สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 2 ฉบับที่ 2/2560 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน
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ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ อนุบาล 2

สวัส ดีค่ ะ ผู้ป กครองทุ ก ท่ า น พบกัน อีก ครัง้ ในสารจากหัว หน้ า ฝ่า ยอนุ บ าล 2 ฉบับ ที่ 2 นะคะ แม่ ค รู ร ัก ษ์ มีเ รื่อ งที่จ ะแจ้ง
ให้ผปู้ กครองทุกท่านทราบ ดังนี้ค่ะ
เรือ่ งที่หนึ่ ง การประเมิ นผลพัฒนาการกลางภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
การประเมินผลพัฒนาการกลางภาคเรียนที่ 1 จะใช้แบบทดสอบ 2 รูปแบบ คือ Oral Test และ Paper Test กล่าวคือ
1. Oral Test วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560 เป็ นการประเมินผลทางการเรียนโดยการถามตอบเป็ นรายบุคคล ซึง่ จัดทดสอบ
ในคาบเรียนตามตารางเรียนปกติ ทัง้ ของครูไทย และครูชาวต่างประเทศ
2. Paper Test วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560 เป็ นการประเมินผลทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบ ผู้ปกครองสามารถทบทวน
เนื้อหาตามหน่วยการเรียนรูไ้ ด้ ดังนี้
คณิ ตศาสตร์ - เลข 1-100, ๑ - ๑๐๐, เครื่องหมาย >, <, =, ≠, เลขทีม่ คี ่ามากทีส่ ุด, เลขทีม่ คี ่าน้อยทีส่ ุด บอกหลัก และ
ค่าของตัวเลข, เลขคู่ เลขคี,่ เรียงเลขทีม่ คี ่าน้อยไปหาค่ามาก
ภาษาไทย - พยัญชนะ ก - ฮ, สระ
เชาวน์ปัญญา - ความเหมือน, ความแตกต่าง, ภาพต่อเนื่อง, ความสัมพันธ์, เรียงลาดับเหตุการณ์, การสังเกตเปรียบเทียบ
ทัง้ นี้ โรงเรียน ได้จดั ทาตารางกาหนดการประเมิ นผลทางการเรียนเพื่อแจ้งให้ผปู้ กครองรับทราบ ดังนี้ ค่ะ
วัน/เดือน/ปี
เวลา
วิ ชา
ระดับชัน้
09.00-10.30 น.
วันจันทร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2560
13.00-14.30 น.
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560

09.00-10.30 น.
13.00-14.30 น.
09.00-10.30 น.
13.00-14.30 น.

วิชาภาษาอังกฤษ
ทบทวน
วิชาภาษาอังกฤษ
ทบทวน
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาเชาวน์ปญั ญา
วิชาภาษาไทย
เรียนตามปกติ

อ.2/2, อ.2/4, อ.2/5, อ.2/7
อ.2/1, อ.2/3, อ.2/6, อ.2/8
อ.2/1, อ.2/3, อ.2/6, อ.2/8
อ.2/2, อ.2/4, อ.2/5, อ.2/7
อ.2/1 – อ.2/8
อ.2/1 – อ.2/8
อ.2/1 – อ.2/8
อ.2/1 – อ.2/8

เรือ่ งที่สอง การดูแลและเตรียมตัวนักเรียนก่อนการสอบ
1. จัดเวลาให้ลูกได้ทบทวนบทเรียน อย่างน้อยวันละ 1 ชัวโมง
่
เมื่อเด็กๆ ได้มกี ารทบทวนบทเรียนแล้ว คุณพ่อ คุณแม่
ควรตรวจสอบความเข้าใจของลูก โดยตัง้ คาถามให้ลูกตอบ หากลูกยังตอบไม่ได้แสดงว่าลูกอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องนัน้ ๆ
ลองให้ลกู ได้ทบทวนซ้าอีกรอบนะคะ เพื่อเพิม่ ความเข้าใจในบทเรียนมากยิง่ ขึน้ ค่ะ
2. ดูแลให้ลูกได้เข้านอนแต่หวั คา่ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
จะช่วยให้ลูกๆ มีสุขภาพทีแ่ ข็งแรง สมองจดจาได้ดี อารมณ์แจ่มใส รวมถึงการส่งน้องมาโรงเรียนให้ทนั ตามเวลาทีก่ าหนด
เพื่อจะได้ร่วมทบทวนบทเรียนกับเพื่อนๆ ค่ะ
3. กรุณางดการนานักเรียนไปแหล่งชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ เช่น ไข้หวัด และโรคตามฤดูกาลต่างๆ ซึง่ ยังมีการแพร่ระบาดในช่วงนี้อยู่คะ่
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งนักเรียนทันเวลาในการเข้าแถว และปฏิบตั ิกิจกรรมในช่วงเช้า พร้อมทัง้ ร่วมมือกับทาง
โรงเรียนในการฝึกระเบียบวินัยด้านต่างๆ ให้กบั นักเรียน ทาให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึน้ ทัง้ นี้ แม่ครูรกั ษ์ขอความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่ องในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัย และการดูแลช่วยทบทวนเตรียมความพร้อมให้กบั นักเรียนสาหรับสอบ
กลางภาคนี้ นะคะ
สุดท้ายนี้ แม่ครูรกั ษ์ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านที่ มอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลาน
มาเข้าเรียนในโรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษกให้คุณครูได้ดแู ล และส่งเสริมให้มพี ฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสมตามวัย ซึง่ แม่ครูทุกคนจะ
ดูแล และช่วยเหลือเด็กๆ ทุกคนให้เป็ นคนดี คนเก่ง และดาเนิ นชีวิตอย่างมีความสุข หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถามข้อมูล
หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติ ดต่อสื่อสารกับแม่ครูรกั ษ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-706 6827 และที่ E-mail
mala-tree2@hotmail.com ในกรณี ที่มีการสื่อสารกับคุณครูผา่ นทาง E-mail ขอความร่วมมือผู้ปกครองสาเนาถึงผู้อานวยการ
อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ที่ seriparn@gmail.com ทุกครัง้ ด้วย ทัง้ นี้เพื่อให้ท่านผูอ้ านวยการได้รบั ทราบข้อมูลต่างๆ มีการกากับ
ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การสนับสนุ นคุณครู ผูป้ กครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มที่ บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน
นางมาลาตรี หลี่อริยวงศ์ (แม่ครูรกั ษ์ )
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ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 2 ฉบับที่ 2/2560
( กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560)
ข้าพเจ้า ................................................................. ผูป้ กครอง ด.ช./ด.ญ. .....................................................................................................
ชื่อเล่น ............................. ชัน้ .................... ได้รบั และรับทราบสารจากหัวหน้ าแผนกวิชาการปฐมวัยปี ท่ี 2 ฉบับที่ 2/2560 แล้ว และ
มีข้อเสนอแนะดังนี้ ........................................................................................................... ......................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผูป้ กครอง……………………………………….

