สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 2 ฉบับที่ 1/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
เรือ่ ง สารจากระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 2 ฉบับที่ 1/2560
เรียน ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ อนุบาล 2
สวัสดีค่ะ ดิ ฉันนางมาลาตรี หลี่อริยวงศ์ (แม่ครูรกั ษ์) ตาแหน่ งหัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 2 มีหน้ าที่ กากับ
ดูแลนักเรียนด้านวิ ชาการ และงานปกครอง พร้อมทัง้ ประสานความร่วมมือระหว่างครูประจาชัน้ ครูผ้สู อน และผู้ปกครอง เพื่อ
วางแผนในการช่ วยเหลือ และพัฒนานั กเรียนให้ บรรลุตามเป้ าหมายของการจัดการศึกษา กล่าวคือ “เป็ นคนดี คนเก่ง และ
มี ความสุข ” สาหรับ บรรยากาศการเปิ ดภาคเรียนใหม่ ประจ าปี การศึก ษา 2560 นัก เรียนต่ างตื่น เต้น ทัก ทาย พูดคุ ย แลกเปลี่ย น
ประสบการณ์กบั เพื่อนๆ และคุณครู เด็กๆ มีความสุขทีไ่ ด้มาโรงเรียน ได้พบแม่ครู เพื่อนใหม่ และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ทัง้ สถานที่ และ
ตัวบุคคล จะมีน้องๆ ทีย่ งั ร้องไห้อยู่บา้ ง ขอให้ผปู้ กครองใจเย็นๆ และคอยให้กาลังใจบุตรหลานในการก้าวสู่สงั คมใหม่ดว้ ยนะคะ สารจาก
หัวหน้าฝา่ ยฉบับนี้ถอื เป็ นฉบับปฐมฤกษ์ ซึง่ แม่ครูรกั ษ์ มีเรือ่ งราวต่างๆ ที่จะขอความร่วมมือจากคุณพ่อ คุณแม่ และผูป้ กครองดังนี้ ค่ะ
เรื่องแรก : การส่งเสริ มให้ลูกได้ช่วยเหลือตนเอง เด็กๆ ในระดับการศึกษาปฐมวัยสามารถดูแล และช่วยเหลือตนเอง
ได้บ้างแล้วในบางเรือ่ ง คุณพ่อ คุณแม่จงึ ควรฝึ กให้ลูกได้รจู้ กั ช่วยเหลือตนเอง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่ออยู่ทบ่ี า้ น อาทิ
การอาบน้า และแปรงฟนั การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และการช่วยเหลืองานบ้านตามความเหมาะสม
โดยมีคุณพ่อ คุณแม่คอยให้คาแนะนา ให้กาลังใจอย่างใกล้ชดิ และเมื่อเด็กๆ มาโรงเรียน คุณพ่อ คุณแม่ควรฝึ กให้ลูก สะพายกระเป๋า
นักเรียน (ถ้าไม่หนักจนเกินไป) และเดินไปห้องเรียนด้วยตนเอง ซึง่ จะช่วยให้เด็กเกิดความภาคภูมใิ จ มีความมันใจ
่ และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีข่ องตนเองต่อไปค่ะ
เรื่องที่ สอง : การส่งเสริ มให้ลูกมีวินัยในตนเอง การสร้างวินัยให้กบั ลูกเป็ นรากฐานสาคัญสาหรับการเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ท่ดี ี
การปลูกฝงั วินัยให้กบั ลูกต้องทาอย่างต่ อเนื่อง และสม่ าเสมอ ซึ่งจะช่วยให้เด็กปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง มีความสุขในการดาเนินชีวติ และ
สามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข วินยั ทีค่ วรปลูกฝงั ให้กบั ลูกๆ มีดงั นี้ค่ะ
1. มาโรงเรียนให้ทนั เวลา โดยคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลให้ลูกๆ เข้านอนแต่หวั ค่ า ตื่นนอนแต่เช้า จิตใจจะได้แจ่มใส และสดชื่น
พร้อมทีจ่ ะทากิจกรรมได้ตลอดทัง้ วัน และส่งลูกมาโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น.เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีโ่ รงเรียนจัดเตรียมไว้ให้
หนึ่งในกิจกรรมยามเช้าทีต่ อ้ งเตรียมความพร้อมก่อนเรียน คือ กิจกรรมการเชิญเทียน จัดขึน้ เพื่อฝึกการเตรียมจิตใจให้พร้อมมี
สมาธิในการน้อมรับสิง่ ดีๆ และแผ่เมตตาให้กบั เพื่อนมนุ ษย์ทงั ้ หลาย ให้อยู่อย่างมีความสุข และอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเมตตา
นอกจากนี้กย็ งั ฝึกความอดทน รูจ้ กั การรอคอย และการแบ่งปนั เป็ นต้น
2. ทาการบ้านตามที่ ได้รบั มอบหมาย ในแต่ละวันครูผสู้ อนจะมีการบ้านให้นักเรียนได้ไปทบทวนด้วยตนเอง เป็ นการประเมินผล
ว่าเด็กๆ เข้าใจบทเรียนทีไ่ ด้เรียนในห้องเรียนมากน้อยเพียงใด คุณพ่อ คุณแม่ควรช่วยดูแล ให้คาแนะนาลูกในการทาการบ้าน
อย่างใกล้ชดิ และนาการบ้านมาส่งคุณครูทุกครัง้ เป็ นการฝึ กให้ลูกมีวนิ ัยและมีความรับผิดชอบ หากเนื้อหาในบทเรียนใดทีเ่ ด็กๆ
ไม่เข้าใจ คุณพ่อ คุณแม่สามารถเขียนลงในสมุดจดการบ้าน แจ้งให้แม่ครูทราบ เพื่อให้แม่ครูได้ทบทวนหรือช่วยเหลือนักเรียน
ต่อไปค่ะ
3. กระเป๋านักเรียน จากการสังเกตหลังการเปิ ดเทอมพบนักเรียนหลายคนทีใ่ ช้กระเป๋าทีไ่ ม่ใช่กระเป๋าของโรงเรียนเลิศหล้า เพื่อ
ความเป็ นระเบียบวินยั แม่ครูรกั ษ์ขอความร่วมมือคุณพ่อ คุณแม่ และผูป้ กครองทุกท่าน ให้บุตรหลานใช้กระเป๋าของโรงเรียน
เลิศหล้าโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
4. การรับนักเรียนหลังเลิ กเรียน ในระดับชัน้ อนุบาล 2 สามารถรับนักเรียนได้ทอ่ี าคารประถม-มัธยม ตัง้ แต่เวลา 15.30 น. เป็ นต้นไป
5. การอ่านหนังสือ การอ่านเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญยิง่ ของการเรียนรู้ และการเขียนทีจ่ ะช่วยในการพัฒนาให้นกั เรียนมีความรู้ และมี
ประสบการณ์ จากเรื่อ งที่อ่า น คุณพ่อ คุ ณแม่ และคุ ณครูจึงต้องร่ วมกัน สร้างนิสยั รักการอ่า นให้ก ับลูก โดยจัดเวลาให้ลูก
ได้อ่านหนังสือร่วมกับคุณพ่อ คุณแม่ ตามความสนใจอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ จึงจะเกิดเป็ นนิสยั รักการอ่านได้นะคะ เมื่อ
อ่านหนังสือแล้วให้ลกู เล่าเรื่องหรือตอบคาถาม เพื่อประเมินความเข้าใจในเรื่องทีอ่ ่าน สาหรับน้องๆ อนุ บาล 2 คุณพ่อ คุณแม่
ควรเลือกหนังสือทีเ่ ป็ นประโยคสัน้ ๆ มีภาพประกอบเห็นได้ชดั เจน เล่าเรื่องแล้วอ่านให้ลูกฟงั ฝึ กลูกให้มองตามตัวหนังสือ และ
อ่านตามคุณพ่อ คุณแม่ และให้ลูกดูภาพประกอบเพื่อให้ลูกเข้าใจความหมายของคา ลูกๆ จะได้รบั ประสบการณ์ทางภาษา
ซึง่ จะช่วยให้ลกู สือ่ สารได้เร็วขึน้ ค่ะ

.

เรือ่ งที่สาม : เรือ่ งที่ต้องการให้มีการพัฒนาในระดับอนุบาล 2
1.กล้าแบบน่ ารักเหมาะสมตามวัย สืบเนื่องมาจากแม่ครูรกั ษ์อยากเห็นนักเรียนในระดับ อนุ บาล 2 มีความกล้าคิด กล้าทา
และมีก ารแสดงออกอย่ า งเหมาะสมตามวัย ซึ่ง กิจ กรรมต่ า งๆ จะมีช่ ว งเวลาเพื่อ ที่จ ะฝึ ก และพัฒ นานั ก เรีย นในด้า น
การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้รบั การส่งเสริมพัฒนา และสร้างความมันใจในตนเอง
่
จากหลายกิจกรรม เช่น การฝึกเป็ นผูน้ าผูต้ ามในห้องเรียน กิจกรรมชมรมต่างๆ
2.วิ ชาการเข้มแข็ง จะเป็ นในเรื่องการอ่าน อ่านได้ตามเนื้อหาทีเ่ รียนอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง อ่านอย่างถูกวิธี กิจกรรมนี้
แม่ครูในห้องจะใช้เวลาว่างในการฝึ กการอ่านของน้องในห้องเรียนเพื่อฝึ กพัฒนาการการอ่านอย่างถูกต้อง โดยการฝึ กให้
นักเรียนได้อ่านหนังสือในเวลาว่าง เช่น หลังรับประทานอาหารกลางวัน
3.การคัดสวยเขียนถูก จะเป็ นการคัดลายมือของนักเรียนในห้องเรียนใช้ช่วงเวลาว่าง และจะมีสมุดลายมือส่งกลับบ้านในทุก
วันศุกร์ หรือปลายสัปดาห์ เพื่อให้นกั เรียนมีลายมือทีเ่ รียบร้อย เป็ นระเบียบ และเขียนอย่างถูกต้องสวยงาม
เรื่องที่ สี่ : การสื่ อสารระหว่ างผู้ป กครอง และคุณครู การตอบรับ สานสายใย และสารสัมพันธ์ในแต่ ละสัป ดาห์ จะมี
สานสายใยส่งกลับบ้านเพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่ ได้ทราบเนื้อหาทีเ่ รียนในสัปดาห์นนั ้ และทบทวนให้กบั น้องเมื่ออยู่ทบ่ี า้ น เป็ นการประเมินผล
ว่าเด็กๆ เข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รียนมากน้อยเพียงใด คุณพ่อ คุณแม่ ทากิจกรรมร่วมกับลูกโดยเล่านิทานให้ฟงั ทุกวัน เพื่อเป็ นการปลูกฝงั ให้ลกู
มีนิสยั รักการอ่าน แล้วเขียนบันทึกลงในสานสายใย ในโครงการใฝ่รใู้ ฝ่เรียนรักการอ่าน แล้วส่งคืนให้กบั คุณครูทุกวันจันทร์ หรือวันแรก
ของสัปดาห์ต่อไป
สมุดสื่อสัมพันธ์ เป็ นสมุดรายงานพฤติกรรมโดยภาพรวมของนักเรียนเป็ นรายบุคคลขณะอยู่ท่โี รงเรียนเพื่อแจ้งให้ผปู้ กครอง
ทราบและเป็ นช่องทางในการประสานความร่วมมือระหว่างผูป้ กครองคุณครูและนักเรียนในการร่วมกันหาแนวทางพัฒนานักเรียนให้มคี วาม
พร้อมเต็มตามศักยภาพได้เหมาะสมตามวัย
สารสัมพันธ์ ในแต่ละเดือนทางโรงเรียนจะมีข่าวสารแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกีย่ วกับ ข่าวสารภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทางโรงเรียนและทางบ้านได้ร่วมกันดูแลและให้ความช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชดิ และปฏิบตั ไิ ปในแนวทางเดียวกัน ขอความร่วมมือ
ผูป้ กครองตอบรับสารสัมพันธ์ของทางโรงเรียนทุกฉบับด้วยนะคะ เพื่อให้โรงเรียน และบ้านได้ร่วมมือกันดูแล ให้ความช่วยเหลือนักเรียน
อย่างใกล้ชดิ และปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกัน
ขอความร่วมมือผู้ปกครองสื่อสารกับครูประจาชัน้ ผ่านทางธุรการ หรือสื่อสารผ่านสมุดจดการบ้าน หรือสมุดสื่อ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ทัง้ นี้ เพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูนักเรียนของคุณครูโดยสามารถ
ติ ดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-894-5400 หรือ 095-706 6827 ที่ ห้องหัวหน้ าฝ่ าย และที่ E-mail : mala-tree2@hotmail.com
ในกรณี ที่มีการสื่อสารกับคุณครูผ่านทาง E-mail ขอความร่วมมือผู้ปกครองสาเนาถึงท่ านผู้อานวยการ อาจารย์เสรี ปาลเดช
พงศ์ไ 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 ง
มีประสิทธิภาพรวมทัง้ ให้การสนับสนุ นคุณครู ผู้ ปกครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มทีเ่ พื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป็ นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็ นเยาวชนทีด่ ี และมีวนิ ยั โดยความร่วมมือกันทัง้ 3 ส่วน คือ โรงเรียน คุณครูและผูป้ กครอง
สุดท้ายนี้ แม่ครูรกั ษ์ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และผูป้ กครองทุกท่านที่ มอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลาน
มาเข้าเรียนในโรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษกแห่งนี้ ซึ่งแม่ครูทุกคนจะดูแล และช่วยเหลือเด็กๆ ทุกคนให้เป็ นคนดี คนเก่ง และ
ดาเนิ นชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน
นางมาลาตรี หลี่อริยวงศ์ (แม่ครูรกั ษ์ )
หัวหน้ าฝ่ ายระดับอนุบาล 2

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 2 ฉบับที่ 1/2560 แล้ว และ
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ............................................................................................................................. .....................................
..............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………….ผูป้ กครอง

