สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 / 2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

เรือ่ ง
เรียน

สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 3 ฉบับที่ 1/2560
ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ อนุบาล 3

สวัส ดี ค่ ะ ท่ า นผู้ป กครองอนุ บ าล 3 ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางสาวเปมิ ก า ยิ้ ม สงบ (แม่ ค รูดี้ ) ต าแหน่ ง หัว หน้ า ฝ่ ายระดับ
การศึกษาปฐมวัยปี ที่ 3 มีหน้ าที่ กากับติ ดตาม และดูแลนักเรียนด้านวิ ชาการ และงานปกครอง พร้อมทัง้ ประสานความร่วมมือ
ระหว่างครูประจาชัน้ ครูผ้สู อน และผู้ปกครอง เพื่อวางแผนในการช่ วยเหลือ และพัฒนานั กเรีย นให้ บ รรลุตามเป้ าหมาย
ของการศึกษา กล่าวคือ “เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข” สาหรับบรรยากาศการเปิ ดภาคเรียนใหม่ประจาปี การศึกษา 2560
นักเรียนทุกคนต่างตื่นเต้นที่ได้เจอเพื่อนใหม่ แม่ครูคนใหม่ และปี การศึกษานี้ เด็กๆ เป็ นพี่อนุ บาล 3 แล้ว นักเรียนทุกคนต่างพูดคุย
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในช่วงปิ ดภาคเรียนกับเพื่อนๆ สามารถปรับตัว และทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ และแม่ครูอย่างมีความสุข
และในส่วนอนุบาล 3 ในปี การศึกษา 2560 แม่ครูดี้ได้จดั เตรียมกิ จกรรมไว้สาหรับนักเรียนที่น่ารักทุกคนทัง้ หมด 3 กิ จกรรมดังนี้
1. กิ จกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีลายมือสวย เป็ นระเบียบ และเขียนให้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทยได้เหมาะสมกับวัย
2. กิ จ กรรมอ่ า นคล่ อ ง เพราะการอ่า นเป็ น พื้น ฐานการเรีย นรู้ในทุ ก ๆ ด้าน ในวัยอนุ บ าลหากนัก เรียนได้ร ับ การกระตุ้ น
และส่ ง เสริม การอ่ า นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งนั ก เรีย นจะได้เ รีย นรู้ค าศัพ ท์ท างภาษาเพิ่ม ขึ้น โดยเริ่ม จากบทเรีย นที่ง่ า ยๆ หรือ
หนังสือนิทานทีล่ กู ชอบ ทีผ่ ปู้ กครองสามารถใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมร่วมกับลูกๆ ได้
3. กิ จกรรมหนู ๆ ปลู กผักทานเอง เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการเจริญเติ บโตของพืช ที่นักเรียนจะได้ ลงมือ
ปฏิบตั จิ ริงในการปลูกผัก ซึง่ เด็กๆ จะได้เห็นการเจริญเติบโตของพืช และยังสามารถนามารับประทาน หรือสร้างรายได้ จากการ
ปลูกผักได้
กิ จกรรมที่แม่ครูดี้ได้จดั เตรียมไว้ให้เด็กๆ ไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ หากไม่ได้รบั การสนับสนุนจากผูป้ กครอง
ทุกท่าน แม่ครูดี้ขอขอบคุณผูป้ กครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ และหากท่านผูป้ กครองมีคาถามเกี่ยวกับเนื้ อหาการเรียน
หรือพฤติ กรรมของนักเรียนระดับอนุบาล 3 สามารถสอบถามจากแม่ครูดี้ได้ค่ะ
สารจากหัวหน้ าฝ่ ายฉบับนี้ ถือเป็ นฉบับปฐมฤกษ์ แม่ครูดี้ มีเรื่องราวต่างๆ ที่ จะขอความร่วมมือจาก คุณพ่อ คุณแม่
และผูป้ กครองดังนี้ ค่ะ
เรือ่ งแรก : การส่งเสริมให้ลูกได้ช่วยเหลือตนเอง เด็กๆ ในระดับอนุ บาล 3 สามารถดูแล และช่วยเหลือตนเองในเรื่องง่ายๆ
ในชีวติ ประจาวันของตนได้ เช่น ให้ลูกถือกระเป๋านักเรียนของตนเอง และขึ้นชัน้ เรียนด้วยตนเอง เพื่อเป็ นการฝึ กความรับ ผิดชอบ
ต่อตนเอง และยังเป็ นการฝึกให้ลกู มีความมันใจ
่ และภาคภูมใิ จในตนเอง

เรื่องที่ สอง : ส่งเสริ มให้ลูกมีวินัยในตนเอง การสร้างวินัยให้กบั ลูกเป็ นรากฐานสาคัญสาหรับการเติ บโตเป็ นผู้ใหญ่ท่ดี ี
การปลูกฝงั วินัยให้กบั ลูกต้องทาอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ ซึง่ จะช่วยให้เด็กปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง มีความสุขในการดาเนินชีวติ และ
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมได้อย่างมีความสุข วินยั เบือ้ งต้นง่ายๆ ทีผ่ ปู้ กครองสามารถปลูกฝงั ให้กบั ลูกๆ มีดงั นี้ค่ะ
มาโรงเรียนให้ทนั เวลา โดยคุณพ่อ คุณแม่ ช่วยดูแลให้ลูกๆ เข้านอนแต่หวั ค่ า ตื่นนอนแต่เช้า จิตใจจะได้แจ่มใส และสดชื่น
พร้อมทีจ่ ะทากิจกรรมได้ตลอดวัน และส่งลูกมาโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้
ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมเชิญเทียน ทางโรงเรียนจัดขึน้ เพื่อเป็ นการฝึ กเตรียมจิตใจให้พร้อมในการน้อมรับสิง่
ดีๆ และยังเป็ นการแผ่เมตตาให้กบั เพื่อนมนุ ษย์ทงั ้ หลายให้อยู่อย่างมีความสุข และอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเมตตา นอกจากนี้ยงั เป็ นการ
ฝึกความอดทน รูจ้ กั การรอคอย การเสียสละ และการแบ่งปนั เป็ นต้น
ทาการบ้านตามที่ได้รบั มอบหมาย ในแต่ละวันครูผสู้ อนจะมีการบ้านให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนด้วยตนเอง เพื่อเป็ นการ
ประเมินผลว่าเด็กๆ เข้าใจบทเรียนที่ได้เรียนในห้องเรียนว่ามีความเข้าใจมากน้ อยเพียงใด คุณพ่อ คุณแม่ ช่วยดูแล แนะนาในการ
ทาการบ้าน และนากลับมาส่งคุณครูทุกครัง้ เพื่อฝึ กให้ลูกมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเอง หากเนื้อหาใดทีล่ ูกไม่เข้าใจ ผูป้ กครอง
สามารถเขียนในสมุดจดการบ้าน แจ้งให้คุณครูรบั ทราบ เพื่อให้คุณครูได้ทบทวน หรือช่วยเหลือนักเรียนต่อไปค่ะ
การอ่านหนังสือ การอ่านเป็ นพืน้ ฐานสาคัญยิง่ ของการเรียนรู้ และการเขียน ทีจ่ ะช่วยในการพัฒนาให้นกั เรียนมีความรู้ และมี
ประสบการณ์จากเรื่องทีอ่ ่าน คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูจงึ ต้องร่วมมือกันในการสร้างวินัยการอ่านให้กบั ลูก การอ่านนอกจากลูกจะได้
เรียนรูเ้ รื่องของภาษา การออกเสียงทีถ่ ูกต้องแล้ว ยังได้เรื่องของการคิด การเล่าเรื่องราว ซึง่ จะช่วยให้ลกู สือ่ สารได้เร็วขึน้ ค่ะ
เรือ่ งที่สาม : การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและคุณครู โรงเรียนยินดี และเข้าใจผูป้ กครองทีม่ คี วามประสงค์จะสอบถาม
ข่าวสารต่างๆ รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับบุตรหลานของท่านเมื่ออยู่ทโ่ี รงเรียน เพื่อโรงเรียนจะได้ให้การสนับสนุ น และอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูป้ กครองทุกท่าน และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของคุณครู หากผู้ปกครองท่านใดมีความจาเป็ นที่ ต้อง
สื่อสาร หรือสอบถามเรือ่ งต่างๆ กับครูประจาชัน้ ผูป้ กครองสามารถติ ดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 894 5400 ถึง 5 ที่ ธุรการ
หรือ 095 706 6827 ที่ ห้องหัวหน้ าฝ่ าย และที่ E - mail : deenaruk@hotmail.com ในกรณี ที่มีการสื่อสารกับแม่ครูดี้ ผ่านทาง E - mail
ขอความร่วมมือผูป้ กครองสาเนาถึง ผูอ้ านวยการ อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ที่ E – mail : seriparn @gmail.com ทุกครังด้
้ วยค่ะ
สุดท้ายนี้ แม่ครูดี้ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่านที่ มอบความไว้วางใจ ในการส่งบุตรหลาน มา
เข้าเรียนในโรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก ซึ่งแม่ครูทุกคนจะดูแล และช่วยเหลือเด็กๆ ให้เป็ นคนดี คนเก่ง และดาเนิ น
ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน
นางสาวเปมิ กา ยิ้มสงบ ( แม่ครูดี้ )
หัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 3

ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับการศึกษาปฐมวัยปี ที่ 3 ฉบับที่ 1/2560
( กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560)
ข้าพเจ้า ................................................................. ผูป้ กครอง ด.ช./ด.ญ. ..................................................................................
ชื่อเล่น ............................. ชัน้ .................... ได้รบั และรับทราบสารจากหัวหน้าแผนกวิชาการปฐมวัยปี ท3่ี ฉบับที่ 1/2560 แล้ว และ
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้............................................................................................................................. .....................................
....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………….ผูป้ กครอง

