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กําหนดการเปดเรียน
กําหนดการเปดเรียนชัน้ เตรียมอนุบาล ชวงวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560
วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2560
ผูปกครองสงนักเรียนที่หองเรียนพรอมทั้งดอกไมธูปเทียน เพื่อมอบตัวเปนศิษยตาม
ประเพณีไทย อนุญาตใหผูปกครอง 1 ทาน อยูกับนักเรียนในหองเฉพาะวันที่ 22 และรับ
นักเรียนกลับ หลังรับประทานอาหารกลางวัน (12.00 น.)
วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2560
ผูปกครองสงนักเรียนที่หองเรียน เวลา 7.30 – 7.50 น. ขอความรวมมือผูปกครอง
ทุกทานกลับบานทันที และรับนักเรียนกลับเวลา 15.00 น. ที่หองเรียน โดยนัดกับลูกและไม
ผิดเวลา
หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนยังรองไหมากจะแจงผูปกครองเปนรายกรณี
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กําหนดการเปดเรียนทุกระดับชัน้ ชวงวันที่ 29 พฤษภาคม - 30 มิถนุ ายน
2560
วันจันทรที่ 29 พฤษภาคม 2560
ผูปกครองสงนักเรียนทุกชั้นที่หองเรียนจนถึงเวลา 7.50 น. สําหรับชั้นอนุบาล 1 –
3 นําดอกไมธูปเทียนเพื่อมอบตัวเปนศิษยตามประเพณีไทย และรับนักเรียนเวลา 15.00 น.
ที่หองเรียน
วันที่ 30 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560
ผู ปกครองส งนั กเรี ย นที่ห น า ประตู โ รงเรี ย น และรั บนัก เรี ย นกลับตั้ง แตเ วลา
15.00 – 16.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 รับที่หองเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3
รับที่โถงอาคาร
ขอความรวมมือผูปกครอง
การรับนักเรียนในชวงวันที่ 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560
1. ครูประจําชั้นทุกคนจะตองดูแลนักเรียนอยางใกลชิดในแตละหอง โรงเรียนจึง
ไมไดจัดครูกรรมการดูแลความเรียบรอยประจําวัน จึงขอความรวมมือผูปกครองโปรดดูแล
นักเรียนดวยตนเอง เมื่อรับนักเรียนแลว
2. ในชวงเย็นกอนเขามารับนักเรียนตองสแกนบัตรกอนเขาโรงเรียน
3. หากผูปกครองมากอนประตูเปด โรงเรียนไดจัดสถานที่รอนักเรียนที่อาคาร
บริเวณมุมอาหาร

เวลา 7.50 น. ประตูโรงเรียนจะปด ไมอนุญาตใหผูปกครองยืนบริเวณประตู
ตลอดแนว เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ลงจากรถและเดินเขาโรงเรียน
ดวยตนเอง
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เตรียมพรอมเพือ่ ลูก
พอแมเปนครูคนแรก ครูคอื พอแมคนทีส่ อง : รวมดวยชวยกันรังสรรคลกู รัก
พอแมแตตนราง
ครูแตงแตมสีวิจิตร
ดวยรักลูกและศิษย
หมายวาดผูหนึ่งให

รอยชีวิต
จรดไว
ทุกเมื่อ
เปยมรู ประเสริฐธรรม

พอแมเปนบุคคลสําคัญที่เปนทั้งผูใหกําเนิดและเปนครูคนแรกของลูกที่เฝาบํารุง
เลี้ยงดูใหลูกแข็งแรงดานรางกาย มีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจตามวัยของลูก เมื่อ
มาอยูโรงเรียนครูจะเปนผูฝกฝนสรางเสริมเติมแตงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นทั้งดานรางกาย
อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา และทักษะชีวิต มีความอดทน รอคอย จดจอกับสิ่งที่ทํา
อยางตอเนื่อง ยับยั้งชั่งใจ สามารถควบคุมอารมณตนเองใหอยูในวินัยได สมารถคิ ด
วิเคราะหและรูจักยืดหยุน พอแมและครูจึงเปนฟนเฟองที่สําคัญที่ตองประสานสัมพันธกัน
ดูแลลูกในทิศทางเดียวกัน เพื่อชวยกันทําใหลูกมีความกาวหนาในพัฒนาการทุกดาน มี
ทั ก ษะชี วิ ต คิ ด เชิ ง บวก มี วิ นั ย มี ค วามอดทน เชื่ อ มั่ น ในตนเอง กล า แสดงออกอย า ง
สรางสรรค ภาคภูมิใจในตนเอง และมีภูมิคุมกันภัยใหแกตนเองในวันขางหนา เพื่อใหลูก
สามารถมีชีวิตอยูในโลกใบนี้อยางมีความสุขและเทาทันตอสถานการณตางๆ ไดในอนาคต
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การเตรียมตัวเตรียมใจของคุณพอคุณแม
เมื่ อ คุ ณ พ อ คุ ณ แม ต กลงใจให ค วามไว ว างใจส ง ลู ก มาให อ ยู ใ นความดู แ ลของ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา คุณพอคุณแมตองมีความเขาใจ ยอมรับและเตรียมตัวเตรียมใจ
ดังนี้
1. เมื่อลูกอยูที่โรงเรียน
1.1 ใหความไววางใจครูและเชื่อมั่นในโรงเรียน
คุณพอคุณแมตองมั่นใจวาโรงเรียนคือบานหลังที่สองที่มีความรักความ
อบอุนปลอดภัย เปนสถานที่ทําใหลูกเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางนาภาคภูมิใจ
และไวใจครูซึ่งเสมือนพอแมคนที่สองของลูกที่มีความรักและปรารถนาดี มีความตั้งใจแนว
แนในการพัฒนาลูกศิษยดวยความรัก ความเมตตา มุงหวังที่จะใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
นักเรียนเสมอ
1.2 ใหความไววางใจ และเชื่อมั่นในลูก
เด็กๆ ทุกคนมีความสามารถในการปรับตัว และชวยเหลือตนเองไดดีขึ้นเปน
ลําดับ ลูกสามารถชวยเหลือตนเองได คุณพอคุณแมตองสรางโอกาสหรือใหโอกาสลูกใน
การเรียนรู โดยปลอยใหมีเวลาอยูตามลําพังบาง กระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ตามวัยที่
กําลังอยากรู อยากเรียนรู อยากเห็น และอยากลอง หากลูกไดปฏิบัติดวยตนเองจะชวยให
สามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็วทั้งการดูแลตนเองดานการคิด และการแกปญหา สราง
ความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาทํา และใชวิจารณญาณไดดี
1.3 ละวางความวิตกกังวล
คุณพอคุณแมตองเขมแข็ง อดทน อดกลั้น โดยปลอยลูกใหอยูในความดูแล
ของครู สงลูกเขาโรงเรียนใหตรงเวลา และปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน เพื่อเปนตัวอยางแก
ลูก เสริมสรางความเขมแข็ง ความมีวินัยและการปรับตัวไดรวดเร็วใหแกลูก เพราะลูกจะมี
อารมณสับสน ปฏิบัติตนไมไดเมื่อเห็นพอแมปรากฏตัวอยูในขณะที่ลูกกําลังเรียนรูสิ่งตางๆ
ในโรงเรียน
2. เตรียมพรอมใหลูกเมื่ออยูที่บาน
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พอแมตองฝกฝนลูกใหสามารถพัฒนาตนเองไดสมวัย โดยใหคอยๆ คุนกับการ
ชวยเหลือตนเอง คือ
 ใหลูกอาบน้ําและแตงตัวงายๆ ดวยตัวเอง ซึ่งจะทําใหลูกรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเองตั้งแตเล็ก
 ให ลู ก รั บ ประทานอาหารด ว ยตนเอง และปฏิ บั ติ ต นเหมาะสมในขณะ
รั บ ประทาน เช น นั่ งรั บ ประทานอยู กับ ที่ ไม ห กเลอะเทอะ และรั บประทานอาหารที่ มี
ประโยชนตอรางกายอย างหลากหลาย ไมเลือกอาหาร ไม รับประทานจุบจิบ และฝ ก
รับประทานอาหารเชาใหทันกอนมาโรงเรียน
 ใหลูกปฏิบัติมารยาทไทยที่จําเปน เชน การขออนุญาต การขอโทษ การ
ขอบคุณ การอดทนและรอคอย ตามสถานการณตางๆ เพื่อใหลูกซึมซับจนเปนนิสัย
 ใหลูกมีวินัยในการเขานอน และตื่นนอนเปนเวลา และนอนใหเพียงพอจะ
ทําใหอารมณเบิกบาน มีความสุขพรอมที่จะมาโรงเรียนใหทัน เพื่อทํากิจกรรมสําคัญๆ
รวมกับเพื่อนอยางสดชื่น
 ฝกใหลูกปฏิบัติตามกติกาและขอตกลงอื่นๆ ในบาน
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การเตรียมตัวใหลูกไปโรงเรียน
พั ฒ นาการของลู ก ด า นร า งกาย อารมณ จิ ต ใจ สั ง คม สติ ป ญ ญา คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและทักษะชีวิต เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมรอบตัว จากการถูกหลอหลอมกลอมเกลา
อยางสม่ําเสมอ จากการซึมซับจากพฤติกรรมของตัวอยางที่ดีของครู พอแม บุคคลรอบตัว
ในกิจวัตรประจําวัน จากประสบการณและสิ่งแวดลอมที่ดี ฯลฯ จนฝงรากลึกอยูในจิตใจ
และตัวตนของลูก มีความกาวหนาในพัฒนาการอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้คุณพอคุณแมจึง
ตองเตรียมตัวลูกใหพรอมเขาโรงเรียนอยางมีความสุข โดยปฏิบัติ ดังนี้
1. การเตรียมของใชประจําตัวใหพรอม
ลําดับ
รายการ
ที่
1 แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวน้ํา
2 ถุงนอน

เตรียม อนุบาล อนุบาล อนุบาล วันที่ หมายเหตุ
อนุบาล
1
2
3
นํามา



 วันเปดเรียน
ทุกวัน
นํากลับไป



-

3
4
5

ผากันเปอน
ชุดลําลอง และกางเกงใน 1 ชุด
สบู (สําหรับนักเรียนที่แพ)















-
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กระติกน้ํา (ใสน้ํามาเพียงครึ่งเดียว
สําหรับนักเรียนเตรียมอนุบาล)









จันทร
ซักทุกวัน
ทุกวันจันทร ศุกร
ทุกวัน
วันเปด
เรียน
ทุกวัน

นํากลับไปลาง
ที่บานทุกวัน

1.1 เตรียมอุปกรณใหครบทุกครั้ง และเขียนชื่อใหชัดเจนทุกชิ้น
1.2 ไม นํ า เครื่ อ งเขี ย นส ว นตั ว หรื อ ของใช ที่ ไ ม จํ า เป น ไปโรงเรี ย น เพราะ
โรงเรียนไดจัดไวใหเรียบรอยแลว
1.3 ไมนําอาหารหรือเครื่องดื่มเขามาในโรงเรียน โดยเด็ดขาด
1.4 ไมนําของเลน และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดใหนักเรียนมาเลนในโรงเรียน
1.5 นําของใชมาใหครบในวันจันทร และนํากลับไปทําความสะอาดที่บานทุก
วันศุกร
2. การแตงกายของนักเรียน
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นักเรียนตองแตงกายใหถูกระเบียบของโรงเรียน พรอมทั้งคลองบัตรประจําตัว
นักเรียน หากมีความจําเปนที่ตองใสรองเทาพิเศษตามแพทยสั่ง โปรดเขียนบันทึกถึงรอง
ผูอํานวยการขออนุญาตใสรองเทาพิเศษนอกเครื่องแบบ พรอมทั้งแนบใบรับรองแพทย โดย
รองเทา ตองเป น สี ดํา ตามระเบีย บของโรงเรี ย น และเพื่ อ เปน การฝ ก ให นั ก เรี ย นมี ค วาม
รับผิดชอบตอตนเองโปรดใหโอกาสลูกมีสวนรวมหรือปฏิบัติในการจัดเตรียมเครื่องแตงกาย
และของใชใหครบดวยตนเองใหมากที่สุดตามวันที่กําหนด โดย
2.1 ไมใชเครื่องประดับที่มีคา หรือเครื่องประดับตกแตงศีรษะ
2.2 แตงกายชุดเครื่องแบบนักเรียนและนําของใชมาใหครบตามวันที่กําหนด
ดังนี้
เครื่องแบบนักเรียน
ลําดับ
เตรียม
รายการ
ที่
อนุบาล
1 ก ร ะ เ ป า นั ก เ รี ย น ต า ม 
ระเบียบของโรงเรียน
2 ชุดนักเรียน (ตามระเบียบ 
ของโรงเรียน)
3 ชุดกีฬา (ตามระเบียบของ 
โรงเรียน)

อนุบาล
1


อนุบาล
2








ทุกวันยกเวน ใชถุงเทา
วันพุธ
แบบกันลื่น







ทุกวันพุธ

อนุบาล วันที่
3
นํามา
 ทุกวัน

หมายเหตุ
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การสงลูกเขาโรงเรียนอยางมีความสุข
1. เตรียมพรอมสัมภาระ
ผูปกครองเตรียมตัวลูกใหพรอมลงจากรถ โดยใหสวมใสถุงเทารองเทาให
เรียบรอย และเตรียมอุปกรณตางๆ คือ กระเปา กระติกน้ํา บัตรประจําตัว ฯลฯ ไวใกลตัว
นักเรียน เพื่อลงรถไดรวดเร็วและชวยใหการจราจรคลองตัว
2. ปฏิบตั ิตามกฎอยางเครงครัดและสม่าํ เสมอ
2.1 สงลูกทันการเขาแถว เวลา 7.50 น. เปนการปลูกฝงความมีวินัยแกลูก และ
ใหลูกไดเรียนรูกิจกรรมและทักษะชีวิตกอนเขาเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 โรงเรียนจะเปดประตูใหวนรถเขามาสงนักเรียนในอาคารไดในชวงเวลา
7.15 – 7.50 น. โดยจะมีครูคอยเปดประตูและรับนักเรียน ผูปกครองไมตองลงจากรถ และ
ขอใหเตรียมสัมภาระของนักเรียนใหพรอมลงจากรถ
2.3 หลังเวลา 7.50 น. ประตูจะปดผูปกครองสงนักเรียนใหกับครูหนาประตูให
นักเรียนเดินเขาโรงเรียน และสแกนบัตรดวยตนเอง
2.4 เมื่ อส งลู กแล วขอให ผูปกครองกลั บทัน ที โรงเรี ย นไม อนุ ญาตให ยื น ขวาง
บริเวณตลอดแนวประตูโรงเรียน เพื่อเปดชองจราจรใหกับรถที่มาจอดสงใหนักเรียนลงรถ
เขาโรงเรียนเองไดอยางปลอดภัย อนึ่งหากผูปกครองถายรูปหรืออยูใหลูกเห็นจะทําใหลูกไม
สามารถควบคุมอารมณและปรับตัวใหเขากับกิจกรรมได เพราะตองกังวลคนหาพอแมที่อยู
หนาประตู เด็กๆ จะรองไห ทั้งคนที่เห็นพอแมและไมเห็นพอแม เกิดสับสนและเสียกําลังใจ
ตองใชเวลานานมากขึ้นในการปรับตัวอยูกับครูโดยเฉพาะชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 2
3. ปฏิบตั เิ ปนแบบอยางที่ดี
3.1 การเคารพธงชาติและสวดมนต นักเรียนจะเคารพธงชาติ เวลา 8.00 น. ขอ
เชิญชวนผูปกครองที่อยูบริเวณใกลเคียง โปรดเคารพธงชาติและสวดมนตกับนักเรียนเพื่อ
เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน ขอความรวมมือผูปกครองสงเสริมนักเรียนดานระเบียบ
วินัยและกาลเทศะ โดยปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียนอยางเครงครัด
3.2 การใชชีวิตประจําวัน การเปนตัวอยางที่ดีในชีวิตประจําวันเปนการสราง
โอกาสใหลูกไดเรียนรูและปฏิบัติดวยการซึมซับจากแบบอยางที่ดีในชีวิตประจําวันทุกๆ ดาน
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การแสดงออกทั้ งกาย วาจา ใจ จากบา นและโรงเรีย น ได แก การคิดเชิงบวก การมี
ทัศนคติที่ดี การใหเกียรติผูอื่น การแตงกายที่เหมาะสมกับสถานที่และพิธีการตางๆ การ
พูดไพเราะ การทักทายผูใหญดวยการไหวที่สวยงาม ไหวลาคุณพอคุณแมกอนเขาโรงเรียน
การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ระเบียบวินัยดานตางๆ เชน การตรงตอเวลา การมา
โรงเรียนทันเขาแถว การเคารพธงชาติ การสวดมนต การรับประทานอาหารในโรงอาหาร
การเก็บเกาอี้ทุกครั้งเมื่อไมใช ฯลฯ เพื่อเปนการปลูกฝงความมีวินัยในตนเองและความเปน
ไทยตั้งแตวัยเยาว
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การรับนักเรียน ตั้งแต 3 กรกฎาคม เปนตนไป
โรงเรียนจะเปดประตูใหผูปกครองเขามารับนักเรียนไดตั้งแตเวลา 15.00 น. โดย
ผู ป กครองต อ งสแกนบั ต รประจํ า ตั ว ผู ป กครองทุ ก ครั้ ง หากไม ไ ด นํ า มาต อ งแสดงบั ต ร
ประชาชนเพื่อแลกบัตรเขา โดยมีรายละเอียดของการรับนักเรียน ดังนี้
1. วันและสถานทีร่ บั
1.1 วันจันทร – วันพฤหัสบดี ผูปกครองรับนักเรียนได ดังนี้
1.1.1 นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 รอผูปกครองที่หองเรียน
1.1.2 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกหองจะนํากระเปามาวางไวตามจุดที่
กําหนดที่โถงทางเชื่อมอาคารชั้นลาง เวลา 15.00 น. นักเรียนจะรอที่ชั้นลางของอาคาร และ
บริเวณสนาม ผูปกครองสามารถรับนักเรียนไดตามบริเวณที่ครูประจําชั้นบันทึกไวที่บอรด
การใชบริเวณโรงเรียน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับนักเรียนผูปกครองควรนัดหมาย
สถานที่ แ ละเวลาที่ จ ะมารั บกั บนั กเรี ย น ไมอนุ ญาตให ผู ป กครองขึ้ น อาคารเรี ย น หาก
ตองการติดตอครูประจําชั้นกรุณาแจงเจาหนาที่ธุรการ หลังเวลา 16.15 น. รับนักเรียนไดที่
หองดนตรี
1.2 วันศุกร
1.2.1 ผูปกครองชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 จะรับนักเรียนที่หองเรียน
ตั้งแต 15.00 – 16.15 น. เพื่อใหครูและผูปกครองไดสนทนา สอบถามขอสงสัย และชื่นชม
ผลงานการเรียนรูของลูก
เพื่ อความปลอดภั ยของนั กเรี ยนและให แม บ านได ทํ าความสะอาดห องเรี ยน
โรงเรียนจะปดประตูบันไดทันทีที่นักเรียนลงจากอาคารหมดแลวทุกหองตามเวลา และไม
อนุญาตใหนักเรียนขึ้นบนอาคารอีก
1.2.2 กรณีนักเรียนหยุดเรียนวันศุกร ขอใหผูปกครองมารับถุงนอนหรือ
ของใช เพื่อไปทําความสะอาดสําหรับใชในสัปดาหตอไป
2. ขอปฏิบตั ิในการรับนักเรียน
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2.1 รับนักเรียนระหวางเวลา 15.00 – 16.15 น. เพื่อใหนักเรียนไดกลับไป
พักผอนที่บาน และครูจะไดเตรียมงานสําหรับนักเรียนวันรุงขึ้น หากทานผูปกครองมารับ
นักเรียนและจะใหนักเรียนเลนตอ โปรดดูแลบุตรหลานของทานอยางใกลชิด และคอย
แนะนําการเลนที่ถูกวิธีและปลอดภัยดวย
2.2 การรับหลัง 16.15 น. นักเรียนหยุดการเลนทุกชนิด เก็บอุปกรณแลวมารอ
ผูปกครองที่หองดนตรี ซึ่งอยูในความดูแลของครูผูดูแลความเรียบรอยประจําวัน
2.3 การรับนักเรียนกอนเวลา กรณีที่ผูปกครองจําเปนตองรับนักเรียนกอน
เวลา ขอใหผูปกครองปฏิบัติ ดังนี้
2.3.1 กรณีที่ทราบลวงหนา ใหเขียนบันทึกขออนุญาตรับนักเรียนกอน
เวลาที่หนาประตูในตอนเชา
2.3.2 กรณีฉุกเฉินโปรดโทรแจงที่ธุรการ กอนเวลา 12.00 น. หมายเลข
โทรศัพท 02-9155390 ตอ 3113 และ 3118
ทั้งนี้ เพื่อใหครูเตรียมตัวนักเรียนและของใชใหพรอมตามเวลานัด และโรงเรียน
ไมอนุญาตใหรับนักเรียนชวงเวลา 14.30 – 15.00 น. เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ครูประจําชั้นตอง
เตรียมนักเรียนทุกคนใหพรอมเพื่อกลับบาน
2.3.3 กรณีที่ผูปกครองมากอนเวลาที่แจง ขอเชิญนั่ งพักรอนักเรียนที่หอง
ธุรการเทานั้น
3. การปดประตูโรงเรียน
โรงเรียนจะปดประตู เวลา 16.30 น. นักเรียนทุกคนตองออกนอกโรงเรียน
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การใชบตั รประจําตัวผูป กครอง – นักเรียน
บัตรประจําตัวของนักเรียนและผูปกครอง จัดทําไวเพื่อเปนหลักฐานในการรับ - สงนักเรียน
ใหปลอดภัย จึงขอความรวมมือ ดังนี้
1. ใหนักเรียนนําบัตรประจําตัวนักเรียนติดตัวมาทุกครั้งที่มาโรงเรียน เพื่อใชในการ
สแกนบัตรเขาและสแกนบัตรออกจากโรงเรียน
2. บัตรประจําตัวผูปกครอง ผูปกครองจะตองนําบัตรประจําตัวมาแสดงทุกครั้งที่มารับ
นักเรียน
2.1 กรณีที่ผูปกครองลืมนําบัตรประจําตัวมาใหแสดงบัตรประชาชนและรับ
เอกสารการบันทึกที่หนาประตู และติดตอเขียนเอกสารขอรับนักเรียนที่กิจการนักเรียน
2.2 หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงข อ มู ล ในบั ต รประจํ า ตั ว โปรดเขี ย นบั น ทึ ก
ขอความเพื่อแจงการเปลี่ยนแปลงที่หองธุรการ
2.3 กรณีบัตรหายติดตอขอทําบัตรใหมไดที่หองธุรการ
2.4 กรณีมีผูติดตามใหผูปกครองที่พาผูติดตามมานําบัตรประชาชนมาแลกบัตร
เขา และใสขอมูลใหถูกตอง และตองใชบัตรผูพามาเทานั้น
3. โรงเรียนไมอนุญาตใหผูปกครองฝากบัตรรับนักเรียนมากับผูอื่น หากทราบ
ลวงหนาวาไมสามารถมารับนักเรียนไดดวยตนเอง ขอใหผูปกครองเขียนบันทึกถึงฝาย
กิจ การนั ก เรี ย นแจงรายละเอี ยดว าเป น ผู ปกครองของนั กเรี ยนชื่ อ ชั้น ชื่ อผูม ารั บแทน
ความสัมพันธกับนักเรียน และลงชื่อกํากับ พรอมทั้งถายสําเนาบัตรประชาชน นําไปแสดงที่
กิจการนักเรียนในวันที่มารับแทน
4.กรณีที่ผูปกครองไมสามารถมารับไดอยางกะทันหันใหผูปกครองโทรศัพทแจง
ที่ธุรการดวยตนเองเทานั้น โดยแจงชื่อนามสกุลผูรับแทน เพื่อเปนขอมูลในการทําเอกสาร
รับนักเรียนแทน
5. สําหรับผูมารับแทนตองแสดงบัตรประชาชนเพื่อแลกบัตรมารับแทนผูปกครอง
ที่หนาประตูและมาติดตอเขียนเอกสารรับแทนที่กิจการนักเรียน
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6. การแลกบัตรตรงหนาประตูทางเขาทุกกรณีใหผูปกครองนําบัตรของโรงเรียน
ที่แลกไวไปแลกคืนบัตรประชาชนกับครูที่ประตูทางออกทุกครั้ง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแสดงบัตรประจําตัวผูปกครองรับนักเรียนถือ
เปนแบบอยางแกลูกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด และเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนหากผูปกครองเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท โปรดแจงฝายธุรการ
เพื่อความสะดวกในการติดตอฉุกเฉิน
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การสือ่ สารระหวางบานกับโรงเรียน
1. ผูปกครองแจงลากิจ ลาปวย (ชวงเวลา 9.00 – 11.00 น.) หรือตองการพบ
คุณครู โปรดติดตอหรือนัดหมายผานธุรการหมายเลข 02-9155390 – 2 ตอ 3113 และ
3118 แฟกซ 02 – 9155258 และมือถือ 084-3874514
2. โรงเรียนจะสื่อสารถึงผูปกครองผานนักเรียน คือ การฝากจดหมายไปกับนักเรียน
ขอความกรุณาตรวจกระเปานักเรียนทุกวัน และหากมีการตอบรับขอใหสงใบตอบรับกลับทันที
ในวันรุงขึ้นทุกครั้ง เพื่อใหโรงเรียนไดดําเนินการตอไปได
3. สําหรับชั้นอนุบาล 2 – 3 โรงเรียนจะฝกใหนักเรียนสามารถสื่อสารกับผูปกครองดวย
วาจาในเรื่องที่ครูมอบหมาย จึงขอความรวมมือผูปกครอง ชวนคุย และสอบถามลูกทุกวัน เพื่อ
สงเสริมพัฒนาการในการเรียนรู และความภาคภูมิใจใหกับลูก
4. ผูปกครองสามารถเขียนบันทึกสิ่งที่ตองการใหครูประจําชั้นทราบเกี่ยวกับนักเรียนไดใน
ตอนเช าที่หน าประตูโรงเรี ยน โดยในกล องจะมีใบบั นทึ กถึงครูประจําชั้น ใบบันทึ กการมารั บ
นักเรียนกอนเวลา ใบบันทึกการรับประทานยา
5. การสรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการเรียนรูและการเลนของลูกเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ และอันตรายจากการเลนรุนแรงและผิดวิธีที่อาจเรียนรูมาจากสื่อตางๆ ทําให
อยากรู อยากทดลอง และอยากเลี ย นแบบ ขอความร ว มมื อผู ป กครองช ว ยคั ด สรรสิ่ ง ที่
เหมาะสมกับวัยของลูก ดูแลแนะนําเหตุผลในการเลนที่ดีที่ปลอดภัย และเรียนรูในการอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ในกรณีที่ผูปกครองจะทํากิจกรรมใดๆ ใหลูกของตนเองและ
กลุมภายในโรงเรียนจะตองไดรับอนุญาตจากโรงเรียนกอนทุกครั้ง เพื่อปองกันไมใหเกิดผล
กระทบตอนักเรียนอื่นๆ โดยที่โรงเรียนไมไดมีสวนรวม
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เมือ่ ลูกมีอาการปวย
เมื่อลูกมีอาการปวย แมเพียงเล็กนอย โปรดใหหยุดพักผอนที่บานเพราะเด็กๆ มีภูมิ
ตานทานต่ํา อาจปวยมากขึ้น หากมียามาโรงเรียน ขอใหผูปกครองเขียนรายละเอียดใน
การปอนยาใหชัดเจน ในกรณีที่ปวยเปนไขหวัดสายพันธุตางๆ มือเทาปาก หรือจากไวรัส

ตามฤดูกาล ขอความรวมมือผูปกครองแจงใหทางโรงเรียนทราบผานธุรการ พรอมทั้งสง
ใบรับรองแพทยมาที่ โทรสาร 02-9155258 หรือนํามาใหโรงเรียนดวยตนเองเร็วที่สุด
กรณี นั กเรี ยนมี น้ํ า มูกและผู ปกครองแจ งว า เป น ภู มิแพ ไม ไดเป นหวั ด ขอให มี
ใบรับรองแพทยแจงโรงเรียนทุกครั้ง
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การติดตามการเรียนรูข องลูก
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมและฝกทักษะการเรียนรูดานตางๆ ใหกับนักเรียน โดย
จัดการบานหรือกิจกรรมที่คุณพอคุณแมสามารถติดตามได ดังนี้
1. การบานเปนการทบทวนสิ่งที่เรียนรูไปแลว ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จัดใหใน
วันจันทรและวันพุธ โดยจะเริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม
2. การบานสรางสรรคสานสัมพันธ จัดใหนักเรียนทุกระดับชั้น เปนงานที่ให
ผูปกครองจะไดสรางสรรคผลงานรวมกับลูกทุกวันศุกร เพื่อสรางความสัมพันธของพอแมกับ
ลูก และสามารถสังเกตพัฒนาการ ความคิดสรางสรรค และจินตนาการของลูกได
3. สารสาระ จัดใหทุกวันศุกร เพื่อสื่อสารกับผูปกครองถึงสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรู
ตลอดสัปดาห รวมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณเพื่อการเรียนรูในสัปดาหตอไป
4. สมุ ด บั น ทึ ก วั ย สร า งสรรค จั ด ให สั ป ดาห เ ว น สั ป ดาห เป น การสื่ อ สาร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งผู ป กครองกั บ ครู เ กี่ ย วกั บ ลู ก โดยให ข อ มู ล ข อ คิ ด เห็ น อย า ง
สรางสรรคจากมุมมองของบานกับโรงเรียน เพื่อรวมแรงรวมใจในการพัฒนาใหลูกรักเจริญ
งอกงามในทุกดานอยางเทาทัน ขอใหผูปกครองเขียนสงกลับหาครูทุกครั้ง
5. การเรียนรูแบบโครงงาน (Project Approach) โรงเรียนไดจัดการเรียนรู
แบบโครงงานใหกับนักเรียนนอกจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในทุกๆ วันใหกับทุก
ระดับชั้น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งเปนการเรียนรูตามความสนใจและอยากเรียนรูของเด็กๆ
ในแตละหอง โดยคํานึงถึงพัฒนาการของนักเรียนเปนสําคัญ สําหรับระดับชั้นอนุบาล 2-3
จะเปนการเรียนรูตามเรื่องที่นักเรียนอยากเรียนและเรียนคละหองเรียน
ในการเรียนรูแบบโครงงานนี้ผูปกครองสามารถมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริม
และใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนไดตามความเหมาะสม
หากทานผูปกครองมีขอสงสัยในเรื่องใดๆ โปรดซักถามและปรึกษาครูไดโดยตรงที่
หองเรียนในวันศุกรหรือนัดหมายลวงหนาผานธุรการ
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ภาษานารัก
นักเรียน

คุณครูขา หนูขอดื่มนมวัว 100% นะคะ

ครู
นักเรียน

นอง.....เพื่อนชื่ออะไรนะคะ เจ....อะไรนา
เจดียคะ

หลังจากพาเด็กๆ เลนกลางแจงแลว
ครู
เด็กๆ ขา เขาหองเรียนคะ ไปดื่มน้ํานะคะ
นักเรียน ครูเหนื่อยหรอคะ

ขณะที่กําลังออกไปเลนอยูสนามหญา
ครู
เด็กๆ ใสรองเทานะคะ ครูจะไปรอที่สนามหญา
นักเรียน โอเคคะ จุบๆๆ

นักเรียน

คุณครูครับ ฝนตกแลว เทพเจาสายฟาจะออกมาแลว

นักเรียน

รัก ออกัส ไหมคะ ถาไมรัก ออกัสจะไปฟองแมแหมม
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นักเรียน1
นักเรียน2

โทโรทํานมกระเด็นใส
เพื่อนอาจจะไมไดตั้งใจก็ไดนะ

ในขณะที่เพื่อนหลายคนในหองกําลังเลาเรื่องใหคุณครูฟง
นักเรียน เพื่อนๆ คอยๆ พูดทีละคน ครูฟงไมทัน

นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
นักเรียน

ครูรูจักผีไหมคะ
ผีคืออะไรคะ ไมรูจักเลย
คือปลาไงคะ
ฮะ!! ปลาหรอคะ
ก็กางปลาไงคะ กางปลาเปน ผี นากลัว!!!

ครู
วงกลมภาพที่เปนยานพาหนะทางบกนะคะ ภาพนี้คือยานพาหนะทางอะไรคะ
ภาพรถ
นักเรียน ทางบก
ภาพรถ
นักเรียน อันนี้ทางบก
ภาพรถ
นักเรียน อันนี้ก็ทางบก
ภาพเครื่องบิน
นักเรียน อันนี้ทางเมฆ
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ขณะที่ครูกําลังเดินถือถวยผลไมของครูในโรงอาหาร
นักเรียน ทานไมไหวหรอคะ
ครู
ถาทานไมไหว ตองทํายังไงคะ
นักเรียน หนูจะไดชวยทานคะ

นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู

ครูครับนกไมมีฟน จะกินอาหารยังไงครับ
นกกินอาหารโดยวิธีการกลืน ขยอนอาหารลงไปเลยคะ
นกมันจะไมเปนกรดไหลยอนหรอครับ
............ มันยอยอาหารไมเหมือนคนคะ

ขณะที่กําลังเรียนหนวยยานพาหนะ
ครู
จําลองสถานการณบนเครื่องบิน “สวัสดีคะ ทานผูโดยสาร วันนี้เราจะนําทาน
ผูโดยสารสูเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน”
นักเรียน โอะ!!! (เอามือขึ้นมาปดปาก)
ครู
ทานผูโดยสารเปนอะไรคะ
นักเรียน ทําไมแอรโฮสเตสสายการบินนี้ อวน จัง

ขณะที่กําลังเลนวิ่งสามขา เมื่อเลนเสร็จ ครูแกะเชือกที่ขาออกให
นักเรียน เราเปนอิสระแลว

ขณะที่ทุกคนทํางานเสร็จหมดแลว ก็เหลือนักเรียนคนหนึ่งยังทําไมเสร็จ มีเพื่อนเดินมาหา
แลวพูดวา “เสร็จหรือยังเพื่อนรัก”
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ระหวางทํางานศิลปะ ครูผสมสีเขียวแกให
นักเรียน นี่มันสีเขียวขี้มานี่
ครูหันมามองแลวยิ้ม
นักเรียน โอะ!! ไมใชๆๆ สีเขียวอุจจาระมาครับ

นักเรียน
ครู
นักเรียน

ครูไปไหนมาคะ
ไปสอนศิลปะมาคะ
ไปซะนานเลย คิดถึงจัง

นักเรียน
ครู
นักเรียน

คุณครูคะ รูไหมทําไมหนูมาสาย
ทําไมคะ
ก็พอสิคะ จําผิดพาไปสาธิตจุฬาฯ ชื่อเหมือนกันคะ

ครู
นักเรียน

คุณพอคุณแม ทํางานอะไรคะ
แมมีอาชีพเลี้ยงลูก พอมีอาชีพหาเงิน

ระหวางที่ครูกําลังสอนเรื่องโรคในฤดูฝน
นักเรียน เมื่อไหรครูจะหยุดพูดเนียะ ผมกลัวจะตายอยูแลวครับ
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ครู
เด็กๆ คะ เวลาที่เราจูงมือนองเขาโรงเรียน เราจะตองชวนนองคุย และชี้ชวนให
นองอยากมาโรงเรียน
นักเรียน1 เชนบอกวา เดี๋ยวไปเอาของเลนกัน
นักเรียน2 นั่นเรียกวา โกหก

นักเรียน

ทําไมแมมารับชาจังนะ สงสัยกําลัง เมาทอยู

นักเรียน

ครูคะ แมบอกวา ใครที่รักครูมากกวาแม บาป!!!

นักเรียน
ครู
นักเรียน

ครูรูไหมคะ ตอนเด็กๆ หนูไมกินปลาทูนา
ทําไมคะ
ก็หนูนึกวามันมี 2 หนา ก็เลยกลัวไมกลากิน

ครู
นักเรียน1
นักเรียน2
นักเรียน3

ทําไมเราจึงใหดอกมะลิเปนสัญลักษณในวันแมคะ
เพราะแมชอบ
แมชอบสีขาว
สีขาวหมายถึงศาสนา แมนับถือศาสนาก็เลยชอบ

นักเรียน

ครูครับถาเรียนจบอนุบาล 3 เราจะไดใบปริญญาไหมครับ
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ขณะที่ทํานาในกิจกรรมเรียนรูโลกกวาง
นักเรียน นี่แหละ พอบอกเราวาหลังสูฟา หนาสูดิน

นักเรียน
มาสนใจ

ครูคะ หองเราไมคอยมีคนมาซื้อของเลย งั้นเราลุกขึ้นเตนไหมคะ จะไดมีคน

ขณะที่ครูกําลังรับประทานขนมบัวลอย
นักเรียน บัวลอยเจาเพื่อนยาก ทําไมจากขาเร็วเกินไป (รองเพลงคาราบาว)

ขณะที่ครูกําลังพลิกแพนเคกที่ติดกระทะอยู
นักเรียน แสดงวาไมไดใชกระทะโคเรียคิงละสิ ตอนนี้เคามีโปรโมชั่น ซื้อ 1 ฟรี 1 นะคะ

ขณะที่เด็กๆ กําลังดูรูปที่ครูไปเที่ยว
นักเรียน ทําไมครูแตงตัวแบบชาวบานจัง

ครู
ใครเอย มีบุญคุณกับเรา เปรียบเสมือนแมคนที่ 2
นักเรียน แมเลี้ยงใจราย!!!

ขณะที่นักเรียนกําลังเตรียมตัวกลับบาน กําลังใสถงุ เทา
นักเรียน ไมตองชวยผมครับ ผมทําเองได ผมเริ่มใสถุงเทาไดแลว ฝกอยูนานเลย
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ขณะนั่งดูรูปครอบครัวเพื่อนๆ
นักเรียน ทําไมครอบครัวนี้หนาตาดีจัง

ครู
ครูทิ้งสีเมจิกแทงนี้นะคะ ใชไมไดแลว
นักเรียน มันหมดอายุแลวหรอครับ

นักเรียน

คุณครูครับ เพื่อนชื่อ เคเบิ้ล เวลาโดนไฟไมช็อตหรอครับ

นักเรียน คุณครูขา ถาของใชในหองเราหมด บอกหนูนะคะ เพราะหนูมีเงินในกระปุก
ออมสินเยอะ

ขณะที่กําลังดูวีดิโอ
นักเรียน เคารองไห เพราะเสียใจที่ในหลวงสวรรคตไง
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