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จดหมายพิเศษฉบับที่ 98/2561
26 ธันวาคม 2561
เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่ายฉบับที่ 2 / 2561
เรียน ผูปกครองระดั
บชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ P.4 ทราบ
้
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพิมลพัฒน์ ทิพย์คูนอก (แม่ครูบี๋) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับ
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนและคุณครูไดเตรี
ดาน
้ ยมความพรอมในหลายๆ
้
้ อาทิ การจัดบรรยากาศชั้นเรียน การวางแผน
การสอนและเตรียมสื่อการเรียนการสอน การเตรียมความพรอมในการดู
แลและพัฒนานักเรียนรายบุคคล เพื่อตอนรั
้
้ บนักเรียนกลับ
สูโรงเรี
นอี
่ ยนอยางอบอุ
่
่ กครั้งนะคะ
สืบเนื่องจากผู้ปกครองได้มารับสมุดรายงานผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 และได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน
คุณพอ่ คุณแมหลายๆ
ทานเกิ
่
่ ดความสงสัยวา่ “ทำไมนักเรียนมีผลการเรียนลดลง ทำไมนักเรียนอยู่บ้านกับอยู่โรงเรียนจึง
ปฏิบัติตนไม่เหมือนกัน” ดังนั้นสารจากหัวหนาฝ่
้ ายฉบับนี้ แมครู
่ บี๋จึงขอเพิ่มเติมขอมู
้ ลและเสริมเทคนิคเล็กๆ นอยๆ
้ เรื่องการฝึก
ระเบียบวินัยใหกั้ บลูกๆ มาฝากคะ่ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนานักเรียนใหเป็
ความสุข”
้ น “เด็กดี เด็กเกงและมี
่
เรือ่ งที่ 1 ทำอย่างไรเมือ่ ผลการเรียนของลูกลดลง คำถามนีแ้ มครู
ทาน
ยและ
่ บเ๋ี ชือ่ วาคุ
่ ณพอ่ คุณแมหลายๆ
่
่ ตางสงสั
่
รวมถึงคุณครู เชนเดี
่ ยวกันคะ่ กอนอื
่ ่นทั้งคุณพอ่ คุณแม่ คุณครูและลูกๆ เราลองมาวิเคราะห์สาเหตุไปพรอมๆ
้ กันวามี
่ ปัจจัยใดบาง
้
ที่ทำใหผลการเรี
ย
นของลู
ก
ๆลดลง
้
ดา้ นเนือ้ หา ในระดับชัน้ ป.4 ถือเป็นชวงเวลาที
ม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทัง้ เนือ้ หาทีซ่ บั ซอนและยากขึ
น้ จากทีเ่ คยเรียนเนนความรู
่
้
้
้
ความจำ ความเขาใจเป็
นพืน้ ฐาน ตองมาเรี
ยนรูกระบวนการคิ
ดวิเคราะห์ มากขึน้ ซึง่ กระบวนการคิดวิเคราะห์นน้ั ตองอาศั
ยหลักการ
้
้
้
้
ฝึกย้ำซ้ำทวนบอยๆ
้น
่ ทั้งสถานการณ์จริงและสถานการการณ์จำลองเพื่อใหนั้ กเรียนเกิดความเขาใจมากขึ
้
ดา้ นนักเรียน ในวัยนีล้ กู ๆของเรามีความซุกซนมากขึน้ ชางพู
ยน
่ ด ชางคุ
่ ย มีความมัน่ ใจในตนเอง ความเอาใจใสต่ อการเรี
่
ลดลง ลูกๆ สวนใหญ
จะทำงานรวดเร็
ว จนบางครัง้ สงผลให
เกิ
ผลงานเกิดความผิดพลาด รวมถึงการตอบคำถาม
่
่
่
้ ดความไมรอบคอบ
่
ลูกๆ มักจะเขียนสั้นๆ ไมอธิ
่ บายในรายละเอียด
ด้านครูผู้สอน คุณครูสอนโดยใช้วิธีในรูปแบบเดิมไมท่ าทายผู
เรี
อความตื
่นตัวในการเรียนของนักเรียน
้
้ ยน สงผลกระทบต
่
่
ด้านผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ ไม่มีเวลาในการทบทวนบทเรียน หรือบางครั้งส่งนักเรียนเรียนพิเศษที่สถาบันติวต่างๆ
แตไม
่ มี่ เวลามาทบทวนกับนักเรียนอีกครั้ง
จากสาเหตุในด้านต่างๆ แม่ครูบี๋และแม่ครู พ่อครูมีความปรารถนาที่จะใหความช
้
่วยเหลือพัฒนาผลการเรียนของลูกๆ
ให้ดีขึ้น ดังนั้นทั้งคุณครู คุณพอ่ คุณแม่ โรงเรียนและลูกๆ เราตองจั
้ บมือกันและเดินไปพรอมๆ
้ กัน เมื่อเรารูปั้ ญหา วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาได้แล้ว เราก็จะแก้ไขและพัฒนาลูกๆ ไปด้วยกันนะคะ รายละเอียดของการใหการดู
แล ชวยเหลื
อ และพัฒนาแม่ครูบี๋จะ
้
่
สื่อสารใหผู้ ปกครองทุ
กทานได
รั้ บทราบอยางต
้
่
่ อเนื
่ ่องคะ่
เรื่อง 2 แนวทางในการช่วยเหลือพัฒนานักเรียนในภาคเรียนที่ 2
(1) ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสรางสร
์ แมครู
์
้ างสรรค
้
่ ไดจั้ ดทำแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสรางสรรค
้
ให้นักเรียนทำทุกๆ วันศุกร์ เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การสืบค้นขอมูล วิเคราะห์ จำแนกข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกๆ แม่ครูบี๋
ขอความรวมมื
ม พูดใหกำลั
่ อคุณพอ่ คุณแมดู่ แลแนะนำการทำการบานเสริ
้
้ งใจเสริมแรงใหนั้ กเรียนพัฒนาตนเองอยางต
่ อเนื
่ อ่ งนะคะ

(2) ฝึกทักษะการคิดคำนวณและทักษะการเขียนสื่อความ แม่ครูบี๋ไดจั้ ดทำการบ้านเสริม การคิดคำนวณและทักษะ
ด้านการเขียน เนื่องจากนักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาด้านการคิดคำนวณและด้านการเขียนสะกดคำและเขียนสื่อความ ดังนั้น
การฝึกทำบอยๆ
่ จะชวยส
่ งเสริ
่ มใหนั้ กเรียนมีทักษะและประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
(3) การดูแลพัฒนานักเรียนรายบุคคล ในช่วงภาคเรียนที่ 1 คุณครูได้พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลในด้านการคิดคำนวณ
และการเขียน ในภาคเรียนที่ 2 แมครู
กตางๆ
วงวั
่ บี๋ขอขยายผลสงแบบฝึ
่
่ มายังคุณพอ่ คุณแม่ โดยใชเวลาในช
้
่ นหยุดเสาร์ - อาทิตย์
ในการช่วยเหลือลูกๆ ทำแบบฝึกหัดเสริมเพื่อพัฒนาจุดที่ลูกๆ ยังต้องได้รับเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลค่ะ นักเรียนแต่ละคนจะได้รับ
แบบฝึกเสริมทักษะที่แตกตางกั
่ นคะ่
(4) การสงเสริ
่ มใหลู้ กมีวนิ ยั และความรับผิดชอบ เด็กทีม่ วี นิ ยั ในตนเองและมีความรับผิดชอบจะเป็นเด็กทีส่ ามารถปฏิบตั ติ น
ไดถู้ กกาลเทศะ ปฏิบัติตามกฎเกณฑข์ องสังคม เคารพสิทธิของผูอื้ ่น ทำตามหนาที
้ ่ของตนและมีความซื่อสัตยส์ ุจริต โดยไมต่ องมี
้
ผู้ควบคุมหรือลงโทษ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของลูกได้ ซึ่งแม่ครูบี๋มีเทคนิคของ
การสร้างระเบียบวินัยใหกั้ บลูกมาฝากคุณพอ่ คุณแมค่ ะ่
คุณพ่อคุณแม่ควรใหลู้ กได้ร่วมกำหนดกฎเกณฑ์การปฏิบัติร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ เพื่อให้ลูกเกิดการยอมรับและ
พรอมปฏิ
บัติตาม
้
กฎระเบียบตองชั
าใจง
้ ดเจน ปฏิบัติไดและเข
้
้ าย
่
สร้างทางเลือกเพื่อลดความขัดแย้งในการกำหนดกฎ ควรสร้างทางเลือกเพื่อให้ลูกมีโอกาสเลือก ทำให้ลูกมี
ความสามารถในการวางแผน ตัดสินใจเลือกดวยตนเองแต
ควรมี
ทางเลือกไมมากและควรใช
คำถามง
ายๆ
้
่
่
้
่ ไมสลั
่ บซับซอน
้
เตือนเมื่อทำผิดกฎ การที่คุณพอคุ
อลงโทษเพียงแตรั่ บฟังและใหลู้ กรอรับผลการกระทำ
่ ณแมไม
่ แสดงอาการโกรธหรื
่
ของตนเอง ไม่ยอมใจอ่อนจะทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะปรับปรุงตนเองและยึดมั่นปฏิบัติตามกฎได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่จะ
ตองยึ
อนเดิม ตองไม
อยให
ลู้ กทำตามใจตนเอง ถือเป็นการสรางนิ
้ ดหลักปฏิบตั แิ นนอนเหมื
่
้ ยอมปล
่
่
้ สยั การตอสู
่ กั้ บความออนแอ
่
ในการตามใจตนเองที่มักมีอยูในเด็
ก
ทุ
ก
คนได
เป็
น
อย
างดี
ค
ะ
่
้
่
่
ชื่นชมเมื่อลูกปฏิบัติได้ตามกฎ เช่น บอกลูกว่า “พ่อแม่ภูมิใจมากที่ลูกทำการบ้านเองโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องเตือน”
ใหรางวั
้ ลเล็กๆ นอยๆ
้ กับลูก เมื่อลูกปฏิบัติไดต้ อเนื
่ ่อง
สุดทายนี
กทานที
งบุ
้ แ้ มครู
่ บข๋ี อขอบพระคุณผูปกครองทุ
้
่ ม่ อบความไววางใจในการส
้
่ ตรหลานมาเขาเรี
้ ยนในโรงเรียนเลิศหลา้
ซึง่ แมครู
อเด็กๆ ใหเป็
องการ
่ พอครู
่ ทกุ คนจะดูแลและชวยเหลื
่
้ นคนดี คนเกง่ และดำเนินชีวติ อยางมี
่ ความสุขคะ่ หากทานผู
่ ปกครองต
้
้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรูของลู
ก หรือต้องการให้แม่ครูบี๋ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านพฤติกรรมต่างๆ สามารถ
้
ติดตอสื
E-mail แมครู
่ ่อสารไดทาง
้ E-mail : phimolphat @gmail.com ในกรณีที่มีการสื่อสารกับคุณครูผานทาง
่
่ บี๋ขอความรวมมื
่ อ
ทานผู
งผูอำนวยการอาจารย
เ์ สรี ปาลเดชพงศ์ ไดที้ ่ E-mail : Seriparn@gmail.com ทั้งนี้เพื่อใหผู้ อำนวยการได
่ ปกครองสำเนาถึ
้
้
้
้
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งให้การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคะ่
ดวยรั
้ กและผูกพัน
นางสาวพิมลพัฒน์ ทิพยค์ ูนอก (แมค่ รูบี๋)
หัวหนาฝ่
้ ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตัดสว่ นนี้สง่ คืนที่ครูประจำชั้นภายในวันศุกรท์ ี่ 28 ธันวาคม 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 98/2561
ขาพเจ
(เด็กชาย / เด็กหญิง) ...................................................................................................... ชั้น .....................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บสารจากหัวหนาฝ่
ว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้
้ ายฉบับที่ 2/2561 เรียบรอยแล
้
้
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.98/2018
December 26, 2018

Subject: Newsletter from Supervisor 2/2018
Dear P.4 English Program and International Program parents,
I am Phimolphat Thipkoonok or Maekroo Bie. I work as the P4 EP and LIPS supervisor. My responsibility is
taking care of students both in academic subjects and behavior, and also liaising between the homeroom teachers, 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.
During Parent-Teacher Interviews, I have heard a number of parents mentioned the following; Why my child’s
grade was lower than last time?, Why my child’s behavior is different when they are at school and home?, etc. I
would like to share some information and tricks with all parents on how to help and discipline your child on their
behavior and academically.
First, What should we do when our child grade’s is lower? Many parents might be wonder why their child’s
grade is lower. Here are some factors that might affect their grades.
Content: Content in P4 is complex and difficult. In P4, analytical skills are required but they still need
practice, review and memorize the content they learn.
Students: Students at this age have confidence, are talkative, are playful, maybe do not pay attention to
the classes as much as they have to, most of them do not take time when doing work which makes them not get
the right answers or they answer with very short answers with no explanations.
Teachers: Teachers use the same techniques when teaching the students. This makes the lessons
boring.
Parents: Parents have no time to review the lessons with the students.
Thinking about the above mentioned factors, I would like to ask for your cooperation in helping our students to
be successful in their learning by working together to find the causes of the problems and figure out the solutions.
Second: Plan to develop students for semester 2
1. Develop analytical thinking skill and creativity. Teachers have prepared booklets to help students
improve their thinking skills and creativity. Each Friday students will do these booklets. I would like to ask for your
cooperation to support and encourage your child.
2. Develop numeracy and writing skills, as students need improvement in their numeracy, spelling and
writing so I have prepared booklets for all students.
3. Individual student development. For this semester, each student will get different booklets to help
develop themselves academically. I would like to ask for your cooperation to make sure your child finish it on the
weekends.

Third: Individual Student Development. For this semester I would like to ask for your cooperation in helping
your child finish the extra workbook on the weekends, which I have prepared for each student. This is for students
to improve and develop themselves as each student will get different workbooks.
Fourth: Discipline and responsibility. A child with discipline and responsibility is a child who knows time and
place, is able to follow social norms, respects others’ rights, has responsibility and is honest. Here are some tips
I would like to share with you on how to reinforce to your child to have discipline and responsibility.
1. Set up rules, regulations or commitments for them to accept and agree to follow.
2. All rules, regulations or commitments should be clearly stated and easy to follow and understand.
3. Provide your child limited choices to promote their decision making and planning skills
4. Once your child breaks a rule, do not express your anger or give them a consequence, just give them
a warning. Keep following the rules, they will learn to follow the rules.
5. Appreciate them when they are able to follow the rules.
Lastly, I would like to thank all 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; phimolphat@gmail.com and also copy the director,
Ajarn Seri; seriparn@gmail.com

With Best Regards,
Ms. Phimolphat Thipkoonok or Maekroo Bie
P4 EP and LIPS Supervisor

Please return the form below to your child’s homeroom teacher no later than December 28th, 2018

Reply Form
Special Newsletter No. 98/2018
I, Parent of ______________________________________________________________ Class ___________
have received the letter “Newsletter from Supervisor 2/2018” and have the following
comments: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Signed ______________________________ Parent

