สารจากหัวหน้ าฝ่ ายอนุบาล 1 ฉบับที่ 4/2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง

สารจากหัวหน้ าฝ่ ายอนุบาล 1 ฉบับที่ 4/2560

เรียน

ผู้ปกครองนักเรียนชัน้ อนุบาล 1
สวัสดีคะ่ ท่านผู้ปกครองทุกท่าน พบกันอีกครัง้ ในสารสัมพันธ์หวั หน้ าฝ่ ายอนุบาล 1 ฉบับที่ 4 นะคะ แม่ครู สาวมีเรื่ องที่จะแจ้ ง
ให้ ทา่ นผู้ปกครองทุกท่านทราบ ดังนี ้ค่ะ
เรื่องที่หนึ่ง การประเมินผลพัฒนาการกลางภาคเรียนที่ 2
การประเมินผลพัฒนาการกลางภาคเรี ยนที่ 2 จะใช้ แบบทดสอบ 2 รูปแบบ คือ Oral Test และ Paper Test
1. Oral Test วันที่ 4-15 ธันวาคม 2560 เป็ นการประเมินผลทางการเรี ยน โดยการถาม-ตอบเป็ นรายบุคคลซึ่งจัดทดสอบ
ในคาบเรี ยนคณิตศาสตร์ และภาษาไทยตามตารางปกติ
2. Paper Test วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 เป็ นการประเมินผลทางการเรี ยนโดยใช้ แบบทดสอบผู้ปกครองสามารถ
ทบทวนเนื ้อหาตามหน่วยการเรี ยนรู้ได้ ดงั นี ้
คณิตศาสตร์ นับตัวเลขเรี ยงตามลาดับ 1-40, ๑-๔๐, รู้คา่ จานวน 1-35, ๑-๓๕ ตัวเลข 1-25, ๑-๒๕ รูปทรง
ภาษาไทย
พยัญชนะ ภ, ว, ร, ฎ, ฏ, ฃ, ซ, ฑ, ฆ, ผ, ฝ
เชาวน์ ปัญญา ความสัมพันธ์ ความเหมือน ภาพตรงข้ าม แยกประเภท
ทังนี
้ ้โรงเรี ยนได้ จดั ทาตารางกาหนดการประเมินผลทางการเรี ยนเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองรับทราบดังนี ้ค่ะ
วัน/เดือน/ปี
เวลา
วิชา
ระดับชัน้
09.00-10.30 น.
คณิตศาสตร์
อนุบาล 1/1-อ.1/7
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
13.00-14.30 น.
เชาวน์ปัญญา
อนุบาล 1/1-อ.1/7
09.00-10.30 น.
ภาษาไทย
อนุบาล 1/1-อ.1/7
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
13.00-14.00 น.
เรี ยนตามปกติ
อนุบาล 1/1-อ.1/7
หมายเหตุ : วิชาภาษาอังกฤษ จะเป็ นการทดสอบโดยใช้ รูปแบบ Oral test และ Paper Test ในวันที่ 4-15 ธันวาคม 2560
ตามตารางเรี ยนปกติ

เรื่องที่สอง การดูแลและเตรียมตัวนักเรียนก่ อนการสอบ
1. จัดเวลาให้ ลูกได้ ทบทวนบทเรี ยน อย่างน้ อยวันละ 1 ชัว่ โมง เมื่อเด็กๆได้ มีการทบทวนบทเรี ยนแล้ วคุณพ่อ คุณแม่
ควรตรวจสอบความเข้ าใจของลูก โดยตังค
้ าถามให้ ลกู ตอบหากลูกยังตอบไม่ได้ แสดงว่าลูกอาจจะยังไม่เข้ าใจในเรื่ องนันๆ
้
ลองให้ ลกู ได้ ทบทวนซ ้าอีกรอบนะคะ เพื่อเพิ่มความเข้ าใจในบทเรี ยนให้ กบั ลูกมากยิ่งขึ ้นค่ะ
2. ดูแลให้ ลูกได้ เข้ านอนแต่ หัวค่ า การพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารอย่างครบถ้ วน ออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ จะช่วยให้ ลูกๆ มีสุขภาพที่แข็งแรง สมองจดจาได้ ดี อารมณ์ ร่าเริ ง แจ่มใส รวมถึงการส่งน้ องมาโรงเรี ยน
ให้ ทนั ตามเวลาที่กาหนด เพื่อจะได้ ร่วมทบทวนบทเรี ยนกับเพื่อนๆ อย่างต่อเนื่องค่ะ
3. กรุ ณางดการนานักเรียนไปแหล่ งชุมชน เช่น ห้ างสรรพสินค้ า ตลาด สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อให้ นกั เรี ยนมีสขุ ภาพที่ดี
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ เช่น ไข้ หวัด และโรคตามฤดูกาลต่างๆ ซึง่ ยังมีการแพร่ ระบาดในช่วงนี ้อยู่ค่ะ แม่ครู สาวหวังเป็ น
อย่างยิ่งว่าจะได้ รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลช่วยทบทวนและเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั นักเรี ยนสาหรับการ
สอบกลางภาคนี ้นะคะ
เพื่อให้ โรงเรี ยน และบ้ านได้ ร่วมมือกันดูแลให้ ความช่ วยเหลือนั กเรี ยนอย่ างใกล้ ชิด และปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน ขอความร่ วมมือผู้ปกครองสื่อสารกับครู ประจาชัน้ ผ่ านทางธุ รการ หรื อสื่อสารผ่ านสมุดจดการบ้ านหรื อสมุด
สื่อสัมพันธ์ บ้าน และโรงเรียน ทัง้ นีเ้ พื่อมิให้ เกิดผลกระทบต่ อการจัดการเรี ยนการสอน และการดูแลนักเรี ยนของคุณครู
โดยสามารถติดต่ อได้ ท่ หี มายเลขโทรศัพท์ 02 894 5400 ถึง 5 และ 095 706 6827 หรื อ Email : s.saowsom@gmail.com
ในกรณีท่ ีมีการสื่อสารกับคุณครู ขอความร่ วมมือผู้ปกครองสาเนาถึงท่ านผู้อานวยการ อาจารย์ เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ ท่ ี
seriparn@gmail.com ทุกครัง้ ด้ วยค่ ะ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ อู านวยการได้ รับทราบข้ อมูลต่างๆ และมีการกากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทังให้
้ การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยนได้ อย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน เป็ นการ
ส่งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้ เติบโตเป็ นเยาวชนที่ดีและมีวินยั โดยความร่วมมือกันทัง้ 3 ส่วน คือ คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยน
สุดท้ ายนีแ้ ม่ ครูสาวขอขอบพระคุณ คุณพ่ อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่ านที่มอบความไว้ วางใจในการส่ งบุตรหลาน
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 ายอนุบาล 1

ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าฝ่ ายอนุบาล 1 ฉบับที่ 4/2560
( กรุ ณาส่ งใบตอบรับคืนภายในวันศุกร์ ท่ ี 1 ธันวาคม 2560)
ข้ าพเจ้ า .................................................................. ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ..........................................................................................
ชื่อเล่น ........................................... ชัน.......................................
้
ได้ รับและรับทราบสารจากหัวหน้ าฝ่ ายอนุบาล 1 ฉบับที่ 4/2560 แล้ ว
และมีข้อเสนอดังนี ้............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………….ผู้ปกครอง

