Whiteout to complete any written assignments.  

● SmartPhone to submit photos of assignments as required by the Teachers.   

 

 

What does my child need to do? 

● Attend all homeroom periods and scheduled live lessons 

● Dedicate appropriate time to learning, comparable to a school day and/or as 

guided by your teachers & parents.  

● Turn on their camera for all live class sessions and homeroom periods 

● Check all relevant online platforms for information on courses, assignments, and 

resources daily.  

● Be principled by being present, and focused as required for the grade level 

curriculum.  

● Wear your school uniform to all classes and school events 

● Identify a comfortable and quiet space to study and learn.  

● Engage in all learning posted with academic honesty.  

● Submit all assignments in accordance with the provided timeline and due dates.  

● Ensure own social and emotional balance by keeping healthy habits and 

maintaining agreed-upon network use standards.  

 

What can I do as a parent? 

● Conduct a daily check-in with your child to review his or her progress; have 

your child provide a summary of their learning.  

● Periodically login to Microsoft TEAMS with your child to review your child’s 

progress and to view the outlined curriculum to support learning. 

● Support your child or children in learning by providing an environment 

conducive to the learning process including access to necessary technologies 



and  a safe and quiet space that is monitored during the structured daytime 

learning. 

● Engage in conversations about posted materials and assignments.  

● Monitor time spent engaging in online and offline learning, including making 

accommodations for preferred learning times (morning, afternoon, evening) and 

following the agreed-upon network use standards.  

● Ensure attendance to the regular lessons and activities offered by each child’s 

teachers.  

● Support emotional balance by providing ample room and time for reflection, 

physical activity, conversation, and play. This is equally as important for your 

child as time spent on academics, and should be prioritized. 

● Click on this link for additional distance learning tips. 

 

Will my child be required to take elective/specials classes? 

Yes, all teachers in all subject areas will continue to teach, assess, and deliver content. 

Courses like Physical Education and Music will be more performance based so to give 

students a break from excessive screen time.  

 

Who can we contact if we have any questions? 

 

Questions related to:  Contact:  

Classes, assignments, due dates, resources, 

feedback, or grades  

The specific teacher – use Class Dojo, Teams,  

or UCIS Outlook Email  

Technology Issues  The IT Director - itdirector@ucis.ac.th  

Other issues related to remote learning  The Administration Team or your Language 

Coordinator  
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UCIS的混合远程教育 

-在紧急停课期间使用- 

 

UCIS在线学习家长常见问题 

尊敬的家长和监护人，  

“Unity通过激发学生对他人的爱的动机，提供一个充满知识，文化，精神和社会学习的环境，

为学生今后能过上有目标，服务他人和有领导力的人生做好准备” 

无论发生什么情况，我们都致力于继续我们的使命。Unity将遵循CDC，WHO的指南以及泰国

法律规定：为遏制Covid-

19病毒的传播，不允许任何人留在校园内。我们知道这是我们教育模式的重大转变。但是，

我们拥有一个可以逐步过渡到在线学习环境的系统，可以为学生提供高质量的教学。老师将每

天提供迷你课程，作业和反馈。如果您的孩子有任何疑问，也可以与老师联系。此外，我们还

将向父母发送调查问卷，以确保提供高质量的教学并展开对话，以帮助UCIS继续改善教学水

平。 

什么是混合式学习? 

“混合式学习”是指把技术整合起来提供教学。Learn 

Upon(2020)指出，混合式学习包括“一部分学习在网上，学生能够自主地控制他们学习的速度

，另一部分学习由教师指导，通常通过网络视频会议来进行，让远程学习者更容易参与。” 

 

教师应该什么时候跟学生联系? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
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虽然我们重视传统的直接教学方法，但我们也明白需要根据远程学习来做出调整。传统的课程

安排在整个星期，网课时间减少了，学生就有足够的时间来完成他们的学业。我们不强调对整

个班级的直接指导，而是重视明确的迷你课程，让学生知道该做什么，并清楚地跟学生解释内

容。除此之外，学生还会得到书面形式的反馈，以及单独的视频会议，每个学生都会和老师讨

论自己的进步，并得到如何改进的建议。 

 

我的孩子需要遵守上课时间表吗？ 

每位老师都将在Teams和/或课堂Dojo上发布一个“任务列表”（每周/每天的计划）。 

请查看这些信息以了解何时进行各种活动。所有全班直播课程都将与班级时间表安排在同一时

间，但每个年级可能会有一些不同，例如小组互动或反馈会议，这些课程也将根据学生的学习

时间安排 在校时间表。 另外，可以与老师预约/由老师定时间进行视频会议。 

在这种情况下，学生应遵守与老师和其他学生达成的网上会议的时间表，或如任何时间表有冲

突尽快通知老师。 在正常安排的上课时间之外不会上任何课。 

 

这种新的模式和自我调整学习的形式是如何带来更好的结果的? 

在线教学和有效的迷你课程与强大的沟通相结合，被认为会比遵循传统的在线教学时间表和模

式更有效。Tooman和Sibthorpe(2012)指出，在线教程的使用显著减少了接触时间，同时工作

质量的全面提高(如Blankel和Wessinger, 

2018指出)。我们有信心，这种方法使我们的学生也会得到同样的效果。我们已经看到学生达

到类似的效果了。 

学校将如何记录考勤？ 

学生将被要求在一天开始时参加他们的课堂。 届时将正式算作出勤。 

错过与老师安排的任何实时会议的学生将被标记为无故缺勤，并转交给辅导员和/或教导处。 

 

我的PK-K2孩子是否必须完成所有的工作并每天参加网课? 

出勤不是强制性的，也不是强制需要完成所有的工作分配。政府不要求PK-

K2有180天的出勤时间来保证能有足够水平升级，这一要求从K3开始。在线平台需要在线参

与，我们意识到这对PK-

K2家庭来说是困难的。教师们会准备和发布内容，孩子们的参与程度由家长自行决定。 



 

我的孩子或孩子每天需要为在线学习环境做些什么准备？ 

● 电脑/笔记本/或iPad 

● 免受干扰的听课用的耳机，-特别是在有兄弟姐妹的情况下 

● 高性能的摄像头和麦克风 

● 笔记本 

● 铅笔/钢笔/涂改，用于完成任何书写作业 

● 手机，用于拍照并发送作业给老师 

  

我的孩子需要做什么？ 

● 安排适当的学习时间，与上学日时间一样，并且/或者在您的老师和父母的指导下进行

。 

● 在线直播课程或者上课的时候打开摄像头 

● 每天检查所有相关的在线平台，以获取有关课程，作业和资源的信息。 

● 自觉上课学习，并根据年级课程要求，集中精神上课。 

● 确保一个舒适的学习环境。 

● 以诚实的学术态度参与所有的学习。。 

● 根据提供的时间表和截止日期提交所有作业。 

● 通过保持健康良好的习惯和遵守协商好的网络使用标准，来确保自己的社交和情感平

衡。 

 作为父母我该怎么办？ 

● 通过提供有利于学习过程的环境（包括使用必要的技术，白天提供安全，安静的空间

）来支持您的孩子学习。 

● 和孩子定期登陆进去Microsoft Teams查看孩子的学习进度，课程来帮助孩子学习 

● 跟孩子就已发布的材料和作业的对话。 

● 通过提供有利于学习过程的环境（包括获得必要的技术）以及在结构化的白天学习过

程中受到监控的安全安静的空间，来支持您的孩子学习。 

● 监管孩子线上和线下学习所花费的时间，包括安排学生偏好的学习时间（上午，下午

或晚上）并遵循协商好的的网络使用标准。 

● 确保孩子参与老师提供的常规课程和活动。 



● 通过提供充足的时间和空间进行思考，体育锻炼，对话和娱乐，来支持孩子的情绪平

衡。 

● 点击这个链接，获取更多的远程教育的相关信息  

  

我的孩子会被要求参加选修课吗？ 

是的，所有学科领域的所有教师将继续授课，测验和提供教学内容。 

 

如有任何疑问，应该跟谁联系？ 

 

以下的问题:  联系:  

班级，作业，截止日期，资源，反馈或成绩 特定的老师–使用Dojo，Remind或UCIS 

Outlook电子邮件类 

技术问题 IT主管 - itdirector@ucis.ac.th  

与远程学习有关的其他问题 管理团队或您的中文协调员 
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สำหรับการปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ 

l 

คำถามทีพ่บบ่อยของผู้ปกครองในการเรียนออนไลนข์อง UCIS 

 

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกทา่น 

 

โรงเรียนนานาชาติยูนิตีค้อนคอร์ดได้เตรียมความพร้อมใหกั้บนักเรียนในการใช้ชีวิตอย่างมวีัตถุประสงค์ 

มีจิตอาสาและมีความเป็นผู้นำโดยได้รับการสนับสนนุในเรือ่งของสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ด้านปัญ

ญา วัฒนธรรม จิตวิญญาณ และแรงบันดาลใจต่อความรักที่มีต่อผู้อื่น 

ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรทางโรงเรียนเข้าใจเป็นอยา่งดีว่าเหตุการณ์นี้ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องมีรปูแบ

บการเรียนรู้ออนไลน์ซึง่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการศึกษาในการให้การปรึกษาที่เปลี่ย

นแปลงไปแต่ขอให้ท่านเข้าใจว่าทางโรงเรียนได้มีรูปแบบในการเรียนการสอนที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างห

น้าและมีคุณภาพในระดับสูงเพื่อให้นักเรียนของเราทุกคนได้เรียนอย่างมีคุณภาพผ่านการเรียนรู้ระบบออ

นไลน์โดยครูผู้สอนจะส่งบทเรียน ส่งงาน และข้อแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียนปฏิบัติ 

และครูผู้สอนพร้อมเสมอในการตอบคำถามหากนักเรียนมีขอ้สงสัยในเรื่องการเรียนออนไลน์และเรื่องการ

งานที่รับได้มอบหมายและนอกจากนี้ท่านผูป้กครองจะได้รบัแบบสำรวจในเรื่องคุณภาพการสอนเพื่อใหม้ั่

นใจได้ว่าเราได้มีการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพสูงและจะได้แสดงให้เห็นว่าเราได้มีการพูดคุยและได้รับค

ำแนะนำจากท่านเพื่อให้โรงเรียนของเรานำไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องค่ะ 

 

- Blended learning คอือะไร ? 

" Blended learning" เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีเพือ่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเก่ียวข้องกับ 

"การเรียนรู้แบบออนไลน์ส่วนหนึ่งทีน่ักเรียนสามารถจัดการการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและอีกส่วนทีม่ีการส

อนโดยผู้สอนซึ่งจัดการสอนโดยผ่านเว็บต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น" 

 

- อะไรคอืความคาดหวงัของคณุครใูนเรือ่งของเวลาทีใ่ชใ้นการตดิตอ่กนั ? 

ในขณะที่เราได้ให้ความสำคัญในเรื่องวิธีการสอนโดยตรงในช้ันเรียนเราจึงได้มีการปรั

บเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการสอนออนไลน์มากขึ้นการสอนในช้ันเรียนนัน้จะมีตารา



งประจำสัปดาห์และมีเวลาในการสอนไมค่รบช่ัวโมงในแต่ละคาบเพื่อให้นักเรียนได้มีเวล

าในการทำงานให้เสร็จก่อนหมดคาบเรียนครูผู้สอนจะมีบทเรียนและอธิบายถึงเนื้อหาขอ

งบทเรียนอย่างชัดเจนให้กับนักเรียน 

ควบคู่ไปกับข้อเสนอแนะและการประชุมรายบคุคลซึ่งนักเรยีนแต่ละคนสามารถพูดคุยกับ

ครูเก่ียวกับความก้าวหน้าและความเข้าใจในการเรียนรู้รวมทั้งนักเรียนจะได้รับการแนะ

นำถึงวิธีที่จะพัฒนาต่อไป 

 

 

 

- บตุรหลานของขา้พเจา้จำเปน็ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามตารางเวลาทีโ่รงเรยีนกำหนดหรอืไม่ 

ครูทุกท่านจะโพสต์ “หัวขอ้” (วาระการประชุมรายสัปดาห์ / รายวัน) ใน Teams และ / หรือ Class Dojo 

กรุณาดูส่ิงเหล่านี้เพื่อรับทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

การสอนสดแบบเต็มช่ัวโมงเรียนทั้งหมดจะจัดตารางเรียนในเวลาเดียวกันกับตารางเรียนในช้ันเรียนเดิม 

แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของห้องในแต่ละระดับช้ันที่ไม่ซ้ำกัน เช่น 

การจัดกลุ่มย่อยหรือการตอบกลับแสดงความคิดเห็น 

ซึ่งจะกำหนดเวลาสำหรับแต่ละวิชาตามตารางเรียนในโรงเรียน นอกจากนี้อาจมีการนัดหมายกับ หรอื 

โดย ครูสำหรับการประชุมผ่านทางวิดีโอ 

ในกรณีนี้นักเรียนควรทำตามกำหนดการสำหรับการประชุมตามที่ตกลงไว้กับครูและนักเรียนคนอื่น ๆ 

หรือ หากเกิดปัญหาขึ้นกับการจัดตารางเวลาเรียนต้องแจ้งให้ครูทราบโดยเร็วที่สุด 

เพราะจะไม่มีการจัดช้ันเรียนนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ 

 

 

- การเรยีนรูร้ปูแบบใหมน่ีจ้ะนำไปสูผ่ลลพัธท์ีด่ขีึน้ไดอ้ยา่งไร ? 

การเรียนออนไลน์และการเรียนmini-lessons 

อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับการส่ือสารที่ดีนั้นพบว่ามปีระสิทธิภาพมากกว่าการทำตามรูปแบบการสอนออ

นไลน์ในรูปแบบด้ังเดิมTooman and Sibthorpe (2012) 

ระบุไว้ว่าการใช้บทเรียนออนไลน์จะช่วยลดเวลาในการติดต่ออย่างมีนัยสำคัญและยังส่งผลให้คุณภาพก

ารทำงานโดยรวมดีขึ้น (ตามที่อ้างถึงใน Blankel และ Wessinger, 2018) 

เราได้เห็นผลลัพธ์ทีค่ล้ายกันกับนักเรียนของโรงเรียนเราเมือ่ใช้แนวทางนี้ 

 

- โรงเรยีนมมีาตรการในการเชค็ชือ่นกัเรยีนอยา่งไร ? 

นักเรียนจะต้องเข้าเรียนตั้งแต่คาบโฮมรูมซึง่เป็นคาบเรียนแรกของแต่ละวัน 

โดยจะดำเนินการเช็คช่ือนักเรียนในเวลานั้น 

นักเรียนที่ขาดการประชุมสดที่กำหนดไว้กับครูจะถูกทำเครือ่งหมายวา่ขาดเรียนโดยและจะถูกส่งรายชื่อไ

ปยังฝ่ายปกครองและ หรือฝ่ายดูแลนักเรียน 



 

 

- บตุรหลานของขา้พเจา้ทีเ่รยีนอยูช่ัน้ PK-K.2 

จะตอ้งทำงานทีไ่ดร้บัใหเ้สรจ็และเขา้เรยีนทกุวนัหรอืไม?่ 

นักเรียนที่อยู่ในระดับช้ันดังกล่าวยังไม่ได้เข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ 

ทางกระทรวงไมไ่ด้กำหนดให้นักเรียนระดับช้ันดังกล่าวต้องเรียนให้ครบอย่างนอ้ย 180 วัน 

การศึกษาภาคบังคับจะเริ่มในระดับช้ัน K.3 

ซึ่งรูปแบบการสอนแบบออนไลน์นั้นต้องการใหผู้้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการเข้าเรียน 

ซึ่งทางโรงเรียนเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องทีค่่อนข้างลำบากสำหรบัครอบครัวที่มีลูกอยู่ในระดับเตรียมอนุบาล - 

อนุบาล 2 นี้ 

ซึ่งครูผู้สอนจะยังคงส่งเนื้อหาและจัดเตรียมบทเรียนให้กับนกัเรียนแต่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้บุตรห

ลานเข้าร่วมมากน้อยแค่ไหน 

 

- บตุรหลานของขา้พเจา้ตอ้งเตรยีมอะไรบา้งในแตล่ะวนัเพื่อเตรยีมพรอ้มในการเรยีนออนไลน?์ 

● คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก / แท็บเล็ต 

● หูฟัง เพื่อให้เรียนได้โดยไมม่ีเสียงรบกวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทีม่ีพี่น้องเรียนด้วยกัน 

● กล้องวิดีโอและไมโครโฟนที่ใช้งานได้ 

● สมุดโน้ต 

● ดินสอ ปากกา ลิควิด เพื่อทำงานทีไ่ด้รับมอบหมายมีความสมบูรณ์ 

● โทรศัพทม์ือถือ เพื่อส่งรูปถ่ายงานที่ครมูอบหมายให้ 

 

- บตุรหลานของขา้พเจา้ตอ้งทำอะไรบา้ง ? 

● ให้เวลาเรียนและอุทิศตัวในการเรียนรู้เหมือนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติและเช่ือฟังคำแ

นะนำของครูและผู้ปกครอง 

● ตรวจสอบรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่เก่ียวข้องและรับฟังข้อมูลของหลักสุตรรวมทั้งงา

นที่ได้รับมอบหมายและแหล่งข้อมูลตา่ง ๆ ในแต่ละวนั 

● เปิดกล้องสำหรับการเรียนการสอนสดและคาบโฮมรูมทัง้หมด 

● มีวินัยและมุง่มั่นปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนดของแต่ละระดับช้ัน 

● มีสถานที่ที่สะดวก สบาย และสงบเพื่อเข้าเรียน 

● ให้มีส่วนร่วมและมีความซื่อสัตย์ในการเรียนรู้ด้านวิชาการ 

● ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามวนั เวลาที่กำหนดไว้ 

● ให้สร้างความสมดุลในเรื่องของสัมคมและอารมณ์โดยให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ 

และรักษาเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการใช้เครือข่ายต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

 

 

 

- ขา้พเจา้ซึง่เปน็ผูป้กครองจะมสีว่นเรือ่งใดบา้ง ? 



● ดำเนินการลงทะเบียนทุกวันให้แก่บุตรหลานของท่านเพือ่ตรวจสอบความคืบหน้าโดยให้

บุตรหลานของท่านสรุปการเรียนรู้ของพวกเขา 

● ลงช่ือเข้าใช้ Microsoft TEAMS 

ให้แก่บุตรหลานของท่านเปน็ระยะเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของบุตรหลานและดูหลัก

สูตรที่สรุปไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียนรู้ 

● สนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานโดยการจัดหาสถานที่ทีม่ีสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่กระ

บวนการเรียนรู้และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยทีี่จำเป็น 

ปลอดภัยและเงียบสงบในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน 

● มีส่วนร่วมกับบุตรหลานโดยการพูดคุยถึงงานที่นักเรียนได้รับมอบหมายมา 

● ตรวจสอบเวลาที่บุตรหลานใช้ในการเรียนออนไลน์และการเรียนอื่น ๆ 

รวมทั้งสร้างตารางเวลาในการเรียนรู้ ( เช้า กลางวัน เย็น ) 

และปฏิบัติตามมาตรฐานการใช้เครือข่ายที่กำหนดไว ้

● ให้ท่านตรวจสอบให้แนใ่จว่านักเรียนได้เข้าร่วมตามบทเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ 

ที่ครูได้มอบหมายให้นักเรียนแต่ละคน 

● สนับสนุนใหน้ักเรียนมีความสมดุลทางด้านอารมณ์โดยการจัดหาเวลาและสถานที่ให้นักเ

รียนได้พักและออกกำลัง ได้พูดคุยและเล่นกันตามปกติ 

ส่ิงเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญสำหรับบุตรหลานของท่าน 

เมื่อใช้เวลาไปกับการเรียนและควรจัดลำดับความสำคัญ 

● คลิกไปที่ Link เพื่อศึกษาวิธีการเรียนออนไลน์เพิ่มเตมิ 

 

- บตุรหลานของขา้พเจา้จะตอ้งเรยีนวชิาเลอืก / วชิาพเิศษหรอืไม ่? 

● จำเป็น ครูผู้สอนในทุกวิชาจะยังคงสอน ประเมนิ 

และส่งเนื้อหาการเรียนไปให้กับนักเรียน เช่นวิชาพลศึกษาและดนตรี 

ซึ่งวิชาเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้พักจากเวลาที่ใช้หน้าจอมากเกินไปด้วย 

 

- หากขา้พเจา้มคีำถามหรอืขอ้สงสยัขา้พเจา้จะตดิตอ่ทีใ่ด ? 

 

คำถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่ง :  ตดิตอ่:  

ห้องเรียน / งานทีไ่ด้รับมอบหมาย / เวลาส่งงาน / 

แหล่งข้อมูล / ผลตอบรับ / คะแนน 

ครูผู้สอนแต่ละวิชา  – ใช้ Class Dojo, Remind,  or 

UCIS Outlook Email  

การใช้ส่ือและเทคโนโลย ี The IT Director - itdirector@ucis.ac.th  

เรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนออนไลน ์ ทีมผู้บรหิารหรือทมีผู้แปลภาษา 

 

 

 



 

  

Blended and Distance Learning at UCIS  

비상 휴교 시 사용  

  
UCIS 온라인 학습과 관련된 FAQ(자주 묻는 질문) 시트  

"Unity는 다른 사람들에 대한 사랑으로 동기 부여된 지적, 문화적, 영적, 사회적 학습 환경을 

자극함으로써 학생들이 목적이 있고, 봉사하며, 리더쉽을 가지고 살아가는 삶을 준비시킵니다

."  저희는 어떤 상황 가운데서도 이 사명을 향해 계속적으로 노력하고 있습니다. 저희는 온라

인 학습 형식으로의 전환은 언제나 교육 모델의 큰 전환이라는 것을 압니다. 하지만 저희는 온

라인 학습 환경으로 전환하는 학생들을 위해 양질의 교육을 제공하며 계속 발전해 갈 수 있는 

시스템을 갖추고 있다고 믿습니다. 저희는 학교가 온라인 수업을 계속해 가는 동안 교육과 학

습을 계속 향상시켜 갈 수 있도록 학부모님들과 학생들이 더 많이 설문조사에 동참해 주시길 

부탁드립니다.  

  
Blended Learning이란 무엇입니까?  

“Blended Learning”은 통합적인 기술로 교육을 제공하는 것에 관한 것입니다. Learn Upon 

(2020)는 Blended 

Learning은 “ 학습 속도를 관리할 수 있는 학생과 함께 하는 온라인 학습의 한 부분과 교사가 

보통 온라인 세미나를 통해 학생을 안내하며, 학습자가 더 쉽게 참여할 수 있도록 하는 교사 

주도 교육의 한 부분”을 포함한다고 합니다.   

  

         연락 시간(contact time)에 대한 교사의 기대는 무엇입니까?  

         저희는 전통적인 직접 교육 접근 방식을 중요하게 생각하지만, 이것은 온라인 학습을 위해 반    

드시 수정되어야만 합니다. 전통적인 수업은 일주일 내내 스케줄 잡혀 있지만, 온라인 수업은 시간이

 단축되어 학생들이 과제를 완료하기에 충분한 시간이 있습니다. 저희는 전 학급을 위한 직접적인 설

명을 강조하기보다는 학생들에게 해야 할 일을 보여주고 내용을 분명하게 설명하는 명백한 미니 레

슨을 더 가치 있게 여깁니다. 이는 각 학생이 교사와 progress(과제 수행 과정)에 대해 이야기하고 향

상 시킬 수 있는 조언을 제공하는 개별 회의 뿐만 아니라 서면 형식으로 제공되는 피드백과 함께 연

계됩니다.  

  
자녀가 학교 스케줄을 따라야 합니까?  

각 교사는 Teams 와 / 나 Class 

Dojo에 주간/일일의 "재생 목록(playlist)"을 게시할 것입니다. 다양한 활동들이 언제 계획되어 

있는지 확인하기 위해 이를 확인하십시오. 모든 전체 학급 라이브 레슨은 기존의 수업 시간표

와 같은 시간으로 일정이 잡혔습니다. 하지만, 일부 특별 학년은 학생들의 기존 시간표에 따라

 각 과목을 위한 소그룹 상호 작용 또는 피드백 세션으로의 변경이 있을 수 있습니다. 또한 학

생들은 화상 회의를 위해 교사와 스케줄을 잡을 수 있습니다. 이 경우 학생들은 교사 및 다른 

학생들과 합의한 화상 회의 일정을 따르거나, 만일 일정이 겹치는 경우 교사(들)에게 최대한 

빨리 알려야 합니다. 수업은 정규 수업 시간 외에는 진행되지 않습니다.  

                                

         이 새로운 모델과 자기 진도(self-pacing) 형식은 어떻게 더 나은 결과를 가져 옵니까?  

         온라인 개별 지도와 탄탄한 의사 소통과 결합된 효과적인 미니 레슨은 온라인 수업 형식에서     

         전통적인 교육 일정과 모델을 따르는 것보다 더 효과적인 것으로 밝혀졌습니다. Tooman and  

 Sibthorpe (2012)는 온라인 개별지도는 연락 시간을 크게 줄이면서 학습의 질(the quality of 

work)을  전반적으로 향상시킬 수 있다고 말합니다 (Blanel and Wessinger, 

2018 인용). 저희는 이 접근법으로 UCIS 학생들에게 비슷한 결과를 확인했습니다.   

  
        학교 출석은 어떻게 인정받나요?  

 학생들은 학교의 첫 일정인 homeroom 시간에 출석해야 합니다. 공식적인 출석 확인은 이때 이루어

집니다. 교사와 스케줄 잡힌 라이브 세션을 놓친 학생은 무단 결석으로 체크되고, Dean과/이나 Stud

ent support에게 회부됩니다.  



  
PK-K2 학생이 모든 작업을 수행하고 매일 출석해야 합니까?  

출석이 필수는 아니며 배정된 모든 과제를 완료하지 않아도 됩니다. 태국 정부는 PK-

K2 학생들에게 다음 학년으로 진급하기 위한 180일의 수업 일수를 요구하지 않습니다. 이 요

구는 K3부터 시작됩니다. 온라인 수업 플랫폼은 온라인으로 참여해야 하는데, 이는 PK-

K2 학생들에게는 어려울 수 있습니다. 교사는 콘텐츠를 준비하고 제공해 드리지만, 자녀의 참

여 정도는 부모님께서 선택해 주시면 됩니다.  

  

자녀(들)이 온라인 학습 환경을 위해 매일 준비해야 하는 것은 무엇입니까?  

• 컴퓨터/노트북/테블릿  

• 방해없이 수업을 들을 수 있는 Headphones 이나 Earbuds  - 특히 형제 자매가 

있는 경우  

• 작동하는 비디오 카메라와 마이크  
• 공책/ 종이  

• 서면 과제를 위한 연필/펜/지우개나 화이트   

• 교사가 요구한 과제를 사진 찍어 제출할 스마트폰     

  
  자녀는 무엇을 해야 합니까?  

• 모든 Homeroom 시간과 스케줄 잡힌 live lesson출석  

• 학교 다닐 때와 비슷하거나 교사나 부모님의 지도에 따른 적절한 공부

시간 정하기  

• 모든 라이브 수업 시간과 Homeroom 시간 동안 카메라 켜기   

• 매일 과목, 과제 및 자료에 대한 정보를 위해 관련된 모든 온라인 플렛

폼  확인하기   

• 출석을 원칙으로 하고, 학년 커리큘럼이 요구하는 바에 초점 맞추기  

• 모든 수업과 학교 행사 참여시 교복 입기   

• 공부하고 배울 수 있는 편안하고 조용한 공간 찾기   

• 학업적 정직한 마음가짐으로 게시된 모든 학습에 참여하기   

• 제공된 일정과 마감일에 맞춰 모든 과제 제출하기   

• 건강한 습관을 유지하고 합의된 네트워크 사용 표준을 유지하여 자신

의 사회적, 정신적 균형을 유지하기   

  
     부모로서 무엇을 할 수 있습니까?  

  
• 자녀의 진행 상황을 검토하기 위해 자녀와 함께 매일 체크인을 합니다. 자녀가 학습 개

요(summary of their learning)를 제공하게 합니다.  

• 자녀와 함께 Microsoft 

TEAMS에 정기적으로 로그인하여 자녀의 진행 상황을  검토하고, 학습을 지원하기 

위해 커리큘럼 개요(outlined curriculum)를 확인합니다.  

• 필요한 테크놀로지와 아침/ 낮의 학습시간 동안 모니터링되는 안전하고 조용한 공간

을 제공하는 것을 포함하여 생산적인 학습 환경을 제공함으로써 자녀의 학습을 지원

합니다.  

• 게시된 자료 및 과제에 대해 대화합니다.  

• 선호하는 학습시간(아침, 오후, 저녁)을 수용하고, 합의된 네트워크 사

용 표준을 준수하는 등 온라인 및 오프라인 학습에 소요되는 시간을 모니터링

합니다.  

• 교사가 제공하는 수업과 활동들에 참석하는 것을 확인합니다.  

• 생각하기, 신체 활동, 대화 및 놀이를 위한 충분한 공간과 시간을 제공

함으로써 정서적 균형을 지원해 줍니다. 이는 학습 시간 만큼이나 자녀에게 중

요하며, 우선순위에 두어야 합니다.  

• 원격 학습에 관한 추가적인 조언들은 this link를 클릭해 주세요.   

  
     자녀가 선택/특별 수업을 받아야 합니까?  

https://blog.teacherspayteachers.com/distance-learning-tips-for-supporting-parents-and-families/


       그렇습니다. 모든 과목의 교사들은 계속해서 내용을 가르치고, 평가하며, 내용을  

전달할  것입니다. 체육이나 음악 같은 과목들은 학생들이 과도한 스크린 시간으로   

부터 휴식을  취할 수 있도록 하기 위해 더 실행될 것입니다.   

  
      궁금한 점이 있으면 누구에게 연락할 수 있습니까?  

관련된 질문들   연락처  

수업, 과제, 마감일, 자료, 피드백 또는 성적  해당교사 – Class Dojo, Teams나 UCIS Outlook 

Email 사용  

  

기술적인 문제 (Technology Issues)   IT 디렉터 - itdirector@ucis.ac.th   

원격학습과 관련된 기타 문제  행정팀 또는 한국 코디네이터  

  
   

  

  

 


