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จดหมายพิเศษฉบับที่ 99/2561
26 ธันวาคม 2561
เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรียน ผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ P.1 ทราบ
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจันทิมา พระเดช หรือแมครู
่ หนู ตำแหนงหั
่ วหนาฝ่
้ ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ P.1 มีหนาที
้ ่
กำกับดูแลนักเรียนดานงานปกครอง
พรอมทั
ู้ และผูปกครอง
เพื่อวางแผนให้
้
้ ้งประสานความร่วมมือระหวางครู
่ ประจำชั้น ครูผสอน
้
ความช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนใหบรรลุ
้ ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา สารจากหัวหนาฝ่
้ ายฉบับนี้ แมครู
่ หนูมเี รือ่ งราวตางๆ
่
ที่จะแจงให
งนี้คะ่
้ รั้ บทราบพรอมกั
้ บขอความรวมมื
่ อจากคุณพอ่ คุณแม่ และผูปกครองดั
้
เรื่องแรก : แนวทางการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล จากภาคเรียนที่ 1 ที่ผานมา
คุณครูประจำชั้นไดจั้ ดกิจกรรม
่
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทางด้านการเรียนทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ซึ่งผลการพัฒนาที่
ปรากฏนั้นเป็นที่พึงพอใจมากค่ะ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถอ่าน เขียน และคิดคำนวณได้ดีขึ้นตามลำดับ
ซึ่งการพัฒนานักเรียนนั้นส่วนหนึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครองเช่นเดียวกัน อาทิ การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนเสริมศักยภาพ ดานวิ
ณ ที่นี้คะ่
้ ชาการ กิจกรรมแนะแนวชวงเช
่ า้ แมครู
่ หนูขอขอบคุณทานผู
่ ปกครองมา
้
เรื่องที่สอง : การส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ เด็กที่มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบจะเป็น
เด็กที่สามารถควบคุมตนเองใหปฏิ
องเรี
้ บัติตนไดถู้ กกาลเทศะ ปฏิบัติตามขอตกลงของห
้
้ ยน เคารพสิทธิของผูอื้ ่น ทำตามหนาที
้ ่
ของตนโดยคุณพอคุ
งเสริ
่ ณแมสามารถส
่
่ มระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของลูกได้ ดังนี้
(1) กำหนดระเบียบ กติกา ขอตกลงร
วมกั
บัติตาม
้
่ น เพื่อใหเกิ
้ ดการยอมรับและพรอมปฏิ
้
(2) กฎระเบียบหรือขอตกลงต
องชั
าใจง
้
้ ดเจน ปฏิบัติไดและเข
้
้ าย
่
(3) สร้างทางเลือกเพื่อลดความขัดแย้งในการกำหนดข้อตกลง ควรสร้างทางเลือกเพื่อให้ลูกมีโอกาสเลือก ทำให้รู้จัก
การวางแผน ตัดสินใจเลือกดวยตนเอง
แตควรมี
ทางเลือกไมมากและควรใช
คำถามง
ายๆ
้
่
่
้
่ ไมสลั
่ บซับซอน
้
(4) ชื่นชมลูกเมื่อปฏิบัติไดตามกฎและข
อตกลง
หรือใหรางวั
้
้
้ ลเป็นการเสริมแรง แตต่ องให
้ อย
้ างเหมาะสม
่
(5) ทำใหเห็
้ นเป็นแบบอยาง
่
เรื่องที่สาม : การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน แม่ครูหนูขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนให้มี
ความพรอมในเรื
่องตางๆ
้
้
่ ดังตอไปนี
่
(1) การรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึง
รบกวนคุณพอคุ
่ ณแมจั่ ดเตรียมอาหารเชาให
้ กั้ บนักเรียนในทุกๆ วันคะ่ ในภาคเรียนที่ 1 นักเรียนหลายคนไมได
่ รั้ บประทานอาหารเชา้
สงผลให
ไม
่
้ มี่ สมาธิในการเรียน ทำงานชาลง
้ ไมเข
่ าร
้ วมกิ
่ จกรรมกับเพื่อนและคุณครู มีความกังวลสูงมาก
(2) การดูแลใหนั้ กเรียนจัดเตรียมเครื่องเขียน อุปกรณก์ ารเรียน หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดในรายวิชาตางๆ
่ ตรวจสอบ
การทำการบานและการจั
ดตารางเรียนใหพร
บการมาเรียน เมือ่ นักเรียนไมนำหนั
งสือหรือแบบฝึกหัดมาโรงเรียนในแตละวั
้
้ อมสำหรั
้
่
่ น
จะสงผลกระทบต
อการทำงาน
นักเรียนจะมีงานคาง
บผิดชอบ และการสงงานตรงเวลา
่
่
้ ไมได
่ รั้ บการประเมินดานความรั
้
่
(3) มาเรียนตรงเวลา เมือ่ นักเรียนสามารถปฏิบตั ไิ ดนั้ กเรียนจะเกิดความภูมใิ จและเห็นความสำคัญเรือ่ งการมาโรงเรียนให้
ตรงเวลาจนสามารถพัฒนาความรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆ ตอไป
เชน่ ตรงตอเวลาในการส
งงาน
เป็นตน้ ที่สำคัญของการมาเรียน
่
่
่
ตรงเวลาจะชวยให
นั้ กเรียนไดเรี
วน
่
้ ยนรูเนื
้ ้อหาและทำกิจกรรมไดครบถ
้
้

เรือ่ งทีส่ ่ี : การเรียนรูจ้ ากการเลน
ั นาการทีด่ ตี องเริ
่ เด็กจะมีพฒ
้ ม่ จากการเรียนรู้ ซึง่ การเรียนรูที้ ด่ กี ค็ อื การเรียนรูด้ วย
้
การเลน่ อีกทัง้ ยังเป็นกระบวนการเรียนรูที้ จ่ ะชวยให
เกิ
นการเลนบทบาทสมมติ
ทเ่ี ด็กจะไดเรี
่
้ ดประสบการณใ์ หมๆ่ ขึน้ ไมว่ าจะเป็
่
่
้ ยนรู้
เรื่องสถานะตางๆ
่งการเลนเกมกลุ
มที
่ ในสังคม หรือแมกระทั
้
่
่ ่มีความสนุกสนาน เด็กๆ ก็จะไดเรี
้ ยนรูเรื
้ ่องกฎระเบียบ และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วย การเล่นที่มีประสิทธิภาพ คือการเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิดร่วมด้วย โดยคุณพ่อ
คุณแมสามารถให
คำแนะนำกั
บลูก ๆ ขณะเลนได
่
้
่ ดั้ งนี้
(1) การตัง้ คำถาม ในการเลนแต
ง้ ควรมีการตัง้ คำถามเพือ่ ใหได
่ ละครั
่
้ คิ้ ดกอนว
่ า่ วันนีเ้ กมทีอ่ ยากจะเลนนั
่ น้ จะเลนแบบไหน
่
มีการกำหนดกฎกติกาการเลนอย
มสราง
่ างไร
่ การตัง้ คำถามเหลานี
่ ถ้ อื เป็นการฝึกใหลู้ กไดคิ้ ดเป็นเหตุเป็นผล และทีส่ ำคัญจะชวยเสริ
่
้
ทักษะความกลาแสดงออก
กลาแสดงความคิ
ดเห็น สงเสริ
้
้
่ มใหเกิ
้ ดความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผูนำในอนาคต
้
(2) เฝาดู
แ
ลให
คำปรึ
ก
ษา
ในการเล
นแต
ละครั
ง
้
เมื
อ
่
เกิ
ด
ปั
ญ
หา
พ
อแม
ควรเป็
น
ผู
เฝ้
า
ดู
แ
ลให
คำปรึ
ก
ษามากกว
าเป็
้
้
่ ่
่ ่
้
้
่ นผูที้ ล่ งมือ
ทำใหเพราะเมื
่อเกิดปัญหาแลวพ
วยเหลื
อจาก
้
้ อแม
่ แก
่ ไขให
้ ้ จะทำใหติ้ ดนิสัยของการเป็นคนยอมแพต้ อปั
่ ญหา และตองการความช
้
่
คนอืน่ ตลอดจนไมมี่ ความพยายาม ดังนัน้ เมือ่ เกิดปัญหาในการเลน่ เชน่ ตอจิ
แ้ นะใหละเอี
่ ก๊ ซอว์ไมได
่ ้ พอแม
่ อาจจะคอยชี
่
้ ยดมากขึน้
คอยใหกำลั
่นชม วิธีนี้นอกจากจะชวยให
เกิ
ไขปั
้ งใจวาทำได
่
้ และเมื่อทำไดก็้ ใหความชื
้
่
้ ดการเรียนรูในการแก
้
้ ญหาแลว้ ยังทำใหเป็
้ น
เด็กที่มีความอดทนและมีความพยายามมากขึ้น
สุดทายนี
ปกครองทุ
กทานที
งบุ
้ แ้ มครู
่ หนูขอขอบคุณคุณพอคุ
่ ณแมและผู
่
้
่ ม่ อบความไววางใจในการส
้
่ ตรหลานมาเขาเรี
้ ยนใน
โรงเรียนเลิศหลาแห
อเด็กๆ ทุกคนใหเป็
องการ
้ งนี
่ ้ ซึง่ แมครู
่ ทกุ คนจะดูแล และชวยเหลื
่
้ นคนดี คนเกง่ และมีความสุข หากผูปกครองต
้
้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูก หรือต้องการให้แม่ครูหนู และครูประจำชั้น ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ดานพฤติ
กรรมตางๆ
้
่ สามารถสือ่ สารกับแมครู
่ หนูไดทาง
้ E-mail : Chantima24@gmail.com คะ่ ในกรณีทม่ี กี ารสือ่ สารกับคุณครู
ผ่านทางอีเมล ขอความร่วมมือท่านผูปกครองสำเนาถึ
งท่านผู้อำนวยการอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ได้ที่ seriparn@gmail.com
้
ทุกครั้งดวยค
รั้ บทราบขอมู
บสนุน
้ ะ่ ทั้งนี้เพื่อใหท้ านผู
่ อำนวยการได
้
้ ลตางๆ
่ มีการกำกับติดตามอยางมี
่ ประสิทธิภาพ และใหการสนั
้
คุณครู ผูปกครอง
และนักเรียนไดอย
้
้ างเต็
่ มที่บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคะ่
ด้วยรักและผูกพัน
นางสาวจันทิมา พระเดช (แมค่ รูหนู)
หัวหน้าฝ่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ P.1

ตัดส่วนนี้ส่งคืนที่ครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 99/2561
ขาพเจ
(เด็กชาย / เด็กหญิง) ...................................................................................................... ชั้น .....................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บสารจากหัวหนาฝ่
ว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้
้ ายฉบับที่ 2/2561 เรียบรอยแล
้
้
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.99/2018
December 26, 2018

Subject: Newsletter from Supervisor 2/2018
Dear Parents of Primary 1 English and International Program Students,

I am Chantima Pradech or Maekroo Noo. I work as the P1 supervisor for both English Program and International
Program. My responsibility is taking care of students both in academic subjects and behavior, and also liaising
between the homeroom teachers, teachers and parents in order to encourage our students to be morally-sound,
competent and happy. I have a few items to inform you as follows:
First: Student Individual Development, during last semester, your child homeroom teachers provided various
activities for all students to develop their reading, writing and numeracy skills. The results have shown that our
students improved in all mentioned skills. I would like to ask for your continued support in sending your child to
school on time so they are able to participate in the school activities in the morning such as Morning Tutoring
classes, Guidance, etc.
Second: Promote self-discipline and responsibility. Having self-discipline and responsibility helps your child
to be able to control themselves, follow the norms of society, respect others, and have responsibility for
themselves. The followings are steps that can help promote self-discipline and responsibility:
1. Set up rules and commitments together with your child; for them to accept and follow
2. Rules and commitments have to be clear, concise and realistic.
3. Give them limited choices to help them learn to make plans and make decisions.
4. Compliment them when they follow the rules or commitments.
5. Be their role models.
Third: Get your child ready, I would like to ask for your cooperation with the following items:
1. Please make sure that your child has a proper breakfast. This is for them to have energy and be ready
to participate in the activities. I have found that there were a number of students who did not have their breakfast.
They had a high level of anxiety, did not concentrate in classes and did not want to participate in the activities
with friends and teachers.
2. Please make sure that your child is well prepared with school supplies; text books, workbooks, etc
according to their schedule. For students who do not bring their textbooks or workbooks to school, they might
have outstanding work and it may affect their responsibility and being on time scores.
3. For students who are able to come to school on time, they are proud of themselves and see the importance of coming to school on time and will expand their responsibility to other things, such as, being on time
handing in work, etc.

Fourth: Learning by Playing, all children have development through learning and they also learn through playing.
Playing brings new experiences for children, such as, role play; they will learn how to socialize with other.
Efficient playing should encourage your child to use their imagination and their thinking skills. You may use the
following suggestions when your child is playing.
1. Asking questions, you may ask your child about a game that they going to play about the rules and how
to play it. This is for your child to practice their thinking skills and will help build your child’s confidence, dare to
express their opinions which will help them develop leadership skills.
2. Giving advices, when you play with your child do not solve problems for her/him; encourage them to
solve problems by themselves. This is for your child to be independent, patient and to not give up on things easily.
When problems arise, just provide them support and suggestions.
Thank you to all the parents for trusting in our school. All teachers are here to take care of the students and help
them to be good, smart and happy. If you have any questions or concerns please feel free to write me an e-mail;
chantima24@gmail.com and also copy the director, Ajarn Seri; seriparn@gmail.com

With Best Regards,
Ms. Chantima Pradech or Maekroo Noo
P1 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. 99/2018
I, Parent of ______________________________________________________________ Class ___________
have received the letter “Newsletter from Supervisor 2/2018” and have the following
comments: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Signed ______________________________ Parent

