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เรียน ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ เตรียมอนุบาล
สวัสดีค่ะ ดิฉนั นางดรุณี สุวรรณเรืองศรี (แม่ครูสาว) ตาแหน่งหัวหน้าฝา่ ยระดับเตรียมอนุ บาล มีหน้าทีก่ ากับ ดูแลนักเรียน
ด้านวิชาการ และงานปกครอง พร้อมทัง้ ประสานความร่วมมือระหว่างครูประจาชัน้ ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เพื่อวางแผนในการ
ช่วยเหลือ และพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา กล่าวคือ “เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ” สาหรับ
บรรยากาศการเปิ ดภาคเรียนใหม่ ประจาปี การศึกษา 2560 นักเรียนต่างตื่นเต้นทักทายพูดคุย แลกเปลีย่ นประสบการณ์ กบั เพื่อนๆ
และคุณครู เด็กๆ มีความสุขทีไ่ ด้มาโรงเรียน ได้พบแม่ครู และได้มเี พื่อนใหม่ ในช่วงนี้การปรับตัวสาหรับน้องใหม่เพื่อให้คุน้ เคยกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ๆทัง้ สถานที่ และตัวบุคคลจะมีน้องๆ ทีย่ งั ร้องไห้อยู่บา้ ง ขอให้ผปู้ กครองใจเย็นๆ และคอยให้กาลังใจบุตรหลาน
ในการก้าวสู่สงั คมใหม่ด้วยนะคะ สารจากหัวหน้าฝ่ายฉบับนี้ ถือเป็ นฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งแม่ครูสาวมีเรื่องราวต่างๆ ที่จะขอความ
ร่วมมือจากคุณพ่อ คุณแม่ และผูป้ กครองดังนี้ค่ะ
เรือ่ งแรก : การส่งเสริมให้ลูกได้ช่วยเหลือตนเอง เด็กๆ ในระดับชัน้ เตรียมอนุบาลสามารถดูแล และช่วยเหลือตนเองได้
บ้างแล้วในบางเรื่อง คุณพ่อ คุณแม่จงึ ควรฝึกให้ลกู ได้รจู้ กั ช่วยเหลือตนเอง และมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเมื่ออยู่ทบ่ี า้ น อาทิ
การอาบน้า แปรงฟนั การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และการช่วยเหลืองานบ้านตามความเหมาะสม
โดยมีคุณพ่อ คุณแม่คอยให้คาแนะนา ให้กาลังใจอย่างใกล้ชดิ และเมื่อเด็กๆ มาโรงเรียนคุณพ่อ คุณแม่ ควรฝึกให้ลกู สะพายกระเป๋า
นักเรียน (ถ้าไม่หนักจนเกินไป) และเดินไปห้องเรียนด้วยตนเอง ซึง่ จะช่วยให้เด็กเกิดความภาคภูมใิ จ มีความมันใจ
่ และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเองต่อไปค่ะ
เรือ่ งที่สอง : การส่งเสริมให้ลูกมีวินัยในตนเอง การสร้างวินัยให้กบั ลูกเป็ นรากฐานสาคัญสาหรับการเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
ทีด่ ี การปลูกฝงั วินยั ให้กบั ลูกต้องทาอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ ซึง่ จะช่วยให้เด็กปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง มีความสุขในการดาเนินชีวติ
และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข วินยั ทีค่ วรปลูกฝงั ให้กบั ลูกๆ มีดงั นี้ค่ะ
1.มาโรงเรียนให้ทนั เวลา โดยคุณพ่อ คุณแม่ช่วยดูแลให้ลกู ๆ เข้านอนแต่หวั ค่า ตื่นนอนแต่เช้า จิตใจจะได้แจ่มใส และสด
ชื่น พร้อมทีจ่ ะทากิจกรรมได้ตลอดทัง้ วัน และส่งลูกมาโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น.เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีโ่ รงเรียนจัดเตรียมไว้
ให้ หนึ่งในกิจกรรมยามเช้าทีต่ อ้ งเตรียมความพร้อมก่อนเรียน คือ กิจกรรมการเชิญเทียน จัดขึน้ เพื่อฝึ กการเตรียมจิตใจให้พร้อมมี
สมาธิในการน้อมรับสิง่ ดีๆ และแผ่เมตตาให้กบั เพื่อนมนุษย์ทงั ้ หลายให้อยู่อย่างมีความสุข และอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเมตตา
นอกจากนี้กย็ งั ฝึกความอดทน รูจ้ กั การรอคอย และการแบ่งปนั เป็ นต้น
2.ทาการบ้านตามที่ ได้รบั มอบหมาย ในแต่ละวันครูผู้สอนจะมีการบ้านให้นักเรียนได้ไปทบทวนด้ วยตนเอง เป็ นการ
ประเมินผลว่าเด็กๆ เข้าใจบทเรียนที่ได้เรียนในห้องเรียนมากน้อยเพียงใด คุณพ่อ คุณแม่ควรช่วยดูแลให้คาแนะนาลูกในการทา
การบ้านอย่างใกล้ชดิ และนาการบ้านมาส่งคุณครูทุกครัง้ เป็ นการฝึกให้ลกู มีวนิ ยั และมีความรับผิดชอบ หากเนื้อหาในบทเรียนใดที่
เด็กๆ ไม่เข้าใจ คุณพ่อ คุณแม่สามารถเขียนในสมุดจดการบ้าน แจ้งให้แม่ครูทราบ เพื่อให้แม่ครูได้ทบทวนหรือช่วยเหลือนักเรียน
ต่อไปค่ะ
3.กระเป๋านักเรียน จากการสังเกตหลังการเปิ ดเทอมพบนักเรียนหลายคนทีใ่ ช้กระเป๋าทีไ่ ม่ใช่กระเป๋าของโรงเรียนเลิศหล้า
เพื่อความเป็ นระเบียบวินัย แม่ครูสาว ขอความร่วมมือคุณพ่อ คุณแม่ และผูป้ กครองทุกท่านให้บุตรหลานใช้กระเป๋าของโรงเรียน
เลิศหล้าโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
4.การรับนักเรียนหลังเลิ กเรียน ในระดับชัน้ เตรียมอนุ บาล และอนุ บาล 1 สามารถรับนักเรียนได้ ทอ่ี าคารอนุ บาล ตัง้ แต่
เวลา 15.20 – 16.00 น. หลังจากเวลา 16.00 น. ให้ผปู้ กครองรับนักเรียนได้ทห่ี อ้ ง CCTV อาคารประถม-มัธยมค่ะ

5. การอ่านหนังสื อ การอ่านเป็ น พื้นฐานที่สาคัญยิ่งของการเรียนรู้ และการเขียนที่จะช่วยในการพัฒนาให้นักเรียนมี
ความรู้ และมีประสบการณ์จากเรื่องทีอ่ ่าน คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูจงึ ต้องร่วมกันสร้างนิสยั รักการอ่านให้กบั ลูก โดยจัดเวลาให้
ลูกได้อ่านหนังสือร่วมกับคุณพ่อ คุณแม่ ตามความสนใจอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ จึงจะเกิดเป็ นนิสยั รักการอ่านได้นะคะ เมื่ออ่าน
หนังสือแล้วให้ลูกเล่าเรื่องหรือตอบคาถาม เพื่อประเมินความเข้าใจในเรื่องทีอ่ ่าน สาหรับน้องๆเตรียมอนุ บาล คุณพ่อ คุณแม่ ควร
เลือกหนังสือที่มคี าหรือข้อความสัน้ ๆ มีภาพประกอบขนาดใหญ่เห็นได้ชดั เจน เล่าเรื่อง แล้วอ่านให้ลูกฟงั ฝึ กลูกให้ออกเสียง คา
ง่ายๆ ตามคุณพ่อ คุณแม่ และให้ลกู ดูภาพประกอบ เพื่อให้ลกู เข้าใจความหมายของคา ลูกๆ จะได้รบั ประสบการณ์ทางภาษา ซึง่ จะ
ช่วยให้ลกู สือ่ สารได้เร็วขึน้ ค่ะ
เรื่องที่ สาม กิ จกรรมที่ ช่วยส่งเสริ มกล้ามเนื้ อมัดเล็กของเด็กวัยอนุบาล เป็ นสิง่ ทีค่ ุณพ่อ คุณแม่ และทางโรงเรียน
ต้องร่วมมือกันในการพัฒนา โดยการให้เด็กมีกจิ กรรมทีห่ ลากหลายในการพัฒนาทางด้านระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น
ั ้ วาดภาพ คัดลอกตัวอักษรตามแบบง่ายๆ
ใช้มอื หยิบจับสิง่ ของ และเริม่ ขีดเขียน ร้อยลูกปดั พับกระดาษ ต่ อบล็อก บีบๆ ปนๆ
ระบายสี เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าในวัยของเด็กเล็กจะเป็ นวัยทีช่ อบเรียนรู้ ช่างสังเกต ช่างซักถาม และสามารถเรียนรูไ้ ด้ดโี ดยผ่านการ
ลงมือปฏิบตั ิอย่างกระตือรือร้น ในกิจกรรมเหล่านี้โดยเฉพาะการเล่นผ่านสื่อ ขณะนี้คุณครูได้พฒ
ั นาสื่อให้มคี วามเหมาะสม และ
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนมากยิง่ ขึน้ เพื่อให้นกั เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีความสุข
เรื่องที่ สี่ การสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง และคุณครู การตอบรับสานสายใย และสารสัมพันธ์ ในแต่ละสัปดาห์จะมีสาน
สายใยส่งกลับบ้าน เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่ ได้ท ราบเนื้อหาที่เรียนในสัปดาห์นั ้น และทบทวนให้กบั น้ องเมื่ออยู่ท่บี ้าน เป็ นการ
ประเมินผลว่าเด็กๆเข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รียนมากน้อย เพียงใด คุณพ่อ คุณแม่ ทากิจกรรมร่วมกับลูกโดยเล่านิทานให้ฟงั ทุกวัน เพื่อ
เป็ นการปลูกฝงั ให้ลกู มีนิสยั รักการอ่าน แล้วเขียนบันทึกลงในสานสายใย ในโครงการใฝร่ ใู้ ฝเ่ รียน รักการอ่าน แล้วส่งคืนให้กบั คุณครู
ทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์ต่อไปค่ะ
สมุดสื่ อสัมพันธ์ เป็ นสมุดรายงานพฤติกรรมโดยภาพรวมของนักเรียนเป็ น รายบุคคลขณะอยู่ท่โี รงเรียนเพื่อแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบ และเป็ นช่องทางในการประสานความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนในการร่วมกันหาแนวทาง
พัฒนานักเรียนให้มคี วามพร้อมเต็มตามศักยภาพได้เหมาะสมตามวัย
สารสัมพันธ์ ในแต่ละเดือนทางโรงเรียนจะมีขา่ วสารแจ้งให้ผปู้ กครองทราบเกีย่ วกับข่าวสารภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทางโรงเรียน และทางบ้านได้รว่ มกันดูแล และให้ความช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิด และปฏิ บตั ิ ไปในแนวทางเดียวกัน
ขอความร่วมมือผูป้ กครองตอบรับสารสัมพันธ์ของทางโรงเรียนทุกฉบับด้วยนะคะ และสื่อสารกับครูประจาชัน้ ผ่านสมุด
จดการบ้าน หรือสมุดสื่ อสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน หรือติ ดต่ อฝากข้อความได้ที่ฝ่ายธุรการ หรือสามารถติ ดต่ อฝาก
เรื่องราวกับหัวหน้ าฝ่ ายฯ ทัง้ นี้ เพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูนักเรียนของคุณครู โดย
สามารถติ ดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-706 6827 หรือ email : s.saowsom@gmail.com ในกรณี ที่มีการสื่อสารกับ
คุณ ครูผ่ า นทาง email ขอความร่ ว มมื อ ผู้ป กครองส าเนาถึ ง ท่ า นผู้อ านวยการ อาจารย์เ สรี ปาลเดชพงศ์ไ ด้ ที่
seriparn@gmail.com ทุ ก ครัง้ ด้ ว ยค่ ะ ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ผู้อ านวยการได้ร ับ ทราบข้อ มูล ต่ า งๆ และมีก ารก ากับ ติด ตามอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ ให้การสนับสนุ นคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เป็ นการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้เติบโต เป็ นเยาวชนที่ดี และมีวนิ ัย โดยความร่วมมือกันทัง้ 3 ส่วน คือ โรงเรียน
คุณครู และผูป้ กครอง
สุดท้ายนี้แม่ครูสาวขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และผูป้ กครองทุกท่านทีม่ อบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลาน มาเข้า
เรียนในโรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษกแห่งนี้ ซึ่งแม่ครูทุกคนจะดูแล และช่วยเหลือเด็ก ๆ ทุกคนให้เป็ นคนดี คนเก่ง และ
ดาเนินชีวติ อย่างมีความสุขค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน
นางดรุณี สุวรรณเรืองศรี (ครูสาว )
หัวหน้ าฝ่ ายเตรียมอนุบาล

ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับเตรียมอนุบาล ฉบับที่ 1/2560
( กรุณาส่งใบตอบรับในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 )
ข้าพเจ้า...................................................................................... ผูป้ กครอง ด.ช./ด.ญ. ..............................................................
ชื่อเล่น......................................ชัน้ ............................ได้รบั สารจากหัวหน้าฝา่ ยระดับเตรียมอนุบาล ฉบับที่ 1/2560 เรียบร้อยแล้ว
และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...............................................................................ผูป้ กครอง

