
 

 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

ที่ :DPREP-2020-2021/091   

เรือ่ง: COVID-19 Update 

เรยีนทา่นผูป้กครอง  
 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ที่ยงัคงมีจ านวนผูต้ิดเชือ้ที่สงูอย่างต่อเนื่อง และเพื่อค านึงถึงความปลอดภยัของ
นกัเรียน, ผูป้กครอง, ครู, และครอบครวั D-PREP ทางโรงเรียนยงัคงตอ้งจดัการเรียนการสอนออนไลนอ์ย่างตอ่เนื่อง อย่างนอ้ยจนถึง
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และทางโรงเรยีนยงัคงติดตามสถานการณร์ายวนัอยา่งตอ่เนื่อง และหากสถานการณโ์ดยรวมดีขึน้เรว็กว่าที่
ทางโรงเรยีนไดค้าดการณไ์ว ้เเละสามารถจะจดั small group support ได ้ทางโรงเรยีนจะแจง้ใหท้า่นผูป้กครองทราบโดยเรว็ที่สดุ 

 

การเรียนออนไลน ์: เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด19 ทางโรงเรยีนจึงจะยงัจดัใหม้ีการเรยีนออนไลนอ์ยา่ง
ตอ่เนื่อง ในวนัท่ี 17 - 21 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1) K2 - Grade 6 : ยงัคงเรยีนออนไลน ์ตามปกติ ในวนัท่ี 17 - 21 พฤษภาคม 2564 

2) Nursery to K1 - ทางโรงเรียนขอให้นักกเรียนทุกคนในชั้น Nursery ถึงชั้น K1 ร่วมเรียน ออนไลน์ โดยทางโรงเรียนจะ
จดัเตรียมอปุกรณก์ารเรียนและวีดีโอประกอบการสอน (รายละเอียดอยูด่า้นลา่ง) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรยีนไดร้บัประสบการณก์าร
เรยีนออนไลนท์ี่ดียิ่งขึน้ 

 

สือ่การเรยีนและอปุกรณท์ี่ตอ้งใชใ้นการเรยีน (ส าหรบัเดือนพฤษภาคมทัง้หมด) สามารถมารบัไดต้ามตารางนี ้
ตัง้เเตเ่วลา 8:00 นเป็นตน้ไป  
 

●  Nursery : วนัศกุรท์ี่ 14 พฤษภาคม 2564 

●  K1B และ K2 : วนัองัคารท่ี 18 พฤษภาคม 2564 (K1A ไดร้บัไปแลว้) 

●  Grade 1 : ไดร้บัไปแลว้ 

●  Grades 2 - 6 : จะมีการแจง้ไปอีกครัง้ หากมีความจ าเป็นตอ้งมารบั 

 

 

 



 

SUPPORT SESSION 2 สัปดาห ์ระหว่างวันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2564 ส าหรับนักเรียน K2 - G6 (และนักเรียน K1 ที่ไม่ได้
เลือก Make Up Session ตั้งเเต่เเรก):   

จากที่โรงเรียน ไดม้ีการเรียนการสอนเเบบออนไลนม์าเป็นระยะเวลาหนึ่ง  ทางโรงเรียนจึงจะจดั  Support Session ส าหรบัครอบครวั 
D-PREP โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายใดๆ เป็นเวลารวม 2 สปัดาห ์Support Session นี ้จะมุ่งเนน้การเตรียมความพรอ้มการแสดงของ D-

PREP Frozen Musical and Moana Showcase  ทางโรงเรยีนจะพิจารณารูปเเบบของการแสดง (การแสดงสด, ผ่าน Facebook live 

หรือ การอัดเป็นวีดีโอ) โดยจะค านึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกครัง้ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี ้ใน Support 

Session คณุครูจะมีการเสรมิทกัษะความพรอ้มดา้น Literacy & Math ใหน้กัเรยีนส าหรบัปีการศกึษาหนา้เเละทกัษะทางดา้นวิชาการ
โดยรวมครูและอาจารยท์ุกคนไดเ้ตรียมใหบุ้ตรหลานของท่านมีความเชียวชาญในทักษะที่จ าเป็น (ขัน้พืน้ฐาน)ในการเรียนระบบ
ออนไลนใ์นปัจจุบนั และใน Support Session 2 สปัดาหน์ี ้ครูทุกคนก็จะยงัสามารถช่วยเสริมสรา้งใหท้กัษะเหล่านีใ้หด้ียิ่งขึน้  ทัง้นี ้
โรงเรยีนจะแจง้ขอ้มลูเพิ่มเติมอีกครัง้ในเดือนมิถนุายนนี ้ในกรณีที่โรงเรยีนสามารถกลบัมาเปิดไดต้ามปกติ 

Make Up Days Session ส าหรับนักเรียน Nursery - K1 (วันที่ 11 มิถุนายน - 15 กรกฏาคม 2564): จากที่ไดแ้จง้ไวใ้นเบือ้งตน้ 
นกัเรียนระดบั Nursery และ K1 บางคนที่ไดเ้ลือก make up days ไปแลว้นัน้ ทางโรงเรียนไดจ้ดั Make Up Session 5 สปัดาห ์โดย 
Ms.Tania ก็จะใชเ้วลาสว่นหนึง่เพื่อซอ้มและเตรยีมการแสดง Frozen Musical ในเวลาดงักลา่ว 

 

Summer School ส าหรับนักเรียน K2 - G6 (เลื่อนเป็น วันที่ 28 มิถุนายน - 16 กรกฏาคม 2564): 

ทางโรงเรียนยังคงจัดใหม้ีการเรียนช่วงซัมเมอรจ์ะเนน้การเรียนในเรื่อง Design thinking, Life skill และอีกส่วนสามารถเลือกได้
ระหว่างเรียน  ด้านการแสดงโดย Worldstar academy และด้านกีฬาโดย Paris Saint-Germain (ฟุตบอล) และ Coach Mao 

Academy (บาสเก็ตบอล) โดยจะเรยีนตอ่จาก SUPPORT SESSION 2 สัปดาห ์โดยจะลดเวลาเรยีนซมัเมอรจ์าก 4 สปัดาหเ์หลอื  3 

สปัดาห ์เริ่มตัง้แต่วนัที่ 28 มิถนุายน ถึง 16 กรกฎาคม ครอบครวั D-PREP จะไดร้บัสว่นลดพิเศษ หากท่านผูป้กครองสนใจสามารถ
สอบถามไดจ้ากทางแอดมิสชั่น 

 

หมายเหตุ  เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ทางโรงเรียนจะแจง้ใหท่้าน ทราบอีกครัง้หากมีการเปลีย่นแปลง
เรือ่งตารางวนัต่างๆ ทีไ่ดแ้จง้มานี ้
 

ผลตอบกลับจากผู้ปกครองเร่ืองการเรียนออนไลน ์:  
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผูป้กครองที่ตอบกลบัแบบสอบถามเก่ียวกับการเรียนออนไลนใ์นช่วงที่ผ่านมา ทางโรง เรียนไดร้บั
ความพงึพอใจจากทา่นผูป้กครองเก่ียวกบัการจดัการเรยีนการสอนแบบกลุม่ยอ่ย และการเรยีนแบบตวัตอ่ตวักบัครูผูส้อนนอกจากนีย้งั
ไดร้บัค าชมจากท่านผูป้กครองเก่ียวกบัการทุ่มเทของทัง้ครูผูส้อนทกุท่านที่มอบใหก้บันกัเรียนทกุคนในช่วงเรียนออนไลน ์นอกจากนี ้
ทางโรงเรยีนจะน าขอ้แนะน าที่ทา่นผูป้กครองเขียนมาพิจารณาและปรบัปรุงการเรยีนการสอนออนไลนใ์หด้ีขึน้ไปอีก 

 



 

การตรวจและเยีย่มชมโรงเรียนเพือ่ได้รับการรับรองจาก IB/ PYP (International Baccalaureate- Primary Years 

Programme) จะเกิดขึน้ในวนัที่ 20 และ 21 พฤษภาคม 2564 :  

การตรวจและเยี่ยมชมในครัง้นีจ้ะเกิดขึน้แบบออนไลน ์ในวนัพฤหสัที่ 20 และศกุรท์ี่ 21 พฤษภาคม นี ้ตวัแทนของ IB จะเขา้มาเยีย่มชม
การเรียนแบบออนไลนต์ามหอ้งต่างๆ เพื่อดูการเรียนการสอน นอกจากนี ้ตวัแทนจาก IB จะมีการประชุมกับคณะครูอาจารย ์ทีม
ผูบ้ริหาร ตวัแทนนกัเรียน และตวัแทนผูป้กครอง ผ่านระบบออนไลนเ์ช่นกนั หากผูป้กครองท่านใดสนใจและประสงคอ์ยากเป็นส่วน
หนึง่ในกลุม่ส  ารวจผูป้กครอง (Parent Focus Group) ซึง่จะจดัเป็นภาษาองักฤษ ในวนัพฤหสับดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 – 
16.10น.  ขอใหผู้ป้กครองที่มีความประสงคเ์ขา้รว่ม   
Parent Focus Group ลงช่ือตามลิงค์นี ้ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะติดต่อกลับไปหากท่านได้ถูกคัด เลือกเข้ากลุ่มส ารวจนี ้             
ทางโรงเรยีนขอขอบพระคณุทา่นผูป้กครองเป็นอยา่งยิ่งส  าหรบัการสนบัสนนุในครัง้นี ้
 

ปฎิทินโรงเรียนส าหรับปีการศึกษาปัจจุบนั (โดยการจัดการงานในวนัเวลาดงักลา่ว ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง
ว่าจะเป็นแบบออนไลน ์หรือ เป็นการจัดงานที่โรงเรียน ทังนี้ขึน้อยู่กับการผ่อนปรนตามนโยบายของรัฐบาลเม่ือโรงเรียน
สามารถกลับมาเปิดเรียนได้ตามปกติ) : 
 

●  วันที่  25, 27 และ 28 พฤษภาคม 2564 - การถ่ายภาพส าหรับแต่ละครอบครัวเพื่อน าภาพมาประกอบใน School 

Yearbook โดยทางโรงเรียนไดจ้ดัตารางวนัเวลาเพื่อถ่ายภาพทีละครอบครวั เพิ่อปฏิบตัิตามมาตรการความปลอดภยัในช่วง
การแพรก่ระจายของไวรสัโควิด 19  

●  วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564  - เป็นวนัหยดุ เนื่องจากเป็นวนัวิสาขบชูา 

●  วนัประชมุผูป้กครอง และรบั Portfolio ในวนัจบปีการศกึษา ทางโรงเรยีนจะจดัตารางใหน้กัเรยีนและคณุครูตามวนัที่ก าหนด
ตอ่ไปนี ้(ทางโรงเรยีนจะจดัการประชมุในแบบ online หากโรงเรยีนไมส่ามารถกลบัมาเปิดไดต้ามวนัเวลาดงักลา่ว ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัการประกาศจากรฐับาลในเรือ่งของการเปิดเรยีน)  

 

○  Nursery - วนัพฤหสัที ่ 27 หรอืวนัศกุรท์ี ่28 พฤษภาคม 2564  

○  K1 - วนัจนัทรท์ี ่ 31พฤษภาคม หรอื วนัองัคารที ่1 มิถนุายน 2564 

○  K2 - วนัพฤหสัที ่ 27  หรอื วนั วนัจนัทรท์ี ่ 31 พฤษภาคม  2564  

○  Grade 1 - วนัพฤหสัที ่ 27 หรอืวนัศกุรท์ี ่28 พฤษ๓าคม 2564  

○  Grade 2 - วนัจนัทรท์ี ่ 31 พฤษภาคม หรอื วนัองัคารที ่1 มิถนุายน 2564 

○  Grade 3 & 4 - วนัองัคารที ่1  หรอื วนัพธุที ่2 มิถนุายน 2564 

○  Grade 5 & 6 -  วนัพธุที ่2 และ วนัศกุรท์ี ่4 มิถนุายน 2564 

 

●  วันพฤหัสที่ 3 มิถุนายน 2564 - เป็นวนัหยดุ เนื่องจากเป็นวนัวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สทุิดา พชัรสธุา
พิมลลกัษณ พระบรมราชินี  
 

https://forms.gle/uPRXKpbcX1FcdVUr8


 

●  วันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564 - งานวนัจบปีการศึกษาของนกัเรียนชัน้ K2 และงานจบปีการศึกษาของนกัเรียนทกุระดบั
ชัน้ในปีการศกึษา 2020-2021 

●  วันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564  - วนัสดุทา้ยของปีการศกึษา  
●  วันศุกรท์ี่ 11 มิถุนายน 2564  - แจกผลการเรยีนของเทอม 2 และ จบปีการศกึษา  
●  วัน ศุกร์ที่  25 มิ ถุนายน 2564 - Frozen Musical (Nursery - Grade 2) และ  Moana Showcase (Grade 3-6) (ทาง

โรงเรียนขอเลื่อนเป็นวนัเวลาดงักลา่ว เพื่อจดัการแสดงขึน้ในวนัสดุทา้ยของช่วง support 2 สปัดาห ์และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่
จะสามารถจดัการแสดงสดใหท้า่นผูป้กครองไดร้บัชม) 

ทา่นสามารถคลกิเขา้ไปด ูปฎิทนิโรงเรยีน ปีการศกึษา 2021-2022 บนเว็บไซตข์องโรงเรยีนไดแ้ลว้วนันี ้

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผูป้กครองทุกท่านที่สนับสนุนการเรียนออนไลนก์ับบุตรหลานของท่าน และทางโรงเรียนเองก็จะ
พฒันาการเรยีนออนไลนใ์หด้ีที่สดุเพื่อนกัเรยีนทกุคน ทางโรงเรยีนมั่นใจวา่การรว่มมือร่วมใจระหวา่งโรงเรยีนและผูป้กครองเช่นนีจ้ะท า
ใหปี้การศกึษานีจ้ะจบลงอยา่งสวยงาม  
 

ขอแสดงความนบัถือ 

ทีมผูบ้รหิาร โรงเรยีนนานาชาติ ดษิยะศรนิ อินเตอรเ์นเชอรแ์นล เพรพ็พะทอรี ่สคลู แบงค็อก (ด-ีเพรพ็) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.dprep.ac.th/assets/media/D-PREP-Calendar-SY2021-2022.pdf

