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จดหมายพิเศษฉบับที่ 75/2561
26 ธันวาคม 2561
เรื่อง
เรียน

สารจากหัวหนาฝ่
้ ายฉบับที่ 2 /2561
ผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสุภาพร แก้วเรณู ( แม่ครูอ้วน ) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีหน้าที่กำกับดูแล
นักเรียนด้านวิชาการและงานปกครอง พรอมทั
เพือ่ พัฒนานักเรียน
้ ง้ ประสานความรวมมื
่ อระหวางครู
่ ประจำชัน้ ครูผูสอน
้ และผูปกครอง
้
ทุกคนใหบรรลุ
ตามนโยบายคุณภาพ คือ “เป็นคนดี คนเกง่ และมีความสุข”
้
สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนและคุณครูได้เตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน อาทิ การจัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ซึ่งเด็กๆ จะไดพบกั
ตกรรมการเรียนรู้ : STEAM เป็นหองเรี
้ บหองนวั
้
้ ยนที่ทันสมัย สวยงาม มีสื่อเทคโนโลยี และสื่ออุปกรณท์ ี่เอื้อตอ่
การเรียนรูในรู
้ ปแบบของ Play and Learn are PLEARN สงเสริ
่ มใหนั้ กเรียนไปสูเป้
่ าหมายคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาคือ “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้” ซึ่งคุณครูได้จัดหลักสูตรโดยใช้ STEAM ด้วยการบูรณาการความรู้ใน 5 สหวิทยา
การเชื่อมโยงความรูด้ านวิ
์ตางๆ
้ ชาการระหวางศาสตร
่
่ ไดแก
้ ่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ซึ่งใน
ภาคเรียนที่ 2 นี้ คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้นำบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9 เรื่องพระมหาชนก มาเป็นแก่นในการจัด
หนวยการเรี
ยนรูตามรอยพ
อในรู
่
้
่ ปแบบของ STEAM PLUS โดยนำวิชาภาษาไทยรวมบู
่ รณาการพัฒนาทักษะการอาน
่ การเขียน
ซึ่งมีรายละเอียดของสาระ การเรียนรูดั้ งนี้
Science : เรียนรูเรื
้ ่องการเกิดลม แรงลม ประโยชน์ของลม โดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
Technology : การคนหาข
อมู
นพั
Microsoft Word
้
้ ลจากอินเทอรเ์ น็ต การสรางแผ
้
่ บดวยโปรแกรม
้
Engineering : ใชกระบวนการออกแบบเชิ
งวิศวกรรมมาประยุกตใ์ ชสร
ช์ ิ้นงาน
้
้ างสรรค
้
Art : การเลือกใชวั้ สดุและการประดิษฐ์ตกแตงชิ
่ ้นงานตามกระบวนการทางศิลปะ
Mathematics : เรียนรูเรื
โดยใชกระบวนการทางคณิ
ตศาสตร์
้ ่องเวลา ความสัมพันธ์ของหนวยเวลา
่
้
Thai Language : การอานจั
อคิ
่ บใจความ การวิเคราะหต์ ัวละคร การสรุปความรูและข
้
้ ดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
จากหลักสูตรในรูปแบบของ STEAM ครูผูสอนจะนำหลั
กสูตรไปใชในห
ยนรูแบบความคิ
ดสรางสรรค
์
้
้ องเรี
้ ยนดวยกระบวนการเรี
้
้
้
เป็นฐาน Creativity Based Learning (CBL) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิ
อปฏิบัติ
์ โดยเนนการลงมื
้ ดความรู้ ความคิดสรางสรรค
้
้
ในรูปแบบของ Play and Learn are PLEARN มีขั้นตอนในการเรียนรูดั้ งนี้
1. การกระตุนความสนใจ
้
2. การตั้งปัญหาและแบงกลุ
่องที่นักเรียนสนใจจากแหลงเรี
่ มให
่ ค้ นคว
้ าตามเรื
้
่ ยนรูที้ ่อยูใกล
่ ตั้ ว เชน่ หนังสือ เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ
3. คนหาข
อมู
ม่
้
้ ลและทำงานดวยกระบวนการกลุ
้
4. การนำเสนอผลงานโดยใหผู้ เรี
มนำเสนอผลงานด
วยวิ
้ ยนแตละกลุ
่
่
้ ธีการตางๆ
่
5. การวัดและประเมินผลดวยวิ
ธ
ก
ี
ารและเครื
อ
่
งมื
อ
ที
ห
่
ลากหลาย
โดยให
ผู
เรี
้
้ ้ ยนมีสวนร
่ วม
่
สิ่งที่นักเรียนจะไดรั้ บจากการเรียนการสอนคือความรูทางวิ
ชาการ ความคิดสรางสรรค
ความภาคภูมิใจ
์ ความกลาแสดงออก
้
้
้
ในตนเอง มีทักษะชีวิต เพื่อนำไปสูการคิ
ดเป็น ทำเป็น และแกปั้ ญหาได้ สามารถทำงานรวมกั
่
่ บผูอื้ ่นไดอย
้ างมี
่ ความสุข
หากทานผู
องการสอบถามข
อมู
ก หรือตองการให
แม
อนักเรียน
่ ปกครองต
้
้
้ ลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเรียนรูของลู
้
้
้ ครู
่ อวน
้ ดูแลชวยเหลื
่
ในดานพฤติ
กรรมตางๆ
้
่ สามารถติดตอสื
่ ่อสารไดทาง
้ E-mail : supapornmusic57@gmail.com ในกรณีที่มีการสื่อสารกับคุณครูผาน
่
ทาง Email ขอความรวมมื
งผูอำนวยการอาจารย
เ์ สรี ปาลเดชพงศไ์ ดที้ ่ E-mail : Seriparn@gmail.com ทั้งนี้
่ อทานผู
่ ปกครองสำเนาถึ
้
้
เพื่อให้ผู้อำนวยการได้สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งให้การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มที่
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ด้วยรักและผูกพัน
นางสาวสุภาพร แกว้ เรณู (แมค่ รูอว้ น)
หัวหนา้ ฝ่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 75/2561
ขาพเจ
ด.ญ. / ด.ช. ........................................................................................................................... ชั้น ...................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บสารจากหัวหนาฝ่
ว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้ ...............................................................................
้ ายฉบับที่ 2/2561 เรียบรอยแล
้
้
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.75/2018
December 26, 2018
Subject: Newsletter from Supervisor 2/2018
Dear P.3 English Program and International Program parents,
I am Supaporn Keawranoo or Maekroo Ouan. I work as the P3 EP and LIPS supervisor. My responsibility is taking
care of students both in academic subjects and behavior, and also liaising between the homeroom teacher, foreign
teachers and parents in order to encourage our students to be morally-sound, competent and happy. I have a few
items to tell you as follows.
For the 2nd semester, the school has prepared and is ready to welcome all students to school. We have an
innovative room; the STEAM room which is modern, equipped with learning materials that support students’
learning using “Play and Learn (Plearn)” strategy which will encourage our primary students to develop their
analytical thinking skills, implementation skills, and problem-solving skills. Teachers use STEAM as the core
curriculum to integrate Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Moreover, the story of Mahajanaka,
one of the King Rama 9’s literally works is integrated in the Thai Language subject as STEAM PLUS strategy. Here
are more details about STEAM and Thai Lanuage.
Science: Students will learn about wind, and the benefits of the wind through Science Inquiry.
Technology: Students will search for information from the internet and make a leaflet using Microsoft Word.
Engineering: Students will learn about Engineering Design Process when designing and making their work.
Art: Students will learn how to choose materials to do their work and for decorating using Art Process.
Mathematics: Students will learn about time and relationship of units of time through Mathematics Process.
Thai Language: Students will learn how to skim read, analyze characters in a story, summarize a story and
be able to use the moral of the story in their daily lives.
As STEAM is used as the core curriculum for this semester, teachers will use Creativity Based Learning (CBL) in
the classroom to encourage students to learn and be creative through “Play and Learn (Plearn)” strategy as follows:
1. Attention – grabbing introduction
2. Ask a question and separate into small groups to study the issues they are interested in from learning
resources around them, such as, books, websites, videos, etc.
3. Search for information and work as group.
4. Students will be evaluated with various methods.
From all of the issues mention above, our students will develop not only in academically but their creativity,
confidence, self-esteem, life skills, analytical thinking skills, implementation skills, problem-solving skills and social
skills will also increase.
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; supapornmusic@gmail.com and also copy the director, Ajarn
Seri; seriparn@gmail.com

With Best Regards,
Ms. Supaporn Keawranoo (Maekroo Ouan)
P3 EP and LIPS Supervisor
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Signed ___________________ Parent

