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19 มิถุนายน 2561

สารจากหัวหนาฝ่
้ าย
ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (M.1-M.3) ทราบ

สวัสดีคะ่ ดิฉันนางสาวศิวนันท์ ชินวงษา (แมครู
่ แอม) ตำแหนงหั
่ วหนาฝ่
้ ายระดับชั้นมัธยมศึกษา มีหนาที
้ ่กำกับ ดูแลนักเรียนดานวิ
้ ชาการ
และงานปกครอง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างครูประจำชั้น ครูผู้สอนและผู้ปกครอง เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้บรรลุตามเป้าหมาย
“เป็นคนดี คนเกงและมี
ความสุข” คะ่ ซึ่งเป็นนโยบายที่ทานผู
กั้ บคุณครูทุกคน ทุกระดับและทุกฝ่าย การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
่
่ อำนวยการมอบให
้
เป็นไปตามเป้าหมายได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือในสามส่วนด้วยกัน คือ คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน แม่ครูแอมจึงขอความร่วมมือจาก
ท่านผู้ปกครองช่วยส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานไปพร้อมกับคุณครูและโรงเรียน โดยจะมีการสื่อสารสองทางอย่างมีคุณภาพและกำหนดมาตรการใน
การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันตลอดปีการศึกษา 2561 สารจากหัวหน้าฝ่ายฉบับนี้แม่ครูแอมขอความร่วมมือจาก
ทานผู
งนี้
่ ปกครองดั
้
เรื่องแรก : สง่ เสริมใหน้ ักเรียนมีความรับผิดชอบและเอาใจใสต่ อ่ การเรียน
ในปีการศึกษาทีผ่ านมาแม
ครู
อมู
การพูดคุยกับผูปกครอง
่
่ แอมไดรวบรวมข
้
้ ลจากการสงต
่ อข
่ อมู
้ ลนักเรียนของครูประจำชัน้ การเยีย่ มบานผู
้ ปกครอง
้
้
ในการรับสมุดรายงานผลการเรียน ซึ่งผูปกครองส
วนใหญ
จะมี
ค
วามกั
ง
วลและห
วงใยบุ
ต
รหลานดั
ง
นี
้
้
่
่
่
1. นักเรียนทำการบ้านไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด เมื่อกลับถึงบ้านจะสนใจทำกิจกรรมอื่นๆ ก่อนทำการบ้าน ส่งผลให้ต้องทำการบ้านดึก
และการบานไม
งการบ
านคุ
้ เสร็
่ จตามเวลา มีงานคาง
้ ไมสามารถส
่
่
้ ณครูได้
2. นักเรียนไมอ่ านหนั
งสือทบทวนบทเรียนดวยตนเอง
ตองได
ปกครอง
ทำใหลื้ มสาระความรูที้ ่เรียนไดง้ าย
่
้
้ รั้ บการกระตุนจากผู
้
้
่ และจะมาเรง่
อานหนั
งสือเมื่อใกลสอบ
่
้
ดวยเหตุ
น
เ
้
ี
พื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกลาวตั
่ม โรงเรียนจึงขอประสานความรวมมื
้
่ ้งแตแรกเริ
่
่ อกับทางบานให
้ ้ คุณพอ่ คุณแมช่ วยกั
่ นจับมือ
ของลูกคนละขางในการพั
ฒนาลูกๆ ไปพรอมกั
วมมื
้
้ บคุณครู เมื่อพบวานั
่ กเรียนไมให
่ ความร
้
่ อ คุณครูจะปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. คุณครูสื่อสารให้ผู้ปกครองรับทราบปัญหา เช่น นักเรียนไม่ทำการบ้านมาส่ง คุณครูจะขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนให้
ทำการบานให
่กำหนดรวมกั
ยนใน
้ เสร็
้ จและนำมาสงคุ
่ ณครูตามขอตกลงที
้
่ น หากเนื้อหาในบทเรียนเรื่องใดที่เด็กๆ ไมเข
่ าใจ
้ คุณพอ่ คุณแมสามารถเขี
่
สมุดจดการบานแจ
งคุ
ำหรือชวยเหลื
อนักเรียนตอไป
้
้ ณครูทราบ ทั้งนี้เพื่อใหคุ้ ณครูไดสอนซ้
้
่
่
2. เมือ่ นักเรียนไมส่ งการบ
านตามเวลาที
ก
่
ำหนดจะมี
ผ
ลต
อคะแนนคุ
ณ
ลั
ก
ษณะอั
นพึงประสงค์ดานความมุ
งมั
ชา
่
้
่
้
่ น่ ในการทำงานของแตละรายวิ
่
ที่นักเรียนไมส่ งงาน
่
3. เมื่อนักเรียนไม่อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนตามที่ครูมอบหมายจะมีผลต่อคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียนของแต่ละ
รายวิชาที่คุณครูมอบหมายใหอ้ านหนั
งสือ
่
4. เมื่อมีการแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบและดูแลนักเรียนแล้ว ยังพบปัญหาเดิมอีก คุณครูจะเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยหาสาเหตุของปัญหา
และแนวทางแกไขร
าน
งสือ ทำงานคาง
้ วมกั
่ น เชน่ นักเรียนอยูทำการบ
่
้ อานหนั
่
้ หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คุณครูมอบหมายหลังเวลาเลิกเรียนภายใต้
การดูแลของคุณครู พรอมบั
้ นทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณอั์ กษร
คุณครูหวังเป็นอยางยิ
รั้ บความรวมมื
แล ชวยเหลื
อ และพัฒนานักเรียนอยางต
่ ง่ วาจะได
่
่ อจากผูปกครองในการดู
้
่
่ อเนื
่ อ่ ง เมือ่ พบปัญหาขอใหสื้ อ่ สาร
มายังคุณครูทันทีโดยเขียนในสมุดจดการบาน
ามาพู
ดคุยกับคุณครูไดค้ ะ่
้ โทรศัพท์ หรือนัดหมายลวงหน
่
้
เรื่องที่สอง : ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและหัวหน้าฝ่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เมื่อคุณพอคุ
ปกครอง
่ ณแมและผู
่
้
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูก หรือต้องการให้แม่ครูแอม และครูประจำชั้น ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านพฤติกรรมต่างๆ
สามารถสื่อสารกับแม่ครูแอมได้ทาง E-mail : siwanan.amm@gmail.com ค่ะ ในกรณีที่มีการสื่อสารกับคุณครูผ่านทางอีเมล ขอความร่วมมือ
ทานผู
งทานผู
อาจารยเ์ สรี ปาลเดชพงศ์ ไดที้ ่ seriparn@gmail.com ทุกครัง้ ดวยค
รั้ บทราบ
่ ปกครองสำเนาถึ
้
่ อำนวยการ
้
้ ะ่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหท้ านผู
่ อำนวยการได
้
ข้อมูลต่างๆ มีการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มที่บรรลุตามเป้าหมายในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนคะ่
ปกครองทุ
กทานที
งบุ
สุดทายนี
่ ณแมและผู
่
้
่ ม่ อบความไววางใจในการส
้
่ ตรหลานมาเขาเรี
้ ยนในโรงเรียนเลิศหลา้
้ แ้ มครู
่ แอมขอขอบพระคุณคุณพอคุ
แหงนี
อเด็ก ๆ ทุกคนใหเป็
่ ้ ซึ่งแมครู
่ ทุกคนจะดูแล และชวยเหลื
่
้ นคนเกง่ คนดี และมีความสุขคะ่
ดว้ ยรักและผูกพัน
นางสาวศิวนันท์ ชินวงษา (แมค่ รูแอม)
หัวหน้าฝ่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( M.1-M.3)
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 15 / 2561
ขาพเจ
ด.ญ. / ด.ช. .......................................................................................................................................................... ชั้น ............
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บสารจากหัวหนาฝ่
ว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้ .......................................................................................................
้ ายฉบับที่ 1/2561 เรียบรอยแล
้
้
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 15/2018
June 19, 2018
Subject: Newsletter from Supervisor 1/2018
Dear M1 - M3 LIPS parents,
I am Siwanan Chinwongsa or Maekroo Amm. I work as the M1-M3 LIPS supervisor. My responsibility is taking care of students
both in academic subjects and behavior, and also liaising between the homeroom teacher, teacher and parents in order to
encourage our students to be good, smart and happy. I have a few items to inform you as follows.
First: Encourage students to have responsibility and pay attention to class: I have collected information from previous
years’ homeroom teachers, talked to parents during Home Visits and Parent – Teacher Interview and found that parents have
the following concerns:
1. Students did not finish their work in the designated time. They were interested in doing something other than finishing
their homework. Then they did their homework late and could not finish it and could not hand it in to the teachers
2. Students did not review lessons on their own; required reminders from parents. They reviewed the lessons only
before the exam time.
Due to these issues I would like to ask for cooperation from parents to support your child along with the school. Here
are some steps the school will do.
a. Teachers will communicate with you through your child’s agenda, such as, your child has not finished their homework,
teacher will inform you of incomplete pages and the due date. If you find your child does not understand any topics the teachers
have taught, please write in your child’s agenda in order for teachers to help support them at school.
b. Not handing in homework on time will affect their scores on the desired characteristics score for each subject.
c. Not reviewing lessons as assigned by teachers will affect their scores on the desired characteristics score for each
subject.
d. I will invite parents to have a meeting at school to discuss any issues and find solutions, such as, stay late after school
to complete their work, etc and sign the behavior record.
I expect your cooperation in taking care, supporting and developing your child regularly. Please do not hesitate to
communicate with the teachers though your child’s agenda, call, or arrange a meeting.
Lastly, I would like to thank all the parents for trusting in our school. Thank you again for your cooperation in taking care
of the students, and helping us create a happy environment both at home and school. If you have any questions or concerns
please feel free to write me an e-mail; siwanan.amm@gmail.com and also copy the director, Ajarn Seri; seriparn@gmail.com
Lertlah School would like to thank all the parents for trusting in our school. Thank you again for your cooperation in
taking care of the students, and helping us create a happy environment both at home and school.

With Best Regards,
Ms. Siwanan Chinwongsa
M.1 - M.3 Supervisor

(Maekroo Amm )

Reply Form
Special Newsletter No. 15/2018
I, Parent of __________________________________________________________________________ Class ___________
Have received the letter “Newsletter from M.1 - M.3 Supervisor 1/2018” and have the following
Comment____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

