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จดหมายพิเศษฉบับที่ 54/2562
17 กันยายน 2562
เรื่อง การประเมินผลงานแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
เรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียนเลิศหลามุ
้ งเน
่ นที
้ จ่ ะพัฒนาผูเรี
้ ยนใหเต็
้ มศักยภาพ จึงจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผูเรี
้ ยนครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน
ดานอารมณ
ปัญญา โดยมีรูปแบบการประเมิน
์ - จิตใจ ดานสั
้ คือ ดานร
้ างกาย
่
้
้ งคม และดานสติ
้
หลากหลาย อาทิ การทดสอบพัฒนาการดานต
การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลงานของนักเรียน เป็นตน้
้ างๆ
่
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหได
้ มาซึ
้ ง่ ผลการประเมินทีแ่ สดงใหเห็
้ นถึงพัฒนาการของนักเรียนตามความเป็นจริง (Authentic Assessment)
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ของนักเรียน (นักเรียนเป็นผูคั้ ดเลือกผลงานเพือ่ จัดเก็บลงในแฟ้มสะสมงานดวยตนเอง)
้
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของแนวทางตอนการประเมินฯดังกล่าว เพราะการประเมินผู้เรียนจากผลงาน
และการนำเสนอผลงานนั้น จะทำใหทราบถึ
งพัฒนาการดานต
้
้ างๆ
่ ของผูเรี
้ ยนไดอย
้ างชั
่ ดเจนและละเอียดยิ่งขึ้น
ในการนี้ โรงเรียนจึงขอเชิญผูปกครองร
วมประเมิ
นผลงานของนักเรียน เพือ่ เป็นการสนับสนุน และเป็นกำลังใจ
้
่
ให้แก่นักเรียน ตลอดจนเพื่อมีส่วนในการพัฒนานักเรียนร่วมกับโรงเรียนอย่างแท้จริง โดยขอความร่วมมือจากท่าน
แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เป็นการประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถของนักเรียนต่อไป และขอ
ความกรุณาสงผลงานของนั
กเรียนพรอมแบบประเมิ
นกลับมายังคุณครูประจำชัน้ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน 2562
่
้
เพื่อใหคุ้ ณครูรวบรวมลงในแฟ้มสะสมงานของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งดวยค
้ ะ่
ดว้ ยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 54/2562
ขาพเจ
า้ ผูปกครอง
(ด.ช. / ด.ญ.) ................................................................................... นักเรียนชั้น ...................
้
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “การประเมินผลงานแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” แลว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้
้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป
้ กครอง
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No. 54/2019
September 17, 2019
Subject: Evaluation of student’s Portfolio
Dear Parent,
Lertlah school aims to develop students to their full potential. So the school focuses on the academics
and learner’s assessment process which covers all 4 areas of child’s development (physical, emotional
- mental, social and intelligence) in order to get a well-rounded authentic assessment of each student.
Student portfolio (in which each student personally chooses what he/she would like to present in his/her
portfolio) is one of the important components for this evaluation process. Because by assessing
student’s work and their presentation, we will be able to see an overview of their development more
clearly and specifically.
For this, the school would like to invite parents to help evaluating students work, in order to support and
encourage them, as well as to take part in the home-and-school collaboration effort. We ask for your
cooperation in giving feedback honestly and constructively, as it is meant to help with your child’s future
development. Please also send back student’s work, along with the evaluation to their homeroom teacher
by Thursday, September 19, 2019, so the teacher may collect each student’s work to put in their
portfolio respectively.

With warmest regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No. 54/2019
I, Parent of _________________________________________________________ Class _________
have received the special newsletter “Evaluation of student’s Portfolio” and have the following
comments: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Signed __________________________ Parent

