ที่สสอ.249/2557

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่ อง
เรี ยน

การเรี ยนเสริ มพิเศษ Summer Course 2015
ผูป้ กครองนักเรี ยนชั้น Year 6 ที่ศึกษาต่อชั้น Year 7 (แผนการเรี ยน Bilingual Class)

เนื่องด้วยโรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา ได้กาหนดเป้ าหมายและแผนพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี การศึกษา 2558 เป็ นต้นไป ให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความรู้ ความสามารถ
ด้านวิ ชาการเพิ่มขึ้น โดยมีจุ ดเน้นตามแผนการเรี ยน Bilingual Class ในวิ ชาภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills)
อนึ่ ง เพื่อให้นกั เรี ยนมีความพร้ อมในการเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการจึ งได้จดั การเรี ยนเสริ ม
พิเศษ Summer Course 2015 : Breakthrough ที่ออกแบบหลักสูตรเฉพาะให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 แผนการเรี ยน
Bilingual Class โดยมีรายละเอียดในการจัดการเรี ยนการสอนดังนี้
วัน/เดือน/ปี

วิชา

เนื้อหา

จานวนคาบเรี ยน
(1คาบ:50นาที)
26มี.ค.-30เม.ย.58
English
Listening, Speaking, Reading and Writing
10
(8.30 – 14.00 น.)
Grammar
Grammar Tenses
5
คณิ ตศาสตร์
ทบทวนเนื้อหาที่เป็ นพื้นฐานและเรี ยนเนื้อหาใหม่
20
วิทยาศาสตร์
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
15
ภาษาไทย
เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
15
เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร “เงินทองของมีค่า”
10
Project (PBL) การทาโครงงาน
10
Computer
โปรแกรมนาเสนองาน (Microsoft Power Point)
10
P.E.
ทักษะทางด้านกีฬา
5
หมายเหตุ : ในวันแรกและวันสุดท้ ายเป็ นการทดสอบ Pre-Test และ Post-Test / ในแต่ ละวันเรี ยนวันละ 5 คาบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาความเหมาะสมให้นกั เรี ยนเรี ยนเสริ มพิเศษ Summer Course 2015 ค่าย Breakthrough ที่
โรงเรี ยนจัดให้ โดยกรอกข้อความในแบบตอบรับ ที่ แนบมาพร้ อมนี้ และส่ งกลับคื นครู ประจ าชั้น ภายในวันจันทร์ ที่ 2
มีนาคม 2558 ขอขอบคุณในความร่ วมมือที่ท่านมีให้โรงเรี ยนเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
(นางสุภาวดี โชติวรรณพร)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการประถมและมัธยม

ใบตอบรับที่สสอ.249/2557
เรื่อง การเรียนเสริมพิเศษ Summer Course 2015
สาหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อชั้น Year 7 (แผนการเรียน Bilingual Class)
(กรุ ณาส่งคืนครู ประจาชั้น ภายในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..............................................................................................................................ผูป้ กครองของ
(ด.ช. / ด.ญ.)..............................................................................................................นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ......../.........
มีความประสงค์  1. ให้นกั เรี ยนเรี ยนพิเศษ Summer Course 2015 ค่ าย : Breakthrough
(กรุณาชาระเงินค่าเรียน 4,500 บาท ที่แผนกธุรการ )
 2. ไม่สะดวกให้นกั เรี ยนเรี ยนพิเศษ Summer Course 2015
 3. อื่นๆ.......................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................(ผูป้ กครอง)
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