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จดหมายพิเศษฉบับที่ 100/2561
26 ธันวาคม 2561
เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่าย
เรียน ผู้ปกครองระดับชั้น ป.5 และ P.5 ทราบ
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางอัจจิมา ครองตน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 มีหน้าที่กำกับ ดูแลนักเรียน
ดานวิ
ู้ และผูปกครอง
เพือ่ วางแผน ใหความช
วยเหลื
อ
้ ชาการและงานปกครอง พรอมทั
้ ง้ ประสานความรวมมื
่ อระหวางครู
่ ประจำชัน้ ครูผสอน
้
้
่
และพัฒนานักเรียนใหบรรลุ
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา กลาวคื
ยนที่ 1
้
่ อ “เป็นคนดี คนเกง่ และมีความสุข” คะ่ ในชวงภาคเรี
่
ที่ผ่านมา นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ช่วยฝึกให้
นักเรียนมีความพรอมในด
านการเรี
ยนรูและมี
ประสบการณ์อยางรอบด
านค
้
้
้
่
้ ะ่ สารจากหัวหนาฝ่
้ ายฉบับนี้แมครู
่ อัจมีเรื่องราวตางๆ
่ ที่จะ
ขอความรวมมื
ปกครองดั
งนี้คะ่
่ อจากคุณพอคุ
่ ณแมและผู
่
้
เรื่องแรก : แนวทางการเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการ เนื่องด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีความสนใจที่จะ
ศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอื่นๆ โรงเรียนจึงมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้แก่นักเรียน โดยการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดโครงการสอนเสริมเพิ่มปัญญาขึ้น
ในตอนเชา้ สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ - วันพุธ เวลา 07.20 - 08.10 น.โดยไมเสี
ทั้งสิ้น
่ ยคาใช
่ จ้ ายใดๆ
่
โดยคุณพอคุ
หั่ วค่ำ ตื่นนอนแตเช
่น พรอมที
่ ณแมช่ วยดู
่ แลใหลู้ กๆ เขานอนแต
้
่ า้ จิตใจจะไดแจ
้ มใสและสดชื
่
้ ่จะทำกิจกรรมได้
ตลอดทั้งวัน และสงลู
่กำหนด
่ กมาโรงเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรมตางๆ
่ ที่โรงเรียนจัดเตรียมไวให
้ ตรงตามเวลาที
้
ในชวงเวลาต
อจากนี
้ แมครู
วยดู
บผิดชอบใน
่
่
่ อัจขอความรวมมื
่ อจากทานผู
่ ปกครองช
้
่ แลลูก ๆ ในเรื่องความเอาใจใสและความรั
่
ดานการเรี
ยนใหมากขึ
น้ จัดเวลาใหทบทวนบทเรี
ยน ฝึกทำแบบทดสอบแนวคิดวิเคราะห์ และอานหนั
งสืออยางสม่
ำเสมอ เพือ่ พัฒนา
้
้
้
่
่
นักเรียนใหเต็
้ มตามศักยภาพอยางต
่ อเนื
่ ่องคะ่
เรือ่ งทีส่ อง : การมีสว่ นรว่ มในการดูแลดา้ นการเรียนของนักเรียน การจัดการศึกษาในปัจจุบนั ตองอาศั
ยความรวมมื
้
่ อ
ระหว่างครอบครัวและโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนับว่ามีความสำคัญอย่างมาก
ทั้งนี้ทานผู
สวนร
ฒนาศักยภาพของนักเรียนไดทั้ ้งดานความรู
กรรม ดังนี้คะ่
่ ปกครองสามารถมี
้
่ วมในการพั
่
้
้ และดานพฤติ
้
2.1 จัดเวลาอยางน
ยน สอบถามสิ่งที่ลูกประทับใจ
่ อยวั
้ นละ 30 นาที ในการพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกไดเรี
้ ยนรูจากโรงเรี
้
สิ่งที่ลูกเป็นกังวล แนะนำวิธีการแกปั้ ญหาโดยใหลู้ กลองหาสาเหตุกอนว
ไขอย
างไร
หลังจากนั้นคุณพอ่
่ าปั
่ ญหาเกิดจากอะไร แลวจะแก
้
้
่
คุณแม่ช่วยเสริมแรงทางบวกให้กับลูกเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา การฝึกให้ลูกหาสาเหตุของปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมี
คุณพอคุ
คำแนะนำจะช
วยให
ลู้ กเป็นคนมีเหตุผล ลูกจะเป็นคนคิดกอนลงมื
อทำ มีความรอบคอบมากขึ้นคะ่
่ ณแมคอยให
่
้
่
่
2.2 กระตุ้นเตือนให้ลูกทบทวนบทเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่ครูมอบหมาย ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเมื่อลูกต้องการ
โดยตรวจสมุดจดการบานก
้ ่อนเป็นอันดับแรกเพื่อดูว่าลูกมีการบ้านอะไรบ้าง มอบหมายให้ลูกทำ เมื่อลูกทำเสร็จแลวเซ็
้ นชื่อในสมุดจด
การบานเป็
านเรี
ว้
้ นการตรวจสอบอีกครั้งวาลู
่ กไดทบทวนและทำการบ
้
้ ยบรอยแล
้
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมได้ ผู้ปกครอง
ควรจัดเวลามาเขาร
างน
1 ครั้ง เพื่อเป็นกำลังใจใหลู้ ก และสรางความสั
มพันธ์อันดีระหวางบ
ยน
้ วมอย
่
่ อยเทอมละ
้
้
่ านและโรงเรี
้
ขอสงสั
ยหรือขอซั
หากทานผู
้
้
้ กถามประการใด กรุณาติดตอแม
่ ครู
่ อจั จิมาที่ 0-28099081 ถึง 5 ในวันและเวลาราชการ
่ ปกครองมี
หรือติดต่อผ่านทาง E-mail : atjima.att@gmail.com และสำเนาจดหมายมาที่ E-mail: seriparn@gmail.com (ผู้อำนวยการ
อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์) ตลอดจนนัดหมายเวลาที่เหมาะสมเขามาพู
ดคุยกับคุณครูที่โรงเรียนไดค้ ะ่
้
สุดทายนี
ปกครองทุ
กทานที
งบุ
้ ้แมครู
่ อัจขอขอบพระคุณคุณพอคุ
่ ณแมและผู
่
้
่ ่มอบความไววางใจในการส
้
่ ตรหลานมาเขาเรี
้ ยนใน
โรงเรียนเลิศหลาแห
อเด็ก ๆ ทุกคนใหเป็
้ งนี
่ ้ ซึ่งแมครู
่ ทุกคนจะดูแล และชวยเหลื
่
้ นคนเกง่ คนดี และมีความสุขคะ่
ดว้ ยรักและผูกพัน
นางอัจจิมา ครองตน (แม่ครูอัจ)
หัวหนา้ ฝ่ายระดับชั้น ป.5-6
ตัดสว่ นนี้สง่ คืนที่ครูประจำชั้นภายในวันศุกรท์ ี่ 28 ธันวาคม 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 100/2561
ขาพเจ
(เด็กชาย / เด็กหญิง) ........................................................................................................ ชั้น .........................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บสารจากหัวหนาฝ่
ว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้
้ ายฉบับที่ 2/2561 เรียบรอยแล
้
้
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 100/2018
December 26, 2018
Subject: Newsletter from Supervisor 2/2018
Dear Parents of Primary 5 International Program Students,
I am Atjima or Maekroo Att. I work as the P5-6 English Program and International Program supervisor.
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. All activities the school provided helped our students get direct experiences which
helped them learn things. I have a few items to inform you as follows.
First: Students’ Academic Preparation, on Mondays to Wednesdays from 7:20 – 8:10, the school provides
morning tutorial classes for all students to participate in to develop their English, Math and Science, free of
charge and also to help prepare our students who would like to further their education in Middle School 1 in
other schools.
I would like to ask for your cooperation in dropping off your child on time so they are able to participate in
these classes. Please make sure that your child is fully rested and get enough sleep so they are fresh and
ready to learn new things during the day. I also would like to ask for your cooperation in making sure that your
child reviews the lessons on a regular basis to develop themselves to their highest potential.
Second: Cooperation in taking care of the students. Education nowadays requires cooperation between
the family and the school. In learner development, parents play an important role as they should be involved
in their child’s development in their learning and behavior as follows:
1. Spend at least 30 minutes to talk to your child about school each day. If they have problems, provide
them with positive suggestions on how to solve the problems that they have and advise them to seek for the
cause of the problems. Doing this will help your child be reasonable and careful.
2. Encourage your child to review the lesson on a regular basis, finish all assignment given by teachers
and provide them suggestions and support when needed. Please check your child’s agenda book daily, and
sign to acknowledge it.
3. The school would like to ask for your cooperation in attending the school activities at least once a
semester to support your child and build a relationship between home and the school.
If you have any questions or concerns please feel free to write me an e-mail; atjima.att@gmail.com
and also copy the director, Ajarn Seri; seriparn@gmail.com or make an appointment at the main office.
With Best Regards,
Ms. Atjima Krongthon or Maekroo Att
P5 - P6 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. 100/2018
I, Parent of _________________________________________________________________ Class ___________
have received the letter “Newsletter from Supervisor 2/2018” and have the following
comments: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Signed ______________________________ Parent

