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Regarding : Letter from the Primary & Secondary Academic Supervisor. Edition 1/2017
Dear Primary and Secondary Parents,
Welcome to the 2017-2018 school year! I hope that you and your family had a relaxing summer holiday. My name is
Mr. Darius Konotopetz and I am the International Department Primary and Secondary Academic Supervisor at Lertlah
School Kanchanapisek Road. I would like to communicate with you often, so I will be sending a newsletter to you each term.
The Lertlah School philosophy states that “Lertlah School is dedicated to our students” development of moral and ethical
values and in academics; with compassion, understanding, and integrated cooperation between teachers, parents, and students. To
ensure that your child achieves success in education it is very important that the teacher, child, the school and you as the parent
work together. In this partnership communication and diligent work are essential. It is also important that your child gets adequate physical
activity (60 minutes per day), eats healthy food and gets enough sleep.
The international teachers at our school come with a wealth of knowledge and progressive teaching methods that will
allow them to support your child to achieve academic success. Lertlah School teachers will provide your child with many unique
learning experiences throughout the school year including:
1. Interactive and Hands-on Learning : These types of learning activities provide students with opportunities to familiarize
themselves with the learning process. It also allows them to be active participants in their own learning, resulting in
increased self-confidence.
2. Emphasis on Speaking English : Students will be encouraged to speak only English in class to help them gain confidence
using the language.
3. Using Textbooks in Teaching : It takes several years to create, edit and publish textbooks. As a result, some contents
in the books may not be up-to-date after they are published. Therefore, the teachers will use new and current
knowledge and innovative teaching practices rather than only using the textbooks. Teachers will use them wisely and
productively as supplementary resources to support your child’s learning, as well as to meet the curriculum objectives.
Here are some points to further ensure the success of your child.
1. Students should be on time for school. It is very important for the students to receive all the information. Late students
may get behind in learning if they miss too much information.
2. Teachers have classroom rules that all students must follow. These rules are fair and easy to understand and they
make the classroom a safe place to learn. There are consequences for students who choose not to follow the rules. You
may be called if the problem is serious or is not resolved.
3. Students should complete classwork and homework on time and to the best of their ability. If they don’t understand,
they may get extra help at lunch with the teachers.
4. Students should be respectful of other students, their teachers and school property. We would like students to show a
sense of pride in being part of the Lertlah School community. Students’ attitude will affect their learning, success and
participation in school. Please help encourage a good attitude at home as well.
This term, students will participate in the Spelling Bee. Please encourage your child to do his/her best.
It is my hope that this school year will be full of success for all students. If you have any questions, comments or
concerns about your child’s education, please make an appointment to speak to me at the front office
Sincerely,
Darius Konotopetz
Primary and Secondary Academic Supervisor

Reply Form of Letter from the Primary & Secondary Academic Supervisor. Edition 1/2017
(Please return this form by July 5th, 2017)
I, ……………………………………………………..…, parent/guardian of …………………………………………………….……………….
Nickname …………., Class ……………, have read this Letter from the Primary & Secondary Academic Supervisor. Edition 1/2017.
Comments:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Parent/Guardian Signature ……………………………………….

สารจากหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ ายต่างประเทศ ฉบับที่ 1/2560วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2560
เรือ่ ง สารจากหัวหน้ าฝ่ ายวิ ชาการระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ต่างประเทศฉบับที่ 1/2560
เรียน ผูป้ กครองนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
สวัสดีครับ คุณครูชื่อ มิ สเตอร์แดเรียส โคโนโทเพท ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในตาแหน่ งหัวหน้ าฝ่ ายวิ ชาการระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ฝ่ ายต่างประเทศ โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก ยิ นดีต้อนรับทุกท่านสู่ปีการศึกษา 2560 และหวังเป็ นอย่างยิ่ งว่า ช่วงปิ ดเทอมที่ ผ่าน
มา จะเป็ นช่วงเวลาของการพักผ่อนที่ดีสาหรับทุกคน สาหรับสารสัมพันธ์ฉบับนี้ เป็ นข่าวสารจากหัวหน้ าฝ่ ายวิ ชาการต่างประเทศ ที่ จะส่งให้
ผูป้ กครองอย่างสมา่ เสมอ เพื่อเป็ นการสื่อสารให้ผปู้ กครองได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารด้านวิ ชาการ และการเรียนการสอนที่ถกู ต้องครบถ้วน
“เลิ ศลา้ คุณธรรม เลิ ศหล้าวิ ชาการ” เป็ นปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน ว่าด้วยการมุ่งพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
วิชาการ ด้วยความเมตตา ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือระหว่างคุณครู ผูป้ กครอง และนักเรียน การสื่อสาร และการทางานร่วมกันระหว่าง
คุณครู นักเรียน และผูป้ กครองมีบทบาทสาคัญทีจ่ ะทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จด้านการเรียน สิง่ ทีส่ าคัญต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนอี ก
อย่างหนึ่ง คือ การมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส ดังนัน้ นักเรียนควรออกกาลังกายอย่า งสม่ าเสมอ (อย่างน้ อย 60 นาที/วัน )
รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อทาให้ร่างกายกระปรีก้ ระเปร่า และพร้อมเรียนรูต้ ลอดเวลา
ในโอกาสนี้คุณครูขอชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนของคุณครูชาวต่ างประเทศ คุณครูของเราเป็ นครูท่มี ีความรู้ ความสามารถ
มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย ช่วยให้นักเรียนทุกคนประสบความสาเร็จในการเรียนได้ และจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้แก่นกั เรียนตลอดปี การศึกษา ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. การปฏิ สมั พันธ์ – การโต้ตอบ และการลงมือปฏิ บตั ิ : รูปแบบการเรียนนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความคุน้ เคยกับกระบวนการ
เรียนรูเ้ ปิ ดโอกาสให้นกั เรียนมีสว่ นร่วม รวมถึงสร้างให้นกั เรียนมีความมันใจในตั
่
วเองมากขึน้
2. ให้ความสาคัญกับการพูดภาษาอังกฤษ : นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดชัวโมงเรี
่
ยน ซึง่ จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความคุน้ เคยและมีความมันใจในการพู
่
ดภาษาอังกฤษ และมีความกล้าแสดงออก
3. แนวทางการใช้ ห นั ง สื อ เรี ย น : เป็ นทีท่ ราบกันดีว่า หนังสือเรียนแต่ละเล่มต้องใช้เวลาหลายปี ในการจัดทา ปรับแก้ไข จัดพิมพ์
หรือจัดจาหน่าย ซึง่ เนื้อหาบางเรื่อง เป็ นเรื่องเก่า หรือยังไม่มกี ารอัพเดต ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงสาคัญมากทีจ่ ะต้องจัดเนื้อหาการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัย และเป็ นปจั จุบนั ด้วยกิจกรรม และสื่อการเรียนการสอน เพิม่ เติมจากเนื้อหาในหนังสือเรียน โดยใช้ความรู้ ความสามารถและ
ความคิดสร้างสรรค์ของคุณครู สาหรับหนังสือเรียนนัน้ คุณครูใช้เพื่อประกอบการเรียนและเป็ น แหล่งข้อมูลให้นักเรียนได้ทบทวน เรียนรูไ้ ด้
อย่างเต็มศักยภาพ และครอบคลุมตัวชีว้ ดั ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
วิ ธีการสนับสนุนให้เกิ ดความสาเร็จของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีดงั นี้
1. นักเรียนควรมาเรียนให้ตรงเวลา จะทาให้นักเรียนรับรู้ขอ้ มูลต่างๆ อย่างครบถ้วน หากนักเรียนมาสายอาจทาให้นักเรียน ไม่ได้รบั ข้อมูล
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ส่งผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
2. นักเรียนควรปฏิบตั ิตามกฎที่ก าหนดร่ วมกันในชัน้ เรียน ซึ่งเป็ นข้อปฏิบ ัติท่ยี ุ ติธรรมและง่ ายต่ อการเข้าใจที่ถู กก าหนดขึ้น เพื่อให้
นัก เรีย นสามารถเรีย นรู้ไ ด้อ ย่ างปลอดภัย หากนัก เรียนที่ไม่ ป ฏิบ ัติตามกฎ คุ ณครูจะมีแนวทางการปฏิบตั ิต ามข้อ ตกลง อาทิ
แยกนัง่ จากเพื่อ นในห้อ งเรีย น งดเล่ น ตอนกลางวัน เพื่อ หยุ ด พฤติก รรม ซึ่ง ขึ้น อยู่ ก ับ ระดับ พฤติก รรมที่แ สดงออก หากเป็ น
พฤติกรรมทีร่ ุนแรงคุณครูจะแจ้งให้ผปู้ กครองทราบทันที เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
3. มีค วามพยายามในการท างานที่ไ ด้ร ับ มอบหมายให้เ สร็จ สมบูร ณ์ และส่ ง งานตรงเวลา ส าหรับ นั ก เรีย นที่จ าเป็ น ต้อ งได้ร ับ
ความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณครูจะจัดสรรเวลาช่วงพักกลางวันเพื่อคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
นักเรียนควรพยายาม และรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างดีทส่ี ดุ ก่อนเสมอ
4. เคารพสิทธิของเพื่อน คุณครู และทรัพย์สนิ ของโรงเรียน แสดงถึงความภาคภูมใิ จในการเป็ นนักเรียนของตนเอง เพราะสิง่ เหล่านี้
เป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน การงาน และอื่นๆ โดยมีผปู้ กครองให้คาแนะนา พร้อมทัง้ สร้าง
ทัศนคติเชิงบวกนี้ให้แก่นกั เรียนอย่างใกล้ชดิ
และในปี การศึกษานี้นกั เรียนจะมีสว่ นร่วมในกิจกรรม Spelling Bee Contest ขอความร่วมมือผูป้ กครองกระตุ้นและให้กาลังใจนักเรียน
ให้พร้อมสาหรับการแข่งขัน คุณครูหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าปี การศึกษานี้จะเป็ นปี ทองของนักเรียนในการเรียนรู้ หากผูป้ กครองมีคาถาม สามารถ
ติดต่อนัดหมายเพื่อพบและพูดคุยกับคุณครูได้ทห่ี อ้ งธุรการตลอดเวลาทาการของโรงเรียน
ด้วยรักและผูกพัน
มิ สเตอร์เดเรียส โคโนโทเพท
หัวหน้ าฝ่ ายวิ ชาการระดับประถม – มัธยม ฝ่ ายต่างประเทศ
สารจากหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ฝ่ ายต่างประเทศ ฉบับที่ 1/2560
( กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560)
ข้าพเจ้า ....................................................................ผูป้ กครอง ด.ช./ด.ญ. .....................................................................................
ชื่อเล่น .....................ชัน้ ........................ได้รบั และรับทราบสารจากหัวหน้าฝา่ ยวิชาการระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ฝา่ ยต่างประเทศ
ฉบับที่ 1/2560 แล้ว และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………….ผูป้ กครอง

