สารสัมพันธ์ หัวหน้ าฝ่ ายระดับเตรียมอนุบาล ฉบับที่ 5/2560 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง
เรียน

สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับเตรียมอนุบาล ฉบับที่ 5/2560
ผู้ปกครองนักเรียนชัน้ เตรียมอนุบาล 1 และ 2
สวัสดีค่ะ คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่าน แม่ครู สาวขอขอบคุณสาหรับความเอาใจใส่ดูแล และการให้
ความร่ วมมือในทุกเรื่ องด้ วยดีเสมอมาค่ะ สารจากแม่ครู สาวฉบับนี ้จะชี ้แจงให้ คณ
ุ พ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ทราบถึงการเตรี ยม
ความพร้ อมก่ อ นการประเมิ น ผลการเรี ย น ซึ่ง เป็ นการทดสอบความรู้ ความเข้ า ใจของเนื อ้ หาที่ ลูก ๆ เรี ยนมาทัง้ หมด และมี
เกร็ ดความรู้ในการเลี ้ยงดูบตุ รหลาน เรื่ อง เข็นเด็กให้ ถกู ทาง...ทาอย่างไรให้ คนในบ้ านเลี ้ยงดูลกู หลานไปในแนวทางเดียวกัน
เรื่องที่หนึ่ง การประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรี ยนที่ 2 จะใช้ แบบทดสอบ 2 รูปแบบคือ Oral Test และ Paper Test
1. Oral Test วันที่ 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นการประเมินผลทางการเรี ยนโดยถาม - ตอบ เป็ นรายบุคคล
ซึง่ จัดทดสอบในคาบเรี ยนตามตารางเรี ยนปกติ
2. Paper Test วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นการประเมินผลทางการเรี ยนโดยใช้ แบบทดสอบ ผู้ปกครองสามารถ
ทบทวนเนื ้อหาตามหน่วยการเรี ยนรู้ได้ ดงั นี ้
คณิตศาสตร์ - นับตัวเลขเรี ยงตามลาดับ 1 - 20 ๑ - ๒๐, รู้คา่ ตัวเลข ๑ - ๑๐ ตัวเลข ๑ - ๑๐, รูปทรง
ภาษาไทย
- พยัญชนะ ก - ฮ
เชาวน์ปัญญา - เสียงต่างๆ ในชีวิตประจาวัน, ภาพซ้ อน, หาทางออก, ลากเส้ นต่อจุด, ความสัมพันธ์
ทังนี
้ ้โรงเรี ยนได้ จดั ทาตารางกาหนดการประเมินผลทางการเรี ยน Paper Test เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบดังนี ้
วัน / เดือน / ปี

เวลา

วิชา

ระดับชัน้

09.00 - 10.30 น.
คณิตศาสตร์
เตรี ยมอนุบาล 1, 2
13.50 - 14.40 น.
เชาวน์ปัญญา
เตรี ยมอนุบาล 1, 2
09.00 - 10.30 น.
ภาษาไทย
เตรี ยมอนุบาล 1, 2
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
13.50 - 14.40 น.
เรี ยนตามปกติ
เตรี ยมอนุบาล 1, 2
หมายเหตุ : วิชาภาษาอังกฤษจะเป็ นการประเมินโดยใช้ รูปแบบ Oral Test และ Paper Test ในวันที่ 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
เป็ นรายบุคคลตามตารางเรี ยนปกติ
เรื่องที่สอง เข็นเด็กให้ ถกู ทาง...ทาอย่ างไรให้ คนในบ้ านเลีย้ งดูลูกหลานไปในแนวทางเดียวกัน
สังคมไทยของเรา แม้ ว่าปั จจุบนั ครอบครัวเดี่ยวจะมีมากขึ ้น แต่ครอบครัวขยายซึ่งประกอบด้ วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย
ลุง ป้ า น้ า อา ก็มีไม่น้อย เมื่ อมีเด็กเล็กเพิ่มเป็ นสมาชิกใหม่ ทาให้ เกิดความตื่นเต้ นดีใจ และความสุขกับทุกๆ คนในบ้ าน
แต่ขณะเดียวกันเมื่อบ้ านมีหลายคน การเลี ้ยงเด็กนันย่
้ อมแตกต่างกันไปเป็ นธรรมดา ซึง่ บางครัง้ ก็ทาให้ เกิดปั ญหาได้ เพราะวิธีการ
ดูแลที่ตา่ งกัน โดยเฉพาะปู่ ย่าตายาย บางทีรักหลานมากกว่าลูกตัวเอง การตามใจหลานอยากได้ อะไรยอมให้ ทกุ อย่าง บางทีก็เกิดขึ ้น
ซึ่งบางครัง้ เมื่อมากเกินไปก็ทาให้ เกิดปั ญหา เมื่อพ่อแม่เด็กพยายามจัดการเด็กด้ วยการไม่ตามใจ เด็กมักมีอาการงอแงไม่ยอม
เมื่อวิ่งไปหาปู่ ย่าตายาย ท่านก็มกั จะใจอ่อนยอมหลานไปทุกเรื่ อง ทาให้ เด็กรู้ ว่าถ้ าอยากได้ อะไรแม้ ว่าพ่อแม่ไม่ให้ ถ้ าเข้ าทางท่าน
เหล่านัน้ ก็มกั จะสาเร็ จตลอด เป็ นสิง่ ที่ทาให้ พอ่ แม่เข้ ามาปรึกษาคุณหมอบ่อยครัง้
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

คาแนะนาสาหรั บการจัดการปั ญหาการเลีย้ งเด็กไปคนละแนว ให้ เข้ ามาอยู่ในแนวทางที่ไม่แตกต่างกัน มีดงั นี ้ค่ ะ
1. ทาความเข้ าใจก่อนว่า ผู้ใหญ่ในบ้ านทุกๆคนมีความรักและปรารถนาดีต่อเด็ก เป็ นคนที่เราต้ องให้ ความเคารพ และต้ อง
ขอบคุณท่านที่ช่วยเราเลี ้ยงดูบตุ ร ซึง่ บางครัง้ ด้ วยภาระหน้ าที่ พ่อแม่ต้องไปทางานนอกบ้ าน ก็มีทา่ นๆนี่แหละที่ช่วยเราเลี ้ยงลูก
2. บางครัง้ ที่เห็นท่านๆ ตามใจลูก ซึ่งมันช่างขัดกับวิธีของเราก็ให้ ทาความเข้ าใจท่านตามข้ อ 1 ความโกรธ หรื อหงุดหงิดของเรา
คงลดน้ อยลงมาก
3. พยายามหาจุดบวกของท่านๆ เช่นที่ช่วยเราเลี ้ยงลูก และความใจดีอ่อนโยน ที่มีให้ ลกู หลาน การมองหาจุดบวกก่อน ก็จะทาให้
ความหงุดหงิดของเราน้ อยลง เราจะใจเย็นขึ ้น การที่เราใจเย็นขึ ้น เราจะจัดการอะไรได้ อย่างมีสติมากขึ ้น
4. เมื่อหาจุดบวกได้ ก็พยายามชมเชย ให้ กาลังใจ เช่น คุณแม่คงจะเหนื่อยนะคะ ที่ต้องคอยก้ มๆ เงยๆ เลี ้ยงหลาน ต้ องขอบคุณ คุณแม่
มากๆ บางทีกาลังใจเล็กๆ น้ อยๆ ก็ทาให้ ทา่ นรู้สกึ ดีที่มีคนชื่นชมยอมรับ
5. เมื่อเห็นท่านๆ เลี ้ยงลูกเราในแนวทางที่เรารู้สกึ ว่าไม่เหมาะสม เราอาจจะโกรธ หงุดหงิด พยายามอย่าพูดกับท่านๆ ในเวลาที่เราโกรธ
เพราะจะทาให้ วิธีสอื่ สารของเราอาจจะรุ นแรง ทาให้ ท่านๆ รู้ สกึ ว่าเราไปว่ากล่าว และทาให้ ท่านๆ ยิ่งต่อต้ านเรา หาว่าเราไปว่าท่าน
เลี ้ยงลูกไม่ดี กลายเป็ นความขัดแย้ ง และผลเสียจะตกกับเด็กๆ
6. หาเวลาที่ทุกๆ คนสบายใจมานัง่ คุยกันเรื่ องของเด็กๆ โดยอาจให้ ใช้ วิธีถามว่าตอนนี ้การเลี ้ยงดูมีอะไรที่ทาให้ ลาบากใจ บ้ าง
หรื อไม่อยากให้ ช่วยตรงไหน บางครัง้ การที่เราถามถึงเรื่ องทั่วๆ ไป อาจทาให้ ท่านๆ ดึงปั ญหาขึ ้นมา เช่น ตอนนี ้เด็กเอาแต่ใจมาก
ชอบงอแง แล้ วเราก็คอ่ ยคุยว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เราจะแก้ อย่างไร พยายามอย่าให้ เกิดความรู้ สกึ ว่าเราไปว่าท่านๆ และค่อยๆ
พูดแนวทางในการปรับการเลี ้ยงดู และให้ เป็ นในทางเดียวกัน
7. บางเรื่ องที่ทา่ นๆ รู้สกึ ว่า มันจะต้ องเป็ นแบบนัน้ ถ้ าพอจะยอมได้ ก็ยอมไปบ้ าง
8. สิ่งที่สาคัญจะต้ องเลี ้ยงเด็กไปในแนวทางเดียวกันจะดีที่สดุ แต่ก็ไม่ใช่เรื่ องง่าย ต้ องใช้ ความอดทน และพยายาม บางครัง้ อาจทา
ไม่ได้ ในเวลาสันๆ
้ ก็ให้ ทาไปเรื่ อยๆ
9. อย่าลืมว่าอย่างไรเสียการมี ท่านๆ คอยช่วยเลี ้ยงลูกให้ เรา ก็ทาให้ เราแบ่งเบาภาระไปได้ มากค่ะ ย้ อนกลับไปอ่านข้ อ1ใหม่ และ
จงอดทน พยายาม เป็ นกาลังใจให้ ผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลเด็กๆ ทุกๆ คนค่ะ
ที่มา : หมอมินบานเย็น www.jitdee.com
เพื่อให้ โรงเรี ยนและบ้ านได้ ร่วมมือกันดูแล ให้ ความร่ วมมืออย่างใกล้ ชิด และปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน ขอความร่ วมมือ
ผู้ปกครองสื่อสารกับครู ประจาชัน้ ผ่านธุรการ หรื อสื่อสารผ่านสมุดจดการบ้ าน หรื อสมุดสื่อสัมพันธ์ บ้านและโรงเรี ยน ทัง้ นี เ้ พื่อ
ไม่ ให้ เกิดผลกระทบต่ อการจัดการเรี ยนการสอน และการดูแลนั กเรี ยนของคุณครู โดยสามารถติดต่ อได้ ท่ ีหมายเลข
โทรศัพท์ 02 894 - 5400 - 5 และ 095 - 706 - 6827 หรือ E - mail : s.saowsom@gmail.com ในกรณีท่ มี ีการสื่อสารกับคุณครู
ผ่ านทาง E - mail ขอความร่ วมมือผู้ปกครองสาเนาถึงท่ านผู้อานวยการ อาจารย์ เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ ท่ ี seriparn@gmail.com
ด้ วยค่ ะ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทา่ นผู้อานวยการได้ รับทราบข้ อมูลต่างๆ และมีการกากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพรวมทังให้
้ การสนับสนุน
คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยน ได้ อย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน เป็ นการส่งเสริ มและพัฒ นา
นักเรี ยนให้ เติบโตเป็ นเยาวชนที่ดีและมีวินยั โดยความร่วมมือกันทัง้ 3 ส่วน คือ คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยน
สุดท้ ายแม่ ครู สาวขอขอบคุณคุณพ่ อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่ านที่มอบความไว้ วางใจในการส่ งบุตรหลาน
มาเข้ าเรียนในโรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษกแห่ งนี ้ ซึ่งแม่ ครูทุกคนจะดูแลและช่ วยเหลือเด็กๆทุกคนให้ เป็ นคนดี
คนเก่ งและดาเนินชีวิตอย่ างมีความสุขค่ ะ

ด้ วยรักและผูกพัน
นางดรุ ณี สุวรรณเรืองศรี (แม่ ครูสาว)
หัวหน้ าฝ่ ายระดับเตรียมอนุบาล

ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับเตรียมอนุบาล ฉบับที่ 5/2560
(กรุ ณาส่ งใบตอบรับคืนภายในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561)
ข้ าพเจ้ า .............................................................. ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ. .........................................................................................
ชื่อเล่น ........................... ชัน...........................ได้
้
รับและรับ ทราบสารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับเตรี ยมอนุบาล ฉบับที่ 5/2560 แล้ ว และมี
ข้ อเสนอแนะดังนี ้..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง...............................................................

