ประกาศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เรื่อง ยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น
_________________________________________________
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ซึ่งดำเนินมา
ตั้งแต่เดือนเมษายนนั้น จนถึงบัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และได้สร้างความตึ งเครียด
ให้กับสังคมโดยรวม ทางโรงเรียนเข้าใจดีต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าได้สร้างความตึงเครียดให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง
ตลอดจนคุณครูผู้สอนด้วย และได้ประเมินอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า หากยังจัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 จะยิ่ง
สร้างความเครียดให้ทุกภาคส่วนมากขึ้นไปอีก อีกทั้งโรงเรียนได้มีนโยบายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา สำหรับ
สัดส่วนคะแนนการวัดและประเมินผลที่ให้มีความหลากหลายระหว่างการเรียนการสอนแล้ว เช่น การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อยระหว่างเรียน หรือ การบ้านและภาระงานต่าง ๆ ทำให้
โรงเรียนมั่นใจว่านักเรียนได้รับความรู้ที่เพียงพอ เนื่องจากได้ เรียนรู้อย่างเต็มที่ระหว่างเรียน และใช้เวลาสำหรับ
การบ้านและภาระงานต่าง ๆ แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาความเครียดในการเตรียมตัวสอบ และบรรเทาสภาพ
จิตใจของทุกคนในสถานการณ์อัน เลวร้ายนี้ ทางโรงเรียนจึงขอประกาศยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เป็นวันเรียนวันสุดท้ายของภาคเรีย นนี้
สำหรับวันจันทร์ที่ 20 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ที่กำหนดไว้ให้เป็นช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แต่
เดิมนั้น ให้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำหรับนักเรียนสะสางงานที่คั่งค้าง และคุณครูจะได้ติดตามภาระงานต่าง ๆ เพื่อการ
วัดและประเมินผลการเรียนจะได้มีประสิทธิผลสูงสุด
อนึ่ง ทางโรงเรียนขอประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม
2564 และในระหว่างปิดภาคเรียนนั้น ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองผ่อนปรนให้นักเรียนได้ใช้เวลาพักผ่อนของ
ตนเองอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเรียน เพื่อความสมบูรณ์พร้อม
ทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอพระเจ้าประทานสุขภาพที่ดีแก่ทุกคน
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

(นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการ

Announcement from Bangkok Christian College
Regarding the Cancellation of First Semester 2021 Final Examinations
(All Grade Levels)
_________________________________________________
The coronavirus pandemic situation (COVID-19) and the recent spread of cases since April
has caused anxiety for society.
The school understands that the situation is stressful for students, parents and teachers.
Administrators have carefully assessed the situation and have determined that conducting final
examinations will cause more stress for all stakeholders.
The school has set clear policies since the beginning of the school year for proportionate
evaluation of scores based on attendance, participation, practice exercises, quizzes, tests and
other assignments to insure that students gain necessary understanding and skills.
To alleviate the stress involved in preparation for final examinations, to maintain
psychological well-being and to improve morale, Bangkok Christian College is announcing the
cancellation of the First Semester 2021 Final Examinations for all grade levels, and has set
the last day of classes for First Semester 2021 to be 17 September 2021.
The week of 20-23 September 2021, for which First Semester 2021 Final Examinations
were formerly scheduled, will be used instead for students to clear any backlog of incomplete
assignments, and for the teachers to efficiently follow up on collecting and processing student
work.
In addition, the school would like to announce Tuesday, October 26, 2021 as the opening
day for the Second Semester, Academic Year 2021
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During the semester break, the school requests that parents help students spend time on
useful, engaging, enjoyable activities for self-development in areas besides academics for
completeness of mind and body so that students will have a positive mindset towards learning
when the second semester begins.
May our God bless each and every one of us with good health.
This announcement made on 11 August 2021

(Mrs.Waraporn Subsomboon)
Deputy Director of Academic Affairs
and Acting Director
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