สารจากหัวหน้ าแผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2560 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2560
เรือ่ ง
เรียน

สารจากหัวหน้ าแผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2560
ผูป้ กครองระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

สวัสดีค่ะ ท่านผูป้ กครองเป็ นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากเปิ ดเรียนมาได้หนึ่งเดือนแล้ว จากทีแ่ ม่ครูออ้ สังเกตพบว่าลูกๆ ของคุณพ่อ
คุณแม่สามารถปรับตัวกับการเรียนรูใ้ นระดับชัน้ ใหม่กนั ได้แล้วนะคะ มีพฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ด้านร่างกาย และจิตใจ ความพยายามของ พ่อครู
แม่ครูในการฝึ กอบรมนักเรียนในด้านต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลายตัง้ แต่เริม่ เปิ ดภาคเรียน ซึง่ นักเรียนได้นํามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัยค่ะ เป็ นเด็กดีทน่ี ่ารักของคุณครู และผูป้ กครอง ดังนัน้ เพื่อให้นกั เรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็ นผูม้ คี ุณธรรมจริยธรรม ตัง้ ใจ
ประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ งี าม มีภูมคิ ุม้ กันทีเ่ ข้มแข็ง สามารถดําเนินชีวติ ในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข แม่ครูออ้
ขอความร่วมมือจากผูป้ กครองในการสนับสนุนดูแล และช่วยเหลือนักเรียนในแนวทางเดียวกับโรงเรียน เพื่อให้บุตรหลานของเรามีเป้าหมาย
ที่ชดั เจนในการพัฒนาตนเอง ภายใต้ความร่วมมือที่ดรี ะหว่างโรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง สารจากหัวหน้ าแผนกประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาฉบับนี้มเี รื่องทีจ่ ะขอแจ้ง ดังนี้
เรือ่ งแรก : แนะนําทีมงานในแผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
- หัวหน้ าแผนก นางสาวบุศรินทร์ มีใย หรือแม่ครูออ้ มีหน้ าที่กาํ กับติ ดตามการดําเนิ นงานตามบทบาทหน้ าที่ของ
หัวหน้ าฝ่ ายระดับ ให้เกิดประสิทธภาพสูงสุด และบรรลุตามนโยบายของโรงเรียน โดยหัวหน้าฝา่ ยระดับมีดงั นี้
- หัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-2 นางสาวกนกอร ธิปะละ (แม่ครูแอน)
- หัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 3-4 นางสาวศรัญญา จันทนาภรณ์ (แม่ครูแคท)
- หัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 5-6 นางสาววันดี แสงสกุล (แม่ครูตุ่ม)
- หัวหน้ าฝ่ ายระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 นางสาววัลภา ทองเหมาะ (แม่ครูภา)
เรือ่ งที่สอง : ช่องทางการติ ดต่อสื่อสารระหว่างผูป้ กครองและหัวหน้ าแผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
เมื่อคุณพ่อ คุณแม่ และผูป้ กครองต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเรียนรูข้ องลูก หรือต้องการให้แม่ครูออ้ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในด้านพฤติกรรมต่างๆ สามารถติ ดต่อสื่อสารกับแม่ครูอ้อได้ทาง E-mail : b.meeyai@gmail.com ในกรณี ที่มีการสื่อสารกับคุณครูผ่านทาง
Email ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองสําเนาถึงท่ านผู้อาํ นวยการอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ได้ที่ E-mail : seriparn@gmail.com ทุกครัง้ ด้วยค่ะ
ทัง้ นี้เพื่อให้ท่านผูอ้ าํ นวยการได้รบั ทราบข้อมูลต่างๆ และมีการกํากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ให้การสนับสนุ นคุณครู ผูป้ กครอง
และนักเรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เรือ่ งที่สาม : การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็ นรายบุคคล
การดูแลนักเรียนเป็ นรายบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพตามนโยบายโรงเรียน เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
พ่อครู แม่ครูทุกท่านได้มกี ารสังเกตนักเรียนด้านความสามารถทางวิชาการ และพฤติกรรมตามกลุ่มความพร้อมเพื่อการสนับสนุ นนักเรียนให้
พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เช่น การสอบคัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ การเรียนเสริมช่วงเวลาเช้าเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่าน การเขียน และคิดคํานวณ ซึง่ เป็ นทักษะพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการเรียนรูใ้ นรายวิชาอื่นๆ ซึง่ ในการเรียนเสริมช่วงเช้าแม่ครูออ้ ขอความร่วมมือ
จากคุณพ่อ คุณแม่ในการสนับสนุนนักเรียนโดยการส่งนักเรียนเข้าเรียนตามเวลาเพื่อประโยชน์อนั สูงสุดทีจ่ ะเกิดกับตัวนักเรียน
เรือ่ งที่สี่ : ภาพความประทับใจ
จากกิจกรรมวันไหว้ครูทน่ี ักเรียนปจั จุบนั และนักเรียนศิษย์เก่าทีจ่ บการศึกษาไปแล้ว มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อ “น้ อมจิ ตวันทาครู”
แม่ครูอ้อขอแบ่งปนั ความประทับใจในกิจกรรมนี้ท่นี ักเรียนได้ร่วมพิธไี หว้ครู และมอบตัวเป็ นศิษย์กบั พ่อครู แม่ครู ซึง่ นักเรียนทุกคนได้พร้อมใจ
กันตัง้ ปณิธานว่าจะเป็ น คนดี คนเก่ง และจะรักสามัคคีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนโยบายของโรงเรียนทีต่ ้องการปลูกฝงั
และสร้างนักเรียนให้ “ เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ”
 พิ ธีการไหว้ครู

 การมอบตําแหน่ งกรรมการนักเรียน และผูกข้อมือเพื่อรับนักเรียนเป็ นศิ ษย์

 ศิ ษย์เก่ากลับมาเพราะเคารพรัก และคิ ดถึงและตัวแทนนักเรียนไปไหว้ครูภมู ิ ปัญญา

สุดท้ายนี้ ฝ่ายประถมศึกษา และมัธยมศึกษาขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านที่ มอบความไว้วางใจ
ในการส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษกแห่งนี้ ซึ่งพ่อครูแม่ครูทุกคนจะดูแลและช่วยเหลือเด็กๆ ทุก
คนให้เป็ นคนดี คนเก่ง และดําเนิ นชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน
นางสาวบุศรินทร์ มีใย (แม่ครูอ้อ)
หัวหน้ าแผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าแผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2560
( กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560)
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