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จดหมายพิเศษฉบับที่ 10/2562
24 พฤษภาคม 2562
เรื่อง การนำอุปกรณ์ iPad มาใชเพื
้ ่อการศึกษา
เรียน ทานผู
่ ปกครองทราบ
้
โรงเรียนเลิศหล้าได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการของนักเรียนด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน
การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความหลากหลายและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสงเสริ
่ มการพัฒนา
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน ซึ่งไดดำเนิ
นการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 คณะครูชาวต่างประเทศ และคุณครู
้
ในฝ่าย ICT (Information and Communication Technology) ไดร้ วมกั
่ นวางแผนนำ iPad มาเป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแตชั่ ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (M.1 - M.3) เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ระเบียบปฏิบัติในการใชอุ้ ปกรณ์ iPad เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. ผูปกครองเป็
นผูจั้ ดเตรียมอุปกรณ์ iPad สำหรับนักเรียนเพื่อใชตลอดปี
การศึกษา
้
้
2. อุปกรณ์ iPad จะถูกใชเพี
้ ยงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวของกั
้ บการเรียนในขณะเรียนที่โรงเรียนเทานั
่ ้น
3. นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ iPad ในช่วงเวลาว่างหลังจากทำงานตามที่ครูมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็น
แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวของกั
อนทุ
้ บการศึกษา และตองได
้ รั้ บอนุญาตจากครูผูสอนก
้
่ กครั้ง
4. นักเรียนตองรั
้ บผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์ iPad ของตนเอง
5. นักเรียนตองชาร
งานอยู
เสมอ
(ไมอนุ
์จอุปกรณ์ iPad มาโรงเรียนทุกวัน เพื่อใหอุ้ ปกรณ์พรอมใช
้
้
้
่
่ ญาตใหนั้ กเรียนมาชาร์จ
อุปกรณ์ iPad ที่โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน)
6. อุปกรณ์ iPad เป็นเพียงสื่อการเรียนการสอนที่ใชในระหว
างการเรี
ยนวิชาตาง
้
่
่ ๆ ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่ง
รวมถึงวิชาสุขศึกษาและดนตรีดวย
้
7. นักเรียนจะตองตั
วมมื
้ ้งใจเรียนและใหความร
้
่ อในการทำกิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย
8. นักเรียนจะใชอุ้ ปกรณ์ iPad ไดเมื
้ ่อคุณครูเป็นผูอนุ
้ ญาตหรือแนะนำใหใช
้ ้
9. เมื่อไมใช
ปกรณ์ iPad จะถูกเก็บไวที้ ่โตะของคุ
ณครู
่ งานอุ
้
๊
** หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ iPad นักเรียนจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ iPad
ในคาบหรือวันนั้นๆ
โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การใช้อุปกรณ์ iPad นี้จะสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าให้กับนักเรียนภายใต้
การสนับสนุนของผูปกครองต
อไป
้
่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกผู้ปกครองสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ iPad ในรุ่น iPad AIR iPad Pro และ iPad Mini
ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้นภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 10/2562

ขาพเจ
าผู
ด.ช./ ด.ญ..........................................................................................................................ชั้น.............
้
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมาย การนำอุปกรณ์ iPad มาใชเ้ พื่อการศึกษา เรียบรอยแล
ว้ มีขอคิ
้
้ ดเห็นดังนี้…
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผูปกครอง
้
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.10/2019
May 24, 2019
Subject: Using iPad for Education Purposes
Dear Parents,
Lertlah School thinks highly of using technology in education, since 2013, M1-3 students use iPads as tools for their
learning and all the applications are approved by the teachers. The following are protocols for iPad usage:
1. Parents will provide an iPad for their child at school.
2. iPads will be used only for school related purposes while at school.
3. Free time activities must be from the pre-approved free time folder.
4. Students are responsible for the care of their own iPads.
5. iPads must come to school every day charged and ready to use.
6. iPads are only to be used during M classes (including health and music).
7. Students must participate fully in class.
8. iPads are only to be used when the teacher advises so.
9. iPads are locked in the teachers’ desk if they are not being used.
**If the iPad rules are not followed iPad privileges will be lost for the remainder of the class or day.

Remark : For iPad please choose one of the following ; iPad AIR iPad Pro or iPad Mini
With Best Regards,
Lertlah School

Please return the form below to your child’s homeroom teacher by Monday, May 27, 2019

Reply Form
Special Newsletter No.10/2019
I, Parent of _______________________________________________________________ Class ____________
Have received the letter regarding “Using iPad for Education Purposes” and have the following comments:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Signed __________________________ Parent

