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On Saturday 11th July 2020, on behalf of the 
school, Dr Songsri Foran and other committee 
members  performed  a  merit  ceremony  at  
Buddharangsee Temple, Stanmore, for Khun 
Supen Raffan who passed away peacefully on 2nd 
July 2020.  Many members of Khun Supen’s family 
and friends were present. 

Khun Supen, Pa Pen or Pee Pen was one of the 

original supporters of the school and never 
ceased supporting the school even after she 
passed away.  Her family donated $695 to the 

school on her behalf and said that it was some-
thing that would have made her happy.  We thank 

them very much for their generosity and we will 
always remember her.  

1. งานท าบุญของคุณสุเพ็ญ รฟัฟาน  

1. MERIT MAKING FOR KHUN SUPEN RAFFAN  

วนัเสารท์ี ่ 11 กรกฎาคม 2020 
โรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษี 
โดย ดร.ทรงศร ี ฟอแรน และ
คณะกรรมการ ไดจ้ดังานท าบุญ
ทีว่ดัพุทธรงัษี สแตนมอร ์ เพือ่
คณุสเุพ็ญ รฟัฟาน ซ ึง่เสยีชวีติ
ลงอย่างสงบ เมือ่วนัที ่ 2 
กรกฎาคมทีผ่่านมา โดยมี
ครอบครวัและญาตมิติรของคณุ
สเุพ็ญมารว่มงานกนัอย่างพรอ้ม
เพรยีง 

 

 

คณุสเุพ็ญ, ป้าเพ็ญ  หรอืพีเ่พ็ญ
ของพวกเรา เป็นผูช้ว่ยเหลอื
กจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนฯ มา
ตัง้แตเ่ร ิม่ตน้ตัง้โรงเรยีน และได ้
ใหก้ารสนับสนุนโรงเรยีนเร ือ่ยมา 
ในการนี ้ ครอบครวัของพีเ่พ็ญ
ไดบ้รจิาคเงนิจ านวน 695 
เหรยีญใหก้บัโรงเรยีน เพราะเช ือ่
วา่เป็นสิง่ทีพ่ีเ่พ็ญจะมคีวามสขุ
ในการบรจิาคนี ้ ทางโรงเรยีน
ขอขอบคุณในน า้ใจ และเราจะ
จดจ าพีเ่พ็ญตลอดไป  
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2. อบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  

วนัอาทติยท์ี ่ 12 กรกฎาคม 2020 โรงเรยีนฯ ไดส้ง่
นายจกัรท์พิย ์ วงษศ์รแีกว้ คณะกรรมการโรงเรยีนฯ ไป
อบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้กบั Medic Corp 
Ambulance ที ่ Parramatta การอบรมใชเ้วลาหน่ึง
วนัเต็ม การอบรมคร ัง้นีไ้ดร้บัความรว่มมอืจากทาง 
NSW Federation of Community Language 
Scho o l s  เป็นผูป้ระสานงานใหก้บัอาสาสมคัรจาก
โรงเรยีนตา่งๆ ในรฐันิวเซาทเ์วลลไ์ดเ้ขา้รว่มอบรม เพือ่
เป็นประโยชนต์อ่การชว่ยเหลอืนักเรยีนไดท้นัท่วงท ี ใน
กรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตหุรอืการเจ็บป่วยฉุกเฉินขึน้ภายใน
โรงเรยีน 

ทัง้นี ้ทางโรงเรยีนฯ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการปฐม
พยาบาลเบือ้งตน้ และไดส้ง่อาสาสมคัรเขา้รว่มอบรม
อยา่งตอ่เน่ืองเร ือ่ยมา เพือ่ใหผู้ป้กครองและนักเรยีนมี
ความมั่นใจในเร ือ่งการดแูลการเจ็บป่วยหรอือบุตัเิหตุ
เบือ้งตน้ ในขณะทีม่าเรยีนและใชพ้ืน้ทีภ่ายในโรงเรยีนฯ 

2. FIRST AID COURSE  

On Sunday 12th July 2020, com-

mittee member Chakthip 

Wongsrikaeo attended a First 

Aid Course with Medic Corp  

Ambulance  at  Parramatta.  

This  course  is  provided by the 

NSW Federation of  Community 

Language Schools to facilitate 

volunteers from Language 

School in NSW in learning how 

to deal with any  medical  

emergency  situation  and   

minimise the loss of life within 

schools.  This is an on - going 

course from the Federation 

which  our school  always  en-

gages with by sending teachers, 

committee members or volun-

teers to gain first aid 

knowledge so parents can be 

assured that we have enough 

qualified staff to help in case of 

emergencies.  
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3. การประชมุคณะกรรมการ ครูและการจดัการเรยีนออนไลน ์ 
วนัเสารท์ี ่12 กนัยายน 2020 ได ้
มกีารประชมุคณะกรรมการฯ 

เกีย่วกบังานงบประมาณการเงนิ 
งานธรุการ งานจดัซือ้อปุกรณ ์

และการพฒันาการเรยีนการสอน 
ของโรงเรยีน  

นอกจากนี ้ เมือ่วนัอาทติยท์ี ่ 27 
กนัยายน 2020 ยงัไดม้กีาร

ประชมุครทูางไลนแ์อพพลเิคช ัน่
ขึน้ เพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการ

ปรบัปรงุการสอนออนไลนจ์าก
เดมิทีช่ ัน้อนุบาลถงึป. 2 เรยีน

ผ่านไลนแ์อพพลเิคช ัน่ โดยครมูี
คลปิบทเรยีนและการบา้นให ้ แต่

เทอม 3 นีไ้ดเ้ปลีย่นเป็นการสอน
สดผ่านซมูแอพพลเิคช ัน่ทกุ

ระดบัช ัน้ ยกเวน้ช ัน้อนุบาล 1 

ยงัคงเป็นวดิโิอคอลผ่านไลน์
แอพพลเิคช ัน่  

โดยรวมมกีารตอบรบัจากนักเรยีนและ
ผูป้กครองด ี ครดู าเนินการสอนตามแผน

ไดต้อ่เน่ือง รวมถงึ ครปูระจ าช ัน้ป.1-2 
ถงึป.5-6 ยงัไดร้วบรวมเนือ้หาการสอน

ของแตล่ะสปัดาห ์ และใหส้ง่การบา้นทางกู
เกิล้คลาสรมูอกีดว้ย  การประชมุ

ปรกึษาหารอืของคณะกรรมการฯ และ
คณะครฯู มไิดม้เีพยีงคร ัง้เดยีวในแตล่ะ

เทอม แตย่งัมกีารประชมุยอ่ยในเวลาอืน่ๆ 
อกีดว้ย ทัง้นี ้ เพือ่ใหก้ารบรหิารงานของ

โรงเรยีนฯ เป็นไปดว้ยความราบร ืน่ตลอด
ปีการศกึษา 2020  
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 3.  SCHOOL COMMITTEE MEETING AND ONLINE 

LEARNING PROGRAM 

On Saturday 12th September 2020, an online school committee 

meeting was held to discuss about finances, administration, pur-

chasing, learning and teaching development.   

On Sunday 27th September 2020, we organised a meeting with 

the teachers. The main issues discussed re improving online 

teaching were as follows: 

- Kindy to Year 2: lessons used to be conducted through the 

‘Line’ application; these lessons will change to use 

‘Zoom’ (live) to all classes except for Kindy 1 which will 

still use ‘Line’. 

- Year 1 to Year 5-6: teachers will check students’ home work 

sent to Google Classroom 

Teachers, students and parents are happy and have responded 

well to the changes.  We hold meetings throughout the term so 

everything will be well organised throughout 2020.  
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4. การปรบัพืน้ฐานการเรยีนดนตรไีทยทางออนไลน ์ 

ในเทอม 3 นี ้โรงเรยีนไดจ้ดัการ
เรยีนดนตรไีทยทางออนไลนข์ึน้
เฉพาะช ัน้อนุบาล 3 ถงึ ป.5-6 
ซึง่มคีรดูนตรไีทยจากเมอืงไทย 
4 คน มาท าการสอนผ่าน
แอพพลเิคช ัน่ทรวูรีมู 

โดยการเรยีนดนตรเีทอมนี ้ จะ
เนน้เร ือ่งพืน้ฐานเป็นหลกั การ
แกไ้ขพืน้ฐานดงักลา่วนี ้ จะรวม
ไปถงึ การแกไ้ขท่าน่ัง การลง
มอืเลน่เคร ือ่งตา่งๆ ใหถ้กูตอ้ง 
เชน่ การตใีหต้รงต าแหน่ง  

การกรอทีค่วรจะลงมอืไหนกอ่น 
การจบัไมท้ีย่าวไป การดดีเขา้-

ออกตอ้งใหน้ า้หนักเท่ากนั เป็น
ตน้ อน่ึง การเรยีนปรบัแก ้

พืน้ฐานนี ้ เป็นไปดว้ยความ
ราบร ืน่ นักเรยีนและครตูา่ง
สือ่สารโตต้อบกนั มกีารสง่

การบา้นใหค้รตูรวจสอบความ
ถกูตอ้ง และครไูดแ้กไ้ขใหอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง   
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4. Learning Thai music online  

During term 3, Thai music lessons were conducted online for 

Kindy 3 to Year 5-6 by the True Vroom application by four teachers in Thailand.   

The main purpose for this term was to stress the basics of each music instrument such 

as posture, correct ways to handle and how to play the instruments.   

The students and teachers maintained their communication, and were happy with pro-

gress. Students sent video clips for the teachers to comment on their performances.  
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5. การประเมนิผลการสอนคณะครูออนไลน ์ 

ฝ่ายวชิาการฯ ไดท้ าการประเมนิผลการสอน
ออนไลนข์องคณะคร ู โดยไดจ้ดัท าแบบสอบถาม
ความคดิเห็น และส่งใหผู้ป้กครองทางออนไลนท์ุก
ระดบัช ัน้ หลงัจากน้ัน ไดร้วบรวมความคดิเห็น 
ประมวลผล สรปุผล และขอ้เสนอแนะ สง่ทางอเีมล ์
แจง้กบัครทูกุคนเป็นรายๆไป  

การประเมนิผลคร ัง้นี ้ เพือ่ใหเ้ป็นประโยชนต์่อการ
จดัการสอนออนไลนใ์นเทอมต่อไป รวมทัง้เร ือ่ง
แผนการสอน เนือ้หาและรปูแบบการใชเ้คร ือ่งมอื
การสอนต่างๆ ดว้ย 

5. Teachers’ Performance Assessment 

Online  

Our curriculum committee assessed 

online teaching of the teachers by 

sending questionnaires to all parents.  

After the assessment and comments 

from the parents, we sent the results 

to the teachers so they can improve 

their online teaching methods, plans 

and contents in the future.  

6. การเปิดตวัการใช ้Learning 
Management System “Additio”  

เมือ่วนัศกุรท์ี ่18 กนัยายน 2020  NSW Federation of 
Community Language Schools Inc ไดม้งีานเปิดตวั
ระบบการจดัการเรยีนรูแ้บบใหม่ทางออนไลนข์ึน้ โดยม ี
The Hon Minister Dominello , MP, Minister  for  
Customer  Service เป็นประธานการเปิดงาน รวมทัง้ผูม้ี
เกยีรตอิืน่ๆ ในงานนี ้ ทีป่รกึษาโรงเรยีน คณะกรรมการและ
ครูของโรงเรยีนฯ ไดเ้ขา้รว่มดว้ย อน่ึง โรงเรยีนฯ มี
แผนงานทีจ่ะน าระบบการจดัการแบบใหม่นีม้าใช ้ เพือ่
ปรบัปรุงมาตรฐานและพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลตา่งๆ 
ภายในโรงเรยีน ทัง้นี ้ นอกจากจะชว่ยลดเวลาการท างาน
ของครูและคณะกรรมการแลว้ ยงัจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการสอนของครูแตล่ะหอ้งอกีดว้ย  

6. Learning Management System, 

‘ADDITIO’  

On Friday 18th September 2020,  the  NSW  

Federation of Community Language Schools 

Inc launched a Free the ADDITIO, Learning 

Management  System by  the Hon Minister  Do-

mimello, MP, Minister for Customer Service. 

There were many distinguished guests and 

some of our committee and teachers attended 

the launch via Zoom. The school will utilise 

this system for material content and lesson 

development storage, a teaching tool that will 

enhance our school progress, help us to save 

time, have better control of the classes and 

moreover for teachers to enhance their skills 

in face-to- face and online classes. 



7. การอบรมทาง WEBINAR  

NSW Federation of Community Language Schools 
Inc ไดจ้ดัสมัมนาออนไลนข์ึน้เพือ่เป็นการเสรมิความรูใ้หก้บั
ครผููส้อน โดยครจูากโรงเรยีนฯ และกรรมการฝ่ายวชิาการได ้
เขา้รว่มสมัมนาอยา่งสม ่าเสมอ ในหวัขอ้ตา่งๆ ดงันี ้ 

1. วนัศุกรท์ี ่17 กรกฎาคม: Professor Stephen Krashen 
“A World Authority on Language Learning and 
Acquisition”. 

2. วนัเสารท์ี ่ 25 กรกฎาคม: Melissa Gould-Drakeley, 
"Remote Teaching and Assessment – Shifting to-
wards Blended Models of Delivery”  

3. วนัจนัทรท์ี ่ 17 สงิหาคม: Professor Bruno Di Biase, 
“The Role of the Student's Environment in Lan-
guage Learning. 

4. วนัจนัทรท์ี ่24 สงิหาคม: Melissa Gould-Drakeley  “K 
-10 Language Syllabus: Assessment and Report-
ing. 

5. วนัพฤหสับดทีี ่ 3 กนัยายน: Professor Ingrid Piller 
“Literacy in Heritage Language Maintenance”. 

6. วนัจนัทรท์ี ่ 28 กนัยายน: Professor John Hajek 
“Thinking and Acting about Languages Education: 
New and Old Challenges and Opportunities”. 
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7. Webinar  

The NSW Federation of Community Language 

Schools Inc has conducted a number of webinars 

during the school terms to enhance the skills of 

teaching and managing schools.  Our teachers and 

school committees have attended the following 

webinars: 

1. Friday 17 July: Professor Stephen Krashen “A 

World Authority on Language Learning and Ac-

quisition”. 

2. Saturday 25 July: Melissa Gould-Drakeley, 

"Remote Teaching and Assessment – Shifting 

towards Blended Models of Delivery”  

3. Monday 17 August: Professor Bruno Di Biase, 

University of Western Sydney 

“The Role of the Student's Environment in Lan-

guage Learning.” 

4. Monday 24 August: Melissa Gould-Drakeley  

“K -10 Language Syllabus: Assessment and Report-

ing.”  

5. Thursday 3 September: Professor Ingrid Piller 

“Literacy in Heritage Language Maintenance”. 

6. Monday 28 September: Professor John Hajek 

“Thinking and Acting about Languages Education: 

New and Old Challenges and Opportunities”. 

These webinars were joined by many representa-

tives from language schools. 
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