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สวัสดีคะ่ ดิฉันนางอัจจิมา ครองตน ตำแหนงหั
่ วหนาฝ่
้ ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 มีหนาที
้ ่กำกับ ดูแลนักเรียน
ด้านวิชาการและงานปกครอง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างครูประจำชั้น ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เพื่อวางแผน
ใหความช
วยเหลื
อและพัฒนานักเรียนใหบรรลุ
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา กลาวคื
้
่
้
่ อ “เป็นคนดี คนเกง่ และมีความสุข” คะ่
ในชวงภาคเรี
ยนที่ 1 ที่ผานมา
นักเรียนไดเข
ทั้งในดานวิ
่
่
้ าร
้ วมกิ
่ จกรรมอยางหลากหลาย
่
้ ชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตางๆ
่
ที่โรงเรียนจัดขึ้น ชวยฝึ
านการเรี
ยนรูและมี
ประสบการณ์อยางรอบด
านค
่ กใหนั้ กเรียนมีความพรอมในด
้
้
้
่
้ ะ่ สารจากหัวหนาฝ่
้ ายฉบับนี้
แมครู
ปกครองดั
งนี้คะ่
่ อัจมีเรื่องราวตางๆ
่ ที่จะขอความรวมมื
่ อจากคุณพอคุ
่ ณแมและผู
่
้
เรือ่ งแรก : แนวทางการเตรียมความพรอมในการศึ
กษาตอ่ เนือ่ งดวยนั
้
้ กเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษามีความสนใจทีจ่ ะ
ศึกษาตอในโรงเรี
ยนที่มีชื่อเสียงอื่นๆ โรงเรียนจึงมีแนวทางในการเตรียมความพรอมสำหรั
บการศึกษาตอระดั
บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
่
้
่
ใหแก
งกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งทางโรงเรียนไดจั้ ดโครงการสอนเสริมเพิ่มปัญญา
้ นั่ กเรียน โดยการฝึกทักษะดานภาษาอั
้
ขึ้นในตอนเชา้ สัปดาหล์ ะ 3 วัน วันจันทร์ - วันพุธ เวลา 07.20 - 08.10 น. โดยไมเสี
้งสิ้น
่ ยคาใช
่ จ้ ายใดๆทั
่
ในชวงเวลาต
อจากนี
้ แมครู
วยดู
บผิดชอบ
่
่
่ อัจขอความรวมมื
่ อจากทานผู
่ ปกครองช
้
่ แลลูกๆ ในเรื่องความเอาใจใสและความรั
่
ในด้านการเรียนให้มากขึ้น จัดเวลาให้ทบทวนบทเรียน ฝึกทำแบบทดสอบแนวคิดวิเคราะห์ และอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ
เพื่อพัฒนานักเรียนใหเต็
้ มตามศักยภาพอยางต
่ อเนื
่ ่องคะ่
เรื่องที่สอง : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET)
่
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกโรงเรียนโดยจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศใน
วันเสารท์ ี่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมสูงสุดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
โรงเรียนจึงจัดใหมี้ การติวเขมตั
ยนที่ 1 ตอเนื
้ ง้ แตภาคเรี
่
่ อ่ งมาถึงภาคเรียนที่ 2 ใหกั้ บนักเรียนทุกวันจันทร์ - วันพุธ เวลา 07.20 - 08.10 น.
และเวลา 08.30- 08.40 น. ซึง่ การติวเขมด
ทัง้ สิน้ จึงขอความรวมมื
้ านวิ
้ ชาการดังกลาวนี
่ โ้ รงเรียนไมคิ่ ดคาใช
่ จ้ ายใดๆ
่
่ อทานผู
่ ปกครอง
้
สงเสริ
ม
สนั
บ
สนุ
น
ให
นั
ก
เรี
ย
นเห็
น
ความสำคั
ญ
มาส
งนั
ก
เรี
ย
นให
ทั
น
เวลาและเข
าเรี
ย
นอย
างสม่
ำ
เสมอค
ะ
่
้
่
้
้
่
่
หมายเหตุ : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET) เป็นการทดสอบทีม่ คี วามสำคัญ โดยนอกจากจะเป็น
การประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหน
้
้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้นแล้ว นักเรียนยัง
สามารถนำผลการทดสอบไปเป็นสวนหนึ
่งในการศึกษาตอและการเลื
อกแผนการเรียนสำหรับนักเรียนตอไปในอนาคตด
วยค
่
่
่
้ ะ่
เรือ่ งทีส่ าม : การมีสวนร
แลดานการเรี
ยนของนักเรียน การจัดการศึกษาในปัจจุบนั ตองอาศั
ยความรวมมื
่ วมในการดู
่
้
้
่ อ
ระหว่างครอบครัวและโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนับว่ามีความสำคัญอย่างมาก
ทั้งนี้ทานผู
สวนร
ฒนาศักยภาพของนักเรียนไดทั้ ้งดานความรู
กรรม ดังนี้คะ่
่ ปกครองสามารถมี
้
่ วมในการพั
่
้
้ และดานพฤติ
้
3.1 จัดเวลาอยางน
ยน สอบถามสิง่ ทีล่ กู ประทับใจ
่ อยวั
้ นละ 30 นาที ในการพูดคุยกับลูกเกีย่ วกับสิง่ ทีล่ กู ไดเรี
้ ยนรูจากโรงเรี
้
สิง่ ทีล่ กู เป็นกังวล แนะนำวิธกี ารแกปั้ ญหาโดยใหลู้ กลองหาสาเหตุกอนว
ไขอย
่ าปั
่ ญหาเกิดจากอะไร แลวจะแก
้
้ างไร
่ หลังจากนัน้ คุณพอ่
คุณแม่ช่วยเสริมแรงทางบวกให้กับลูกเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา การฝึกให้ลูกหาสาเหตุของปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมี
คุณพอคุ
คำแนะนำจะช
วยให
ลู้ กเป็นคนมีเหตุผล ลูกจะเป็นคนคิดกอนลงมื
อทำ มีความรอบคอบมากขึ้นคะ่
่ ณแมคอยให
่
้
่
่

3.2 กระตุนเตื
วยเหลื
อเมื่อลูกตองการ
้ อนใหลู้ กทบทวนบทเรียน ทำกิจกรรมตางๆ
่ ตามที่ครูมอบหมาย ใหคำแนะนำและช
้
่
้
โดยตรวจสมุดจดการบานก
้ ่อนเป็นอันดับแรกเพื่อดูว่าลูกมีการบ้านอะไรบ้าง มอบหมายให้ลูกทำ เมื่อลูกทำเสร็จแล้วเซ็นชื่อใน
สมุดจดการบานเป็
านเรี
ว้
้ นการตรวจสอบอีกครั้งวาลู
่ กไดทบทวนและทำการบ
้
้ ยบรอยแล
้
3.3 เขาร
าร
้ วมกิ
่ จกรรมตางๆ
่ กับทางโรงเรียน เมือ่ โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสใหผู้ ปกครองเข
้
้ วมกิ
่ จกรรมได้ ผูปกครอง
้
ควรจัดเวลามาเขาร
างน
1 ครั้ง เพื่อเป็นกำลังใจใหลู้ ก และสรางความสั
มพันธ์อันดีระหวางบ
ยน
้ วมอย
่
่ อยเทอมละ
้
้
่ านและโรงเรี
้
หากท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามประการใด กรุณาติดต่อแมครู
่ อัจจิมาที่ 0 - 28099081 ถึง 5 ในวันและ
เวลาราชการ หรือติดต่อผ่านทาง E- mail : atjima.att@gmail.com และสำเนาจดหมายมาที่ E - mail : seriparn@gmail.com
(ผูอำนวยการ
อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์) ตลอดจนนัดหมายเวลาที่เหมาะสมเขามาพู
ดคุยกับคุณครูที่โรงเรียนไดค้ ะ่
้
้
สุดทายนี
ปกครองทุ
กทานที
งบุ
้ แ้ มครู
่ อจั ขอขอบพระคุณคุณพอคุ
่ ณแมและผู
่
้
่ ม่ อบความไววางใจในการส
้
่ ตรหลานมาเขาเรี
้ ยน
ในโรงเรียนเลิศหลาแห
อเด็ก ๆ ทุกคนใหเป็
้ งนี
่ ้ ซึ่งแมครู
่ ทุกคนจะดูแล และชวยเหลื
่
้ นคนเกง่ คนดี และมีความสุขคะ่
ด้วยรักและผูกพัน
นางอัจจิมา ครองตน (แมค่ รูอัจ)
หัวหนา้ ฝ่ายระดับชั้น ป.5-6

ตัดส่วนนี้ส่งคืนที่ครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 101/2561
ขาพเจ
(เด็กชาย / เด็กหญิง) ...................................................................................................... ชั้น .....................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บสารจากหัวหนาฝ่
ว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้
้ ายฉบับที่ 2/2561 เรียบรอยแล
้
้
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.101/2018
December 25, 2018

Subject: Newsletter from Supervisor 2/2018
Dear Parents of Primary 6 International Program Students,

I am Atjima Krongthon 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: Ordinary National Educational Test (O-NET), our P6 students will take an O-NET on Saturday,
February 2, 2018. The school has provided O-NET tutorial classes on Mondays to Wednesdays from 7:20 – 8:10
and 8:30 – 8:40, free of charge for our P6 students. Coming to school early benefits students in many ways; they
are able to participate in the school’s morning tutorial classes which help them be prepared and ready for further
education. I would like to ask for cooperation in dropping off your child on time. Please encourage them to pay
attention, be on time and be responsible to themselves. At school, all teachers and I will take good care of your
children.
Remark: The result of this test reveals the knowledge and thinking ability of Grade 9 students and it will be used
when they apply to other schools.

Third: 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 the cause of the problems. Doing this will help your child be reasonable and careful.
2. Encourage your child to review the lessons 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. 101/2018
I, Parent of ______________________________________________________________ Class ___________
have received the letter “Newsletter from Supervisor 2/2018” and have the following
comments: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Signed ______________________________ Parent

