สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับเตรียมอนุบาล ฉบับที่ 4/2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง
เรียน

สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับเตรียมอนุบาล ฉบับที่ 4/2560
ผู้ปกครองนักเรียนชัน้ เตรียมอนุบาล 3 และ 4

สวัสดีค่ะ ดิฉนั นางดรุ ณี สุวรรณเรื องศรี (แม่ครู สาว) ตาแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยชัน้ เตรี ยมอนุบาล มีหน้ าที่กากับ
ดูแลนักเรี ยนด้ านวิชาการและงานปกครอง พร้ อมทังประสานความร่
้
วมมือระหว่างครู ประจาชัน้ ครู ผ้ สู อน และผู้ปกครอง เพื่อวางแผนในการ
ช่วยเหลือและพัฒนานักเรี ยนให้ บรรลุตามเป้ าหมายของการจัดการศึกษา สาหรับบรรยากาศการเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ ภาคเรี ยนที่ 2 ประจาปี
การศึกษา 2560 นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความตื่นเต้ น และกังวลกับบรรยากาศ สิ่งแวดล้ อมใหม่ แม่ครู และเพื่อนใหม่ๆ ถือเป็ นการปรับตัวครัง้ แรก
สาหรับน้ องๆ วัยเตรี ยมอนุบาล ซึง่ จะมีน้องๆ ที่ยงั ร้ องไห้ อยูบ่ ้ าง ขอให้ ผ้ ปู กครองใจเย็นๆ และคอยให้ กาลังใจบุตรหลานในการก้ าวสูส่ งั คมใหม่
ด้ วยนะคะ สารจากหัวหน้ าฝ่ ายฉบับนี ้ ถือเป็ นฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งแม่ครู สาวมีเรื่ องราวต่างๆ ที่จะขอความร่ วมมือจากคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง
ดังนี ้ค่ะ
เรื่องแรก : การส่ งเสริมให้ ลูกได้ ช่วยเหลือตนเอง เด็กๆ ในระดับชันเตรี
้ ยมอนุบาลสามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองได้ บ้างแล้ ว
ในบางเรื่ อง คุณพ่อ คุณแม่ จึงควรฝึ กให้ ลกู ได้ ร้ ูจกั ช่วยเหลือตนเองและมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบเมื่ออยู่ที่บ้าน อาทิ การอาบน ้าและแปรงฟั น
การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ต่างๆ และการช่วยเหลืองานบ้ านตามความเหมาะสม โดยมีคณ
ุ พ่อคุณแม่คอยให้
คาแนะนา ให้ กาลังใจอย่างใกล้ ชิด และเมื่อเด็กๆ มาโรงเรี ยน คุณพ่อ คุณแม่ ควรฝึ กให้ ลกู สะพายกระเป๋ านักเรี ยน (ถ้ าไม่หนักจนเกินไป) และเดินไป
ห้ องเรี ยนด้ วยตนเอง ซึง่ จะช่วยให้ เด็กเกิดความภาคภูมิใจ มีความมัน่ ใจ และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเองต่อไปค่ะ
เรื่องที่สอง : การส่ งเสริมให้ ลูกมีวินัยในตนเอง การสร้ างวินยั ให้ กบั ลูกเป็ นรากฐานสาคัญสาหรับการเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่ดี การปลูกฝั ง
วินยั ให้ กบั ลูกต้ องทาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ซึง่ จะช่วยให้ เด็กปฏิบตั ิตนได้ ถกู ต้ อง มีความสุขในการดาเนินชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้ อย่างมีความสุข วินยั ที่ควรปลูกฝั งให้ กบั ลูกๆ มีดงั นี ้ค่ะ
1. มาโรงเรียนให้ ทันเวลา โดยคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลให้ ลกู ๆ เข้ านอนแต่หวั ค่า ตื่นนอนแต่เช้ า จิตใจจะได้ แจ่มใส และสดชื่น พร้ อมที่จะ
ทากิจกรรมได้ ตลอดทังวั
้ น และส่งลูกมาโรงเรี ยนก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรี ยนจัดเตรี ยมไว้ ให้ หนึ่งในกิจกรรมยามเช้ า
ที่ต้องเตรี ยมความพร้ อมก่อนเรี ยน คือ กิจกรรมการเชิญเทียน จัดขึ ้นเพื่อฝึ กการเตรี ยมจิตใจให้ พร้ อม มีสมาธิในการน้ อมรับสิ่งดีๆ และแผ่เมตตา
ให้ กบั เพื่อนมนุษย์ทงหลายให้
ั้
อยู่อย่างมีความสุข และอยู่ร่วมกันด้ วยความรัก ความเมตตา นอกจากนี ้ก็ยั งฝึ กความอดทน รู้ จักการรอคอย
และการแบ่งปั น เป็ นต้ น
2. ทาการบ้ านตามที่ได้ รับมอบหมาย ในแต่ละวันครูผ้ สู อนจะมีการบ้ านให้ นกั เรี ยนได้ ไปทบทวนด้ วยตนเอง เป็ นการประเมินผลว่า
เด็กๆ เข้ าใจบทเรี ยนที่ได้ เรี ยนในห้ องเรี ยนมากน้ อยเพียงใด คุณพ่อ คุณแม่ ควรช่วยดูแลให้ คาแนะนาลูกในการทาการบ้ านอย่างใกล้ ชิด และนา
การบ้ านมาส่งคุณครูทกุ ครัง้ เป็ นการฝึ กให้ ลกู มีวินยั และมีความรับผิดชอบ หากเนื ้อหาในบทเรี ยนใดที่เด็กๆ ไม่เข้ าใจ คุณพ่อ คุณแม่ สามารถ
เขียนในสมุดจดการบ้ าน แจ้ งให้ แม่ครูทราบ เพื่อให้ แม่ครูได้ ทบทวนหรื อช่วยเหลือนักเรี ยนต่อไปค่ะ
3. กระเป๋านักเรียน จากการสังเกตหลังการเปิ ดเทอม พบนักเรี ยนหลายคนที่ใช้ กระเป๋ าที่ไม่ใช่กระเป๋ าของโรงเรี ยนเลิศหล้ า เพื่อความเป็ น
ระเบียบวินยั แม่ครูสาว ขอความร่วมมือ คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่าน ให้ บตุ รหลานใช้ กระเป๋ าของโรงเรี ยนเลิศหล้ าโดยพร้ อมเพรี ยงกันค่ะ
4. การรั บนั กเรี ยนหลังเลิกเรี ยน ในระดับชัน้ เตรี ยมอนุบาล และอนุบาล 1 สามารถรับนักเรี ยนได้ ที่อาคารอนุบาล ตังแต่
้ เวลา
15.20 น. - 16.00 น. หลังจากเวลา 16.00 น. จะปิ ดทางเข้ าตึกอนุบาล โดยคุณครูจะพานักเรี ยนเดินมารอที่ห้อง CCTV อาคารประถม - มัธยม
ขอให้ ผ้ ปู กครองรับนักเรี ยนได้ ที่ห้อง CCTV อาคารประถม - มัธยมค่ะ

5. การอ่ านหนังสือ การอ่านเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญยิ่งของการเรี ยนรู้ และการเขียนที่จะช่วยในการพัฒนาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ และมี
ประสบการณ์จากเรื่ องที่อา่ น คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูจึงต้ องร่วมกันสร้ างนิสยั รักการอ่านให้ กบั ลูก โดยจัดเวลาให้ ลกู ได้ อ่านหนังสือร่ วมกับ
คุณพ่อ คุณแม่ ตามความสนใจอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ จึงจะเกิดเป็ นนิสยั รักการอ่านได้ นะคะ เมื่ออ่านหนังสือแล้ ว ให้ ลกู เล่าเรื่ องหรื อ
ตอบคาถาม เพื่อประเมินความเข้ าใจในเรื่ องที่อ่าน สาหรับน้ องๆ เตรี ยมอนุบาล คุณพ่อ คุณแม่ ควรเลือกหนังสือที่มีคาหรื อข้ อความสันๆ
้
มีภาพประกอบขนาดใหญ่ เห็นได้ ชดั เจน เล่าเรื่ องแล้ วอ่านให้ ลกู ฟั ง ฝึ กลูกให้ ออกเสียงคาง่ายๆ ตามคุณพ่อ คุณแม่ และให้ ลกู ดูภาพประกอบ
เพื่อให้ ลกู เข้ าใจความหมายของคา ลูกๆ จะได้ รับประสบการณ์ทางภาษา ช่วยให้ ลกู สือ่ สารได้ เร็ วขึ ้นค่ะ
เรื่องที่สาม : การสื่อสารระหว่ างผู้ปกครองและคุณครู การตอบรับสานสายใยและสารสัมพันธ์ ในแต่ละสัปดาห์จะมีสานสายใย
ส่งกลับบ้ าน เพื่อให้ คณ
ุ พ่อ คุณแม่ ได้ ทราบเนื ้อหาที่เรี ยนในสัปดาห์นนั ้ และทบทวนให้ กบั น้ องเมื่ออยูท่ ี่บ้า น เป็ นการประเมินผลว่าเด็กๆ เข้ าใจ
ในเนื ้อหาที่เรี ยนมากน้ อยเพียงใด คุณพ่อ คุณแม่ ทากิจกรรมร่วมกับลูกโดยเล่านิทานให้ ฟังทุกวัน เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ ลกู มีนิสยั รักการอ่ าน
แล้ วเขียนบันทึกลงในสานสายใยในโครงการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนรักการอ่าน แล้ วส่งคืนให้ กบั คุณครูทกุ วันจันทร์ หรื อวันแรกของสัปดาห์ตอ่ ไปค่ะ
สารสัมพันธ์ในแต่ละเดือนทางโรงเรี ยนจะมีขา่ วสารแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบเกี่ยวกับข่า วสารภายในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ทาง
โรงเรี ยนและทางบ้ านได้ ร่วมกันดูแลให้ ความช่วยเหลือกันอย่างใกล้ ชิด โดยมีแนวทางปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน ขอความร่ วมมือผู้ปกครอง
ตอบรับสารสัมพันธ์ของทางโรงเรี ยนทุกฉบับด้ วยนะคะ
เรื่องที่ส่ ี : การประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรี ยนที่ 2 ครู สาวขอชี ้แจงให้ คณ
ุ พ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทราบถึงกาหนดการ
ประเมินผลพัฒนาการกลางภาคเรี ยนที่ 2/2560 และการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการประเมินผลฯ ซึง่ ถือเป็ นการทดสอบความรู้ความเข้ าใจของ
เนื ้อหาที่ลกู ๆ เรี ยนมาแล้ วทังหมด
้
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ค่ะ
การประเมินผลพัฒนาการกลางภาคเรี ยนที่ 2/2560 จะใช้ แบบทดสอบ 2 รูปแบบ คือ Oral Test และ Paper Test
1. Oral Test ในวันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2560 เป็ นการประเมินผลทางการเรี ยน โดยการถาม - ตอบเป็ นรายบุคคล ซึ่งจัดทดสอบในคาบเรี ยน
คณิตศาสตร์ และภาษาไทยตามตารางปกติ
2. Paper Test ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 เป็ นการประเมินผลทางการเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบ ผู้ปกครองสามารถทบทวนเนื ้อหา
ตามหน่วยการเรี ยนรู้ได้ ดงั นี ้
คณิตศาสตร์
นับตัวเลขเรี ยงตามลาดับ 1 - 5 รู้คา่ ตัวเลข 1 - 2 ตัวเลข 1 - 2 รูปทรง
ภาษาไทย
การพูดแนะนาตนเอง (ชื่อจริ ง, ชื่อเล่น) เส้ น
เชาวน์ ปัญญา การเปรี ยบเทียบของใช้ สว่ นตัว ความเหมือน ความต่าง
ทังนี
้ ้โรงเรี ยนได้ จดั ทาตารางกาหนดการประเมินผลทางการเรียน Paper Test เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบ ดังนี ้
วัน/เดือน/ปี

เวลา

วิชา

09.00 - 10.30 น.

คณิตศาสตร์

13.50 - 15.00 น.

เชาวน์ปัญญา

09.00 - 10.30 น.

ภาษาไทย

13.50 - 15.00 น.

เรี ยนตามปกติ

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

ระดับชัน้
เตรี ยมอนุบาล 3
เตรี ยมอนุบาล 4
เตรี ยมอนุบาล 3
เตรี ยมอนุบาล 4
เตรี ยมอนุบาล 3
เตรี ยมอนุบาล 4
เตรี ยมอนุบาล 3
เตรี ยมอนุบาล 4

หมายเหตุ : วิชาภาษาอังกฤษประเมินผลพัฒนาการในการเรียนรู้เป็ นรายบุคคลในวันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2560 ตามตารางเรียนปกติ

เพื่อให้ โรงเรี ยนและบ้ านได้ ร่วมมือกันดูแล ให้ ความช่ วยเหลือนั กเรี ยนอย่ างใกล้ ชิด และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
ขอความร่ วมมือผู้ปกครองสื่อสารกับครู ประจาชัน้ ผ่ านทางธุ รการ หรื อสื่อสารผ่ านสมุ ดจดการบ้ านหรื อสมุ ดสื่อสัมพันธ์ บ้าน
และโรงเรี ยน ทัง้ นี เ้ พื่อมิให้ เกิดผลกระทบต่ อการจัดการเรี ยนการสอนและการดูแลนักเรี ยนของคุณครู โดยสามารถติดต่ อได้ ท่ ี
หมายเลขโทรศัพท์ 02 8945400 ถึง 5 และ 095 706 6827 หรื อ Email : s.saowsom@gmail.com ในกรณีท่ ีมีการสื่อสารกับคุณครู
ขอความร่ วมมือผู้ปกครองสาเนาถึงท่ านผู้อานวยการอาจารย์ เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ ท่ ี seriparn@gmail.com ทุกครั ง้ ด้ วยค่ ะ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ผ้ อู านวยการได้ รับทราบข้ อมูลต่างๆ และมีการกากับติดตามอย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทังให้
้ การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยน
ได้ อย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน เป็ นการส่งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้ เติบโตเป็ นเยาวชนที่ดีและมีวินยั
โดยความร่วมมือกันทัง้ 3 ส่วน คือ คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยน
สุดท้ ายนี แ้ ม่ ครู สาวขอขอบพระคุณ คุณพ่ อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่ านที่มอบความไว้ วางใจในการส่ งบุ ตรหลาน
มาเข้ าเรียนในโรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษกแห่ งนี ้ ซึ่งแม่ ครูทุกคนจะดูแล และช่ วยเหลือเด็กๆ ทุกคนให้ เป็ นคนดี คนเก่ ง
และดาเนินชีวิตอย่ างมีความสุขค่ ะ
ด้ วยรักและผูกพัน
นางดรุ ณี สุวรรณเรืองศรี (แม่ ครูสาว)
หัวหน้ าฝ่ ายเตรียมอนุบาล

ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับเตรียมอนุบาล ฉบับที่ 4/2560
(กรุ ณาส่ งใบตอบรับภายในวันศุกร์ ท่ ี 1 ธันวาคม 2560)
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง )......................................................................... ผู้ปกครอง (ด.ช/ด.ญ ).....................................................................
ชื่อเล่น............................................. ชัน...............................................
้
ได้ รับสารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับเตรี ยมอนุบาล ฉบับที 4/2560 แล้ ว
และมีข้อเสนอแนะดังนี ้...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง

