สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับอนุบาล 2 ฉบับที่ 4/2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง
เรียน

สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับอนุบาล 2 ฉบับที่ 4/2560
ผู้ปกครองนักเรียนชัน้ อนุบาล 2
สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครองทุกท่าน พบกันอีกครัง้ ในสารจากหัวหน้ าฝ่ ายอนุบาล 2 ฉบับที่ 4 นะคะ แม่ครู รักษ์ มีเรื่ องที่จะแจ้ งให้
ผู้ปกครองทุกท่านทราบ ดังนี ้ค่ะ
เรื่องที่หนึ่ง การประเมินผลพัฒนาการกลางภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
การประเมินผลพัฒนาการกลางภาคเรี ยนที่ 2 ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 เป็ นสัปดาห์ประเมินผลทางการเรี ยน โดยการทดสอบ
การประเมินผลพัฒนาการกลางภาคเรี ยนที่ 2 จะใช้ แบบทดสอบ 2 รูปแบบ คือ Oral Test และ Paper Test ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ค่ะ
1. กาหนดการประเมินผลทางการเรียนด้ วยการทดสอบ Paper Test
วัน/เดือน/ปี
เวลา
วิชา
ระดับชัน้
วิชาภาษาอังกฤษ
อ.2/1, อ.2/3, อ.2/6 ,อ.2/8
09.00-10.30 น.
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560
ทบทวน
อ.2/2, อ.2/4, อ.2/5, อ.2/7

09.00-10.30 น.

วิชาภาษาอังกฤษ
ทบทวน
วิชาคณิตศาสตร์

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

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

วิชาเชาวน์ปัญญา
วิชาภาษาไทย
เรี ยนตามปกติ

อนุบาล อ.2/1-อ.2/8
อนุบาล อ.2/1-อ.2/8
อนุบาล อ.2/1-อ.2/8

13.00-14.30 น.
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2559

2. การทดสอบ
2.1 Oral Test วันที่ 4-15 ธันวาคม 2560 เป็ นการประเมินผลทางการเรี ยน โดยการถามตอบเป็ นรายบุคคล ซึ่งจัดทดสอบใน
คาบเรี ยนตามตารางเรี ยนปกติ ทังของครู
้
ไทย และครูชาวต่างประเทศ
2.2 Paper Test วัน ที่ 18-20 ธัน วาคม 2560 เป็ นการประเมิน ผลทางการเรี ย นโดยใช้ แ บบทดสอบผู้ป กครองสามารถ
ทบทวนเนื ้อหาตามหน่วยการเรี ยนรู้ได้ ดงั นี ้
คณิตศาสตร์ ทบทวน 1-100, ๑-๑๐๐, หนึง่ -หนึง่ ร้ อย, เลขคู,่ เลขคี่, เครื่ องหมาย >, <, =, ≠, บวกเลขด้ วยรูปภาพ,
เลขคิดในใจ จานวนที่มคี า่ มากที่สดุ , จานวนที่มีคา่ น้ อยที่สดุ , บวกเลขแนวนอนและแนวตัง้ 1-2 หลัก,
บวกเลข ด้ วยภาพกับตัวเลข
ภาษาไทย
ทบทวน ก - ฮ, สระ -ะ, – , – , –, เ–ะ, แ-ะ, โ–ะ
เชาวน์ ปัญญา ความเหมือน, ความแตกต่าง, ภาพต่อเนื่อง, ความสัมพันธ์, เรี ยงลาดับเหตุการณ์, การสังเกตเปรี ยบเทียบ,
เรี ยงลาดับภาพ, ภาพแบบอนุกรม, การจัดหมวดหมู,่ จัดหมวดหมูป่ ระเภทเดียวกัน, ภาพตรงกันข้ าม

เรื่องที่สอง การดูแลและเตรียมตัวนักเรียนก่ อนการสอบ
ผู้ปกครองควรจัดเวลาให้ ลกู อย่างน้ อยวันละ 1 ชัว่ โมง เพื่อให้ เด็กๆ ได้ มีการทบทวนบทเรี ยนที่เรี ยนมาแล้ ว โดยคุณพ่อ คุณแม่
ตรวจสอบความเข้ าใจของลูก ด้ วยการตังค
้ าถามให้ ลกู ตอบ หากลูกยังตอบไม่ได้ นนอาจแสดงว่
ั้
าลูกยังไม่เข้ าใจในเรื่ องนันๆ
้ ผู้ปกครอง
ควรทบทวนซ ้าอีกรอบ เพื่อเพิ่มความเข้ าใจในบทเรี ยนมากยิ่งขึ ้นค่ะ และการดูแลให้ ลกู เข้ านอนแต่หวั ค่า เพื่อพักผ่อนอย่างเพียงพอ
รวมทังการรั
้
บประทานอาหารให้ ครบถ้ วนตามหลักโภชนาการจะช่วยให้ ลกู ๆ มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรงสมองจดจาได้ ดี อารมณ์แจ่มใส
รวมทัง้ ส่งลูกๆ มาโรงเรี ยนให้ ทันตามเวลาที่ กาหนด เพื่อทบทวนบทเรี ยนร่ วมกับเพื่อนๆ ต่อไป แม่ครู รักษ์ หวังเป็ นอย่างยิ่ง ว่า ท่าน
ผู้ปกครองจะให้ ความร่วมมือในการดูแล ช่วยเหลือ และเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่นกั เรี ยนสาหรับการสอบปลายภาคนี ้อย่างเต็มที่นะคะ
เรื่องที่สาม การดูแลสุขภาพของนักเรียนในช่ วงฤดูปลายฝนต้ นหนาว
เนื่องด้ วยสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง การดูแลให้ นกั เรี ยนมีสขุ ภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคติดต่อจึงมีความสาคัญเป็ น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรคตามฤดูกาลที่อาจเกิดได้ ง่ายในเด็กวัยอนุบาล เช่น ไข้ หวัด ไข้ หวัดใหญ่ และโรคต่างๆ ฯลฯ ดังนัน้ จึงขอความร่ วมมือ
ผู้ปกครองโปรดร่วมกันดูแลสุขภาพ และอนามัยของนักเรี ยน ด้ วยการหลีกเลี่ยงพื ้นที่ชุมชนที่อากาศไม่ถ่ายเท รวมถึงรับประทานอาหาร
ครบห้ าหมู่ ดื่มน ้า และพักผ่อนให้ เพียงพอ เพื่อเป็ นการป้องกันการเจ็บป่ วยของนักเรี ยนค่ะ
เพื่อให้ โรงเรียนและบ้ านได้ ร่วมมือกันดูแล ให้ ความช่ วยเหลือนักเรียนอย่ างใกล้ ชิด และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
ขอความร่ วมมือผู้ปกครองสื่อสารกับครูประจาชัน้ ผ่ านทางธุรการ หรื อสื่อสารผ่ านสมุดจดการบ้ านหรื อสมุดสื่อสัมพันธ์ บ้าน
และโรงเรี ยน ทัง้ นีเ้ พื่อมิให้ เกิดผลกระทบต่ อการจัดการเรี ยนการสอนและการดูแลนักเรี ยนของคุณครู โดยสามารถติดต่ อได้ ท่ ี
หมายเลขโทรศัพท์ 02 894 5400 ถึง 5 และ 095 706 6827 หรื อ Email : mala-tree2@hotmail.com ในกรณีท่ ีมีการสื่อสารกับคุณครู
ผ่ านทาง Email ขอความร่ วมมือผู้ปกครองสาเนาถึงท่ านผู้อานวยการ อาจารย์ 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 ยนได้ อย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน เป็ นการส่งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้ เติบโต
เป็ นเยาวชนที่ดีและมีวินยั โดยความร่วมมือกันทัง้ 3 ส่วน คือ คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยน
สุดท้ ายนีแ้ ม่ ครูรักษ์ ขอขอบพระคุณคุณพ่ อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่ านที่มอบความไว้ วางใจในการส่ งบุตรหลาน
มาเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษกแห่ งนี ้ ซึ่งแม่ ครู ทุกคนจะดูแล และช่ วยเหลือเด็ก ๆ ทุกคนให้ เป็ นคนดี
คนเก่ ง และดาเนินชีวิตอย่ างมีความสุขค่ ะ
ด้ วยรักและผูกพัน
นางมาลาตรี หลี่อริยวงศ์ (แม่ ครูรักษ์ )
หัวหน้ าฝ่ ายอนุบาล 2

ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับอนุบาล 2 ฉบับที่ 4/2560
(กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560)
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