สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 1 ฉบับที่ 1/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 1 ฉบับที่ 1/2560คอออออนุระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 1 ฉบับที่ 1/25
ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ อนุบาล 1
สวัสดีค่ะ ดิ ฉันนางดรุณี สุวรรณเรืองศรี (แม่ครูสาว) ตาแหน่ งหัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 1 มีหน้ าที่ กากับ
ดูแลนักเรียนด้านวิ ชาการและงานปกครอง พร้อมทัง้ ประสานความร่วมมือระหว่างครูประจาชัน้ ครูผ้สู อน และผู้ปกครอง เพื่อ
วางแผนในการช่ วยเหลือ และพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้ าหมายของการจัดการศึกษา กล่าวคือ “เป็ นคนดี คนเก่ง และ
มี ค วามสุข ” สาหรับ บรรยากาศการเปิ ดภาคเรีย นที่ 1 ประจ าปี การศึก ษา 2560 นักเรีย นต่ า งตื่น เต้น ทัก ทายพูด คุ ย แลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ในช่วงปิ ดเทอมกับเพื่อนๆ และคุณครู เด็กๆ มีความสุขทีไ่ ด้มาโรงเรียน ได้พบแม่ครู และได้มเี พื่อนใหม่ ในช่วงนี้การปรับตัว
ให้คุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ทัง้ สถานที่ และตัวบุคคล จะมีน้องๆ ทีย่ งั ร้องไห้อยู่บา้ ง ขอให้ผปู้ กครองใจเย็นๆ และคอยให้กาลังใจ
บุตรหลานในการก้าวสู่สงั คมใหม่ด้วยนะคะ สารจากหัวหน้าฝ่ายฉบับนี้ถือเป็ นฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งแม่ครูสาวมีเรื่องราวต่างๆ ที่ จะขอ
ความร่วมมือจากคุณพ่อ คุณแม่ และผูป้ กครองดังนี้ ค่ะ
เรือ่ งแรก : การส่งเสริมให้ลูกได้ช่วยเหลือตนเอง เด็กๆ ในระดับชัน้ อนุ บาล 1 สามารถดูแล และช่วยเหลือตนเองได้บา้ งแล้ว
ในบางเรื่อง คุณพ่อ คุณแม่จงึ ควรฝึ กให้ลูกได้รู้จกั ช่ว ยเหลือตนเอง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่ออยู่ทบ่ี ้าน อาทิ การอาบน้ า
และแปรงฟนั การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และการช่วยเหลืองานบ้านตามความเหมาะสม โดยมีคุณพ่อ คุณแม่
คอยให้คาแนะนา ให้กาลังใจอย่างใกล้ชดิ และเมื่อเด็กๆ มาโรงเรียนคุณพ่อ คุณแม่ควรฝึ กให้ลูกสะพายกระเป๋านักเรียน (ถ้าไม่หนักจนเกินไป)
และเดินไปห้องเรียนด้วยตนเอง ซึง่ จะช่วยให้เด็กเกิดความภาคภูมใิ จ มีความมันใจ
่ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเองต่อไปค่ะ
เรื่องที่ สอง : การส่งเสริ มให้ลูกมีวินัยในตนเอง การสร้างวินัยให้ก บั ลูกเป็ นรากฐานสาคัญสาหรับการเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ท่ดี ี
การปลูกฝงั วินัยให้กบั ลูกต้องทาอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ ซึ่งจะช่วยให้เด็กปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง มีความสุขในการดาเนินชีวติ และ
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข วินยั ทีค่ วรปลูกฝงั ให้กบั ลูกๆ มีดงั นี้ค่ะ
1.มาโรงเรียนให้ทนั เวลา โดยคุณพ่อ คุณแม่ช่วยดูแลให้ลูกๆ เข้านอนแต่หวั ค่ า ตื่นนอนแต่เช้า จิตใจจะได้แจ่มใส และสดชื่น
พร้อมทีจ่ ะทากิจกรรมได้ตลอดทัง้ วัน และส่งลูกมาโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีโ่ รงเรียนจัดเตรียม
ไว้ให้ หนึ่งในกิจกรรมยามเช้าทีต่ ้องเตรียมความพร้อมก่อนเรียน คือ กิจกรรมการเชิญเทียน จัดขึน้ เพื่อฝึ กการเตรียมจิตใจ
ให้พร้อมมีสมาธิในการน้ อมรับสิง่ ดีๆ และแผ่เมตตาให้กบั เพื่อนมนุ ษย์ ให้อยู่อย่างมีความสุข และอยู่ร่วมกันด้วยความรัก
ความเมตตา นอกจากนี้กย็ งั ฝึกความอดทน รูจ้ กั การรอคอย และการแบ่งปนั เป็ นต้น
2.ท าการบ้ า นตามที่ ไ ด้ ร บั มอบหมาย ในแต่ ละวัน ครูผู้สอนจะมีก ารบ้า นให้นัก เรีย นได้ไ ปทบทวนด้ว ยตนเอง เป็ น การ
ประเมินผลว่าเด็กๆ เข้าใจบทเรียนทีไ่ ด้เรียนในห้องเรียนมากน้อยเพียงใด คุณพ่อ คุณแม่ควรช่วยดูแลให้คาแนะนาลูกในการ
ทาการบ้านอย่างใกล้ชดิ และนาการบ้านมาส่งคุณครูทุกครัง้ เป็ นการฝึ กให้ลูกมีวนิ ัย และมีความรับผิดชอบ หากเนื้อหาใน
บทเรียนใดทีเ่ ด็กๆ ไม่เข้าใจ คุณพ่อ คุณแม่สามารถเขียนในสมุดจดการบ้าน แจ้งให้แม่ครูทราบ เพื่อให้แม่ครูได้ทบทวน หรือ
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไปค่ะ
3.กระเป๋านักเรียน จากการสังเกตหลังการเปิ ดเทอมพบนักเรียนหลายคนทีใ่ ช้กระเป๋าทีไ่ ม่ใช่กระเป๋าของโรงเรียนเลิศหล้า เพื่อ
ความเป็ นระเบียบแม่ครูสาวขอความร่วมมือคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่านให้บุตรหลานใช้กระเป๋าของโรงเรียนโดย
พร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
4.การรับนักเรียนหลังเลิ กเรียน ในระดับชัน้ เตรียมอนุ บาล และอนุ บาล 1 สามารถรับนักเรียนได้ทอ่ี าคารอนุ บาล ตัง้ แต่เวลา
15.20 – 16.00 น. หลังจากเวลา 16.00 น. ให้ผปู้ กครองรับนักเรียนได้ทห่ี อ้ ง CCTV อาคารประถม-มัธยมค่ะ
5.การอ่านหนังสือ การอ่านเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญยิง่ ของการเรียนรู้ และการเขียนทีจ่ ะช่วยในการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ และมี
ประสบการณ์จากเรื่องทีอ่ ่าน คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูจงึ ต้องร่วมกันสร้างนิสยั รักการอ่านให้กบั ลูก โดยจัดเวลาให้ลูกได้อ่าน
หนัง สือ ร่ ว มกับ คุ ณพ่ อ คุณแม่ ตามความสนใจอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสม่ า เสมอ จึง จะเกิด เป็ น นิ สยั รักการอ่ า นได้น ะคะ เมื่อ
อ่านหนังสือแล้วให้ลูกเล่าเรื่องหรือตอบคาถาม เพื่อประเมินความเข้าใจในเรื่องทีอ่ ่าน สาหรับน้องๆ อนุ บาล 1 คุณพ่อ คุณแม่
ควรเลือกหนังสือที่มคี าหรือข้อความสัน้ ๆ มีภาพประกอบขนาดใหญ่เห็นได้ชดั เจน เล่าเรื่องแล้วอ่านให้ลูกฟงั ฝึ กลูกให้ออก
เสียงคาง่ายๆ ตามคุณพ่อ คุณแม่ และให้ลกู ดูภาพประกอบ เพื่อให้ลกู เข้าใจความหมายของคา ลูกๆ จะได้รบั ประสบการณ์ทาง
ภาษา ซึง่ จะช่วยให้ลกู สือ่ สารได้เร็วขึน้ ค่ะ

เรื่องที่ สาม : การสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง และคุณครู การตอบรับสานสายใย และสารสัมพันธ์ ในแต่ละสัปดาห์จะมีสานสายใย
ส่งกลับบ้าน เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่ได้ทราบเนื้อหาทีเ่ รียนในสัปดาห์นนั ้ ๆ และทบทวนให้กบั น้องเมื่ออยู่ทบ่ี า้ น เป็ นการประเมินผลว่าเด็กๆ
เข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รียนมากน้อยเพียงใด คุณพ่อ คุณแม่ ทากิจกรรมร่วมกับลูกโดยเล่านิทานให้ฟงั ทุกวัน เพื่อเป็ นการปลูกฝงั ให้ลกู มีนิสยั รัก
การอ่าน แล้วเขียนบันทึกลงในสานสายใย ในโครงการใฝร่ ใู้ ฝ่เรียนรักการอ่าน แล้วส่งคืนให้กบั คุณครูทุกวันจันทร์ หรือวันแรกของสัปดาห์
ต่อไปค่ะ
สมุดสื่อสัมพันธ์ เป็ นสมุดรายงานพฤติกรรมโดยภาพรวมของนักเรียนเป็ นรายบุคคลขณะอยู่ท่ี โรงเรียนเพื่อแจ้งให้ผปู้ กครอง
ทราบ และเป็ นช่องทางในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนในการร่วมกันหาแนวทางพัฒนานักเรียนให้
มีความพร้อมเต็มตามศักยภาพได้เหมาะสมตามวัย
สารสัมพันธ์ ในแต่ละเดือนทางโรงเรียนจะมีข่าวสารแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับข่าวสารภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทางโรงเรียนและทางบ้านได้ร่วมกันดูแล และให้ความช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชดิ และปฏิบตั ไิ ปในแนวทางเดียวกัน ขอความร่วมมือ
ผูป้ กครองตอบรับสารสัมพันธ์ของทางโรงเรียนทุกฉบับด้วยนะคะ
ปี การศึกษา 2560 นี้ ในระดับชัน้ อนุบาล 1 จะมีการเรียนเพิ่ มเติ มต่างจากเตรียมอนุบาลในกิ จกรรมเสริ มหลักสูตรว่ายน้ า
ดนตรี iPad นอกจากนี้ ย งั มี กิ จ กรรมยามเช้ า คือ เข้ า แถวเคารพธงชาติ เ พื่ อ เน้ น ให้ เ ด็ก รู้ร กั ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย์
ฝึ กระเบียบวิ นัย ความอดทน การตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง และเด็กๆได้ออกกาลังกายทากิ จกรรมร่วมกันด้วยค่ะ
จิ ตพิ สยั การสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กอยู่ในที่ ที่สะอาดอยู่เสมอทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เน้ นการทิ้ งขยะ
ให้ถกู ที่ เจอขยะต้องเก็บทิ้ ง สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียนจึงเป็ นเสมือนหนึ่ งสังคมที่มีคณ
ุ ค่าสาหรับเด็ก
เพื่อให้โรงเรียน และท่านผูป้ กครอง ได้รว่ มมือกันดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด และปฏิ บตั ิ ในแนวทาง
เดียวกัน ขอความร่วมมือผู้ปกครองสื่อสารกับครูประจาชัน้ ผ่านสมุดจดการบ้าน หรือสมุดสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน หรือ
ติ ดต่อฝากข้อความได้ที่ฝ่ายธุรการ หรือสามารถติ ดต่อฝากเรื่องราวกับหัวหน้ าฝ่ ายฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095 706 6827 หรือ
E-mail : s.saowsom@gmail.com ทัง้ นี้ เพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนของคุณครู
ในกรณี ที่มีการสื่อสารกับคุณครูผา่ นทาง Email ขอความร่วมมือผูป้ กครองสาเนาถึงผูอ้ านวยการ อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ได้ที่
seriparn@gmail.com ทุกครัง้ ด้วยค่ะ ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้อานวยการได้รบั ทราบข้อมูลต่างๆ และมีการกากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ ในการสนับสนุ นคุณครู ผูป้ กครอง และนักเรียน ได้อย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเป็ นการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็ นเยาวชนทีด่ ี และมีวนิ ยั โดยความร่วมมือกันทัง้ 3 ส่วน คือ โรงเรียน คุณครู และผูป้ กครอง
สุดท้ายนี้ แม่ครูสาวขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และผูป้ กครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมา
เข้าเรียนในโรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก ซึ่งแม่ครูทุกคนจะดูแล และช่ วยเหลือเด็กๆ ทุกคนให้เป็ นคนดี คนเก่ง และ
ดาเนิ นชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน
นางดรุณี สุวรรณเรืองศรี ( แม่ครูสาว )
หัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 1

ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 1 ฉบับที่ 1/2560
( กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560)
ข้าพเจ้า ................................................................. ผูป้ กครอง ด.ช./ด.ญ. ............................................................................................
ชื่อเล่น ............................. ชัน้ .................... ได้รบั และรับทราบสารจากหัวหน้าแผนกวิชาการปฐมวัยปี ท่ี 1 ฉบับที่ 1/2560 แล้ว และ
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………….ผูป้ กครอง

