โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๘๕๕๕ โทรสาร ๐๒-๔๐๘-๙๒๐๙
ที อว ๗๘.๐๑๓๓/๐๐๑๐๒
วันที ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
เรือง กําหนดการและข้อปฏิบตั ริ ะหว่างงดการเรียนการสอน
เรียน นักเรียนและผูป้ กครอง โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล) ที น.ต.๐๒/๒๕๖๓ เรืองงดการเรียน
การสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอนั เนืองมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามที โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศงดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอนั
เนืองมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตังแต่วนั ที ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ – ๒๗ มีนาคม
๒๕๖๓ และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามประกาศทีอ้างถึง นัน
ในกรณีทีนักเรียนและผูป้ กครองมีขอ้ สงสัยเกียวกับด้านวิชาการ กรุณาติดต่อผูม้ ีรายชื อดังต่อไปนี
สอบถามข้อมูลด้านวิชาการ
ชือ
Dr.Stephen Coryell
นส.มณยา ซือตรง (ล่าม/ผูแ้ ปล)

ตําแหน่ง
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
เลขาฯรองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ

Email
stephen.cor@mahidol.edu
monnaya.sue@mahidol.edu

สอบถามข้อมูลด้านบริการนักเรียน(ปั ญหาผลการเรียน แก้ไขผลการเรียน ฯลฯ)
ชือ
ตําแหน่ง
Email
Mr. Simon Gauci,
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริการนักเรียน
simon.gau@mahidol.edu
นส.อัญชลี ทรงประศาสน์ (ล่าม/ผูแ้ ปล) เลขาฯรองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริการนักเรียน aunchalee.son@mahidol.edu
สอบถามข้อมูลด้านความพร้อมของอาคารเรียน สุขอนามัย และความปลอดภัย
ชือ
ตําแหน่ง
Email
ดร.โสภิต ฉายะสถิตย์
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริหาร
sopit.chy@mahidol.edu
น.ส.จันทกานต์ ศิรพิ รหมมา
เลขาฯรองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริหาร
jantakarn.sir@mahidol.edu
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สอบถามเกียวกับข้อมูลตารางกิจกรรมนักเรียน
ชือ
ตําแหน่ง
นายโรจน์ศกั ด์ แสงแก้ว
ผูป้ ระสานงานกิจกรรมนักเรียน

Email
rodsak.dan@mahidol.edu

โดยข้อปฏิบตั สิ าํ หรับนักเรียนในช่วงระหว่างการงดการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี
สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ๔ – ๕ (Grade 10-11)
- เลือนการสินสุดภาคการศึกษาปี การศึกษา ๒๕๖๒ ไปสินสุดในวันที ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ โดยจะมีการสอน
ชดเชย เพื อไม่ให้เวลาเรียนไม่เพียงพอ และในกรณี ทีนักเรียนลงทะเบี ยนเรียน Summer ไว้แล้ว ให้ยกเลิก
และเปลียนแปลงการลงทะเบียนหลังวันที ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณี ทีไม่สามารถเปลียนแปลงได้ ให้
ติดต่อ Mr. Simon Gauci (simon.gau@mahidol.edu)
- ในระหว่างงดการเรียนการสอนนักเรียนจะไม่ได้รับมอบหมายให้ทาํ รายงานพิเศษแต่อย่างใด โดย
ครู ประจําวิชาจะเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบในการให้คาํ ปรึกษาและสนับสนุนทางด้านการเรียนกับนักเรียนทุกคน
ตลอดระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีทีต้องติดต่อสือสารกับนักเรียน ครูจะเป็ นผูต้ ดิ ต่อนักเรียนโดยตรงเป็ น
รายคนเพือให้ความช่วยเหลือดังกล่าวตามระยะเวลาทีกําหนด(ในกรณีทีนักเรียนยังมีรายงานทีค้างส่งก่อน
ประกาศงดการเรียนการสอนให้ตดิ ต่อครูประจําวิชาเพือนัดหมายการส่งงาน (รายงานบางประเภทสามารถ
ส่งด้วยระบบ online)
- เลือนการสอบวัดความรู ด้ า้ นภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไปไม่มีกาํ หนด หรือจนกว่าโรงเรียนจะเปิ ดทําการเรียน
การสอนตามปกติ
- Summer School มีการเปลียนแปลงตารางเรียนโดยเริมต้นในวันที ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ ถึงวันที ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครังหลังจากเปิ ดทําการเรียนการ
สอนตามปกติ
- ฝ่ ายบริการนักเรียนจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเรืองของบันทึกการลงเวลาเรียนของนักเรียน โดยนักเรียนไม่
จําเป็นต้องดําเนินการใด ๆ เกียวกับการลงเวลาเรียนในช่วงเวลาตามประกาศฉบับดังกล่าว
สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ๖ (Grade 12)
- เนื องจากกํา หนดการในการส่งผลการเรีย นถูก เลื อนออกไปด้วยเหตุจากการงดการเรีย นการสอนตาม
ประกาศดังกล่ า ว นัก เรีย นชันมั ธยมศึก ษาปี ที ๖ (Grade 12) จะต้องเข้า เรี ย นและรับ มอบหมายให้ท ํา
รายงานในระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี
o ให้นั ก เรี ย นทุ ก คนเข้า ชันเรี ย นออนไลน์ผ่ า นระบบ Google Classroom โดยทุ ก รายวิ ช าจะมี
ครู ผสู้ อนประจําวิชาเป็ นผูร้ บั ผิดขอบ Classroom
o นัก เรี ย นทุ ก คนจะต้อ งเข้า ชันเรี ย นออนไลน์ผ่ า นระบบ Google Classroom ตามตารางเรี ย น
เช่นเดียวกันกับการเรียนในห้องเรียนปกติ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนต้องเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ในคาบแรก นักเรียนจะต้องเข้าระบบเพือเข้าร่วม Classroom ภายในระยะเวลาทีผูส้ อนคาบแรก
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o

o
o

o

o

กําหนดเพือเริมการเรียนการสอนและการมอบหมายงาน (คาบ Student Hall และวิชาพละศึกษา
ไม่มีการเรียนการสอนออนไลน์โดยปริยาย)
นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าเรียนและนับเป็ นเวลาเรียนเช่นเดียวกับการเรียนในห้องเรียนปกติ โดย
การเรียนออนไลน์จะเริมในวันที ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังตารางเวลาดังนี
วันที ๑๘ : DAY A


วันที ๑๙ : DAY B

วันที ๒๐ : DAY C
วันที ๒๓ : DAY D


วันที ๒๔ : DAY E
วันที ๒๕ : DAY A


วันที ๒๖ : DAY B
วันที ๒๗ : DAY C

กําหนดวันสอบปลายภาคยังยืน ยันตามกําหนดเดิมในวันที ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยหากมีก าร
เปลียนแปลงโรงเรียนฯจะแจ้งให้ทราบทันที
สําหรับนักเรียนทีคะแนนการทดสอบความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ (TOEFL) ยังไม่ถงึ เกณฑ์ทีโรงเรียน
กําหนด จะต้องเข้าเรียน intensive course ในช่วงท้ายของเดือนเมษายน โดยนักเรียนในกลุ่มนีจะ
ได้รับ การติด ต่อจากทางโรงเรีย นโดยตรงเพื อแจ้งรายละเอีย ดการเข้าเรีย น intensive course
ดังกล่าว
สํา หรับ นัก เรีย นที ยังเก็ บ ชัวโมงกิจกรรมพัฒ นาผู้เรีย น(Learner Development) และกิ จ กรรม
บํา เพ็ ญ ประโยชน์ต่ อ สังคม (Community Services) ไม่ ค รบ กํา หนดการยัง คงเดิ ม ไม่ มี ก าร
เปลียนแปลง
กําหนดวันสุดท้า ยของการส่ง Graduation portfolio เปลียนจากวัน ที ๒๐ มี นาคม ๒๕๖๓ เป็ น
วันที ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.วริยา ชินวรรโณ)
ผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

