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กำหนดการเปดเรียน
ชวงวันท่ี  23 – 27  พฤษภาคม  2559

กำหนดการเปดเรียนช้ันเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1

วันจันทรท่ี  23  พฤษภาคม  2559
 การรับ-สงนักเรียนในชวงเปดเรียนของช้ันเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1  เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการมาโรงเรียนของนักเรียน  ขอความรวมมือผูปกครอง  ดังนี้
1. ผูปกครองสงนักเรียนไดท่ีหองเรียนพรอมท้ังดอกไมธูปเทียน เพ่ือมอบตัวเปนศิษยตามประเพณีไทย
2. อนุญาตใหผูปกครอง 1 ทาน อยูกับนักเรียนในหองเฉพาะวันที่  23  พ.ค. 2559 และรับ
นักเรียนกลับ หลังรับประทานอาหารกลางวันในเวลา 12.00 น.
วันอังคารที่  24  ถึง วันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม 2559  
 ผูปกครองสงนักเรียนหนาหองเรียน เวลา 7.30 – 7.50 น. และขอความรวมมือผูปกครอง
ทุกทานกลับบานทันที และมารับนักเรียนกลับเวลา  15.00 น. ท่ีหองเรียน  โดยนัดกับลูกและไมผิดเวลา
 หมายเหตุ  ในกรณีท่ีนักเรียนยังรองไหมากจะแจงผูปกครองเปนรายกรณี

กำหนดการเปดเรียนทุกช้ันเรียน

วันจันทรท่ี  30  พฤษภาคม  2559
 ผูปกครองสงนักเรียนพรอมดอกไมธูปเทียน(เฉพาะชั้นอนุบาล 2 – 3) ไดที่หองเรียนจนถึง
เวลา  7.50 น. เพื่อมอบตัวเปนศิษยตามประเพณีไทยและรับนักเรียนเวลา 15.00 น. ที่หองเรียน
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
 ผูปกครองทุกระดับชั้น สงนักเรียนที่หนาประตูโรงเรียน  และรับนักเรียนกลับตั้งแตเวลา 
15.00 – 16.00 น. โดยชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 รับที่หองเรียน และชั้นอนุบาล 2 – 3 
รับท่ีโถงอาคาร

 เวลา 7.50 น. ประตูโรงเรียนจะปด  ไมอนุญาตใหผูปกครองยืนบริเวณประตูตลอดแนว เพื่อ
ความปลอดภัยของนักเรียนท่ีลงจากรถและเดินเขาโรงเรียนดวยตนเอง
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ขอความรวมมือผูปกครอง

1. การรับนักเรียนในชวงวันที่ 30  พฤษภาคม – 30  มิถุนายน  2559 
 ในชวงวันดังกลาว ครูประจำช้ันทุกคนจะเปนผูดูแลนักเรียนอยางใกลชิดในแตละหอง จึงไมมี
ครูเวรดูแลความเรียบรอยตามจุดตางๆ ของโรงเรียน ขอความรวมมือผูปกครองโปรดดูแลนักเรียน 
เม่ือรับนักเรียนจากครูประจำช้ันแลว
2. ประตูโรงเรียนปดในเวลา 7.50 น. และ ไมอนุญาต ใหผูปกครองยืนดูลูกหนาประตูตลอดแนว
เพ่ือใหความสะดวกในการลงรถของนักเรียน
3. ชวงเย็นกอนเขามารับนักเรียน ผูปกครองตองสแกนบัตรกอนเขาโรงเรียน
4. หากผูปกครองมารับนักเรียนกอนประตูเปด ผูปกครองสามารถพักรอรับนักเรียนไดที่อาคาร 
บริเวณรานมุมอาหาร
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เตรียมพรอมเพื่อลูก
พอแมเปนครูคนแรก ครูคือพอแมคนท่ีสอง : รวมดวยชวยกันรังสรรคลูกรัก

พอแมแตตนราง     รอยชีวิต
ครูแตงแตมสีวิจิตร    จรดไว
ดวยรักลูกและศิษย    ทุกเม่ือ
หมายวาดผูหนึ่งให     เปยมรู  ประเสริฐธรรม

 พอแมเปนบุคคลสำคัญที่เปนทั้งผูใหกำเนิดและเปนครูคนแรกของลูกที่ดูแลปลูกฝงและ
กลอมเกลาใหลูกแข็งแรงทั้งดานรางกาย  อารมณและจิตใจ  เพื่อใหลูกสามารถมีชีวิตอยูในโลกใบนี้
อยางมีความสุขและเทาทันตอสถานการณตางๆ ไดในอนาคต  เมื่อมาอยูโรงเรียนครูเปนผูฝกฝน
สรางเสริมเติมแตงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นทั้งดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคม สติปญญา และ
ทักษะชีวิต  พอแมและครูจึงเปนฟนเฟองสำคัญที่ตองประสานสัมพันธดูแลลูกในทิศทางเดียวกัน  
เพ่ือชวยกันทำใหลูกมีพัฒนาการสมบูรณทุกดาน  มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก  มีวินัย  เช่ือม่ันในตนเอง
 กลาแสดงออกอยางสรางสรรค  ภาคภูมิใจในตนเอง  และมีภูมิคุมกันภัยใหแกตนเองในวันขางหนาได

การเตรียมตัวเตรียมใจของคุณพอคุณแม

 เม่ือคุณพอคุณแมตกลงใจสงลูกมาใหอยูในความดูแลของโรงเรียนสาธิตพัฒนาดวยมีความรูสึก
ท่ีเปนสุขเม่ือลูกมาโรงเรียน  คุณพอคุณแมตองมีความเขาใจ  ยอมรับและเตรียมตัวเตรียมใจ ดังนี้
 1.   เม่ือลูกอยูท่ีโรงเรียน
 1.1 ใหความไววางใจครูและเช่ือม่ันในโรงเรียน
  คุณพอคุณแมตองมั่นใจวาโรงเรียนคือบานหลังที่สองที่มีความรักความอบอุนปลอดภัย 
เปนสถานที่ทำใหลูกไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางนาภาคภูมิใจ และไวใจครูซึ่งเสมือน
พอแมคนที่สองของลูกที่มีความรักและปรารถนาดี  มีความตั้งใจแนวแนในการพัฒนาลูกศิษยดวย
ความรัก ความเมตตา  มุงหวังที่จะใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนเสมอ
 1.2 ใหความไววางใจ และเช่ือม่ันในลูก
  เด็กๆ ทุกคนมีความสามารถในการปรับตัวและชวยเหลือตนเองไดดีขึ ้นเปนลำดับ  
คุณพอคุณแมตองสรางโอกาสหรือใหโอกาสลูกในการเรียนรู   โดยปลอยใหลูกมีเวลาอยู ตาม
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ลำพังบาง  คอยสงเสริมใหลูกไดกระทำสิ่งตางๆ ดวยตนเองตามวัยที่กำลังอยากรู  อยากเรียนรู  
อยากเห็น และอยากลอง  หากลูกไดปฏิบัติดวยตนเองจะชวยลูกใหมีการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว
ท้ังในเร่ืองการดูแลตนเองดานการคิดและการแกปญหา  สรางความเช่ือม่ันในตนเอง  กลาคิด  กลาทำ
และสามารถใชวิจารณญาณไดดี
 1.3   ละวางความวิตกกังวล
  เม่ือลูกมาโรงเรียน คุณพอคุณแมตองมีความเขมแข็ง  อดทน  อดกล้ัน ปลอยลูกใหอยู
ในความดูแลของครู  สงลูกเขาโรงเรียนใหตรงเวลา  ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน  เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็ง  ความมีวินัยและการปรับตัวไดรวดเร็วใหแกลูก  เพราะลูกจะมีอารมณสับสน ปฏิบัติตน
ไมไดเม่ือเห็นพอแมปรากฏตัวอยูในเวลาที่ลูกกำลังเรียนรูสิ่งตางๆ ในโรงเรียน
  2.  เตรียมพรอมใหลูกเมื่ออยูท่ีบาน  
  พอแมตองฝกฝนลูกใหสามารถพัฒนาตนเองไดสมวัย โดยใหคอยๆ คุนกับการชวยเหลือ
ตนเอง ไดแก
 •  ฝกใหลูกอาบน้ำและแตงตัวงายๆ ดวยตนเอง  จะทำใหลูกรูสึกภาคภูมิใจในตนเองต้ังแตเล็ก
 •  ฝกใหลูกรับประทานอาหารดวยตนเอง และปฏิบัติตนเหมาะสมในขณะรับประทาน  เชน  
น่ังรับประทานอยูกับท่ี  ไมหกเลอะเทอะ และรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกายอยางหลากหลาย
ไมเลือกอาหาร  ไมรับประทานจุบจิบและฝกรับประทานอาหารเชาใหทันกอนมาโรงเรียน
 •  ฝกใหลูกปฏิบัติมารยาทไทยที่จำเปน  เชน  การขออนุญาต  การขอโทษ  การขอบคุณ  
การอดทนและรอคอย ในสถานการณตางๆ เพ่ือใหลูกซึมซับจนเปนนิสัย
 •  ฝกใหลูกมีวินัยในการเขานอน และต่ืนนอนเปนเวลา และนอนใหเพียงพอจะทำใหอารมณเบิกบาน
มีความสุขพรอมท่ีจะมาโรงเรียนใหทัน  เพ่ือทำกิจกรรมสำคัญๆ รวมกับเพ่ือนอยางสดชื่น
 •  ฝกใหลูกปฏิบัติตามกติกาและขอตกลงอื่นๆ ในบาน

การเตรียมตัวใหลูกไปโรงเรียน

 พัฒนาการของลูกดานรางกาย  อารมณจิตใจ  สังคม สติปญญา  คุณธรรม  จริยธรรมและ
ทักษะชีวิต  เกิดขึ้นจากการหลอหลอมกลอมเกลาอยางสม่ำเสมอและซึมซับจากกิจวัตรประจำวัน  
ประพฤติตามตัวอยางที่ดีของครู  พอแม  บุคคลรอบตัว  จากประสบการณและสิ่งแวดลอมที่ดีจน
ฝงรากลึกอยูในตัวตนของลูกและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้คุณพอคุณแมจึงตองเตรียมตัว
ใหลูกเขาโรงเรียนไดอยางมีความสุข  โดยปฏิบัติ  ดังนี้
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 1.  การเตรียมของใชประจำตัวใหพรอม

ลำดับ
ท่ี

เตรียม
อนุบาล

อนุบาล
1

อนุบาล
2

อนุบาล
3 วันที่นำมา หมายเหตุรายการ

1
2
3
4

5
6

แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวน้ำ วันเปดเรียน
ทุกวันจันทร
ทุกวันจันทร
ทุกวัน

วันเปดเรียน
ทุกวัน นำกลับไป

ลางท่ีบาน
ทุกวัน

นำกลับไป
ซักที่บาน
ทุกวันศุกร

ถุงนอน 
ผากันเปอน
ชุดลำลอง และกางเกงใน
1 ชุด

สบู (สำหรับนักเรียนท่ีแพ)
กระติกน้ำ (ใสน้ำมา
เพียงครึ่งเดียวสำหรับ
นักเรียนเตรียมอนุบาล)

 1.1   เตรียมอุปกรณใหครบทุกครั้ง และเขียนช่ือใหชัดเจนทุกชิ้น
  1.2  ไมนำเครื่องเขียนสวนตัวหรือของใชที่ไมจำเปนมาที่โรงเรียน เพราะโรงเรียนได
จัดไวใหเรียบรอยแลว
  1.3  ไมนำอาหารหรือเคร่ืองดื่มเขามาในโรงเรียนโดยเด็ดขาด
  1.4  ไมนำของเลน และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดใหนักเรียนมาเลนในโรงเรียน
  1.5  นำของใชมาใหครบในวันจันทร และนำกลับไปทำความสะอาดท่ีบานทุกวันศุกร 
 2.   การแตงกายของนักเรียน
  นักเรียนตองแตงกายใหถูกระเบียบของโรงเรียน  พรอมท้ังคลองบัตรประจำตัวนักเรียน
หากมีความจำเปนท่ีตองใสรองเทาพิเศษตามแพทยส่ัง  โปรดเขียนบันทึกถึงรองผูอำนวยการขออนุญาต
ใสรองเทาพิเศษนอกเคร่ืองแบบ พรอมท้ังแนบใบรับรองแพทย  โดยรองเทาตองเปนสีดำตามระเบียบ
ของโรงเรียน และเพื่อเปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองโปรดใหโอกาสลูกมีสวนรวม
หรือปฏิบัติในการจัดเตรียมเครื่องแตงกายและของใชใหครบดวยตนเองใหมากที่สุดตามวันที่กำหนด
โดย
  2.1  ไมใชเครื่องประดับท่ีมีคา หรือเคร่ืองประดับตกแตงศีรษะ
  2.2  แตงกายชุดเครื่องแบบนักเรียนและนำของใชมาใหครบตามวันที่กำหนด ดังนี้
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การสงลูกเขาโรงเรียนอยางมีความสุข

เครื่องแบบนักเรียน

ลำดับ
ท่ี

เตรียม
อนุบาล

อนุบาล
1

อนุบาล
2

อนุบาล
3

วันที่
นำมา หมายเหตุรายการ

กระเปานักเรียนตาม
ระเบียบของโรงเรียน

ทุกวัน
ยกเวน
วันพุธ

ใชถุงเทา
แบบกันลื่น

ทุกวัน

ทุกวัน
พุธ

ชุดนักเรียน (ตามระเบียบ
ของโรงเรียน)

ชุดกีฬา (ตามระเบียบ
ของโรงเรียน)

1

2

3

 1.   เตรียมพรอมสัมภาระ  
  ผูปกครองเตรียมตัวลูกใหพรอมลงจากรถ  โดยใหสวมใสถุงเทา
รองเทาใหเรียบรอย และเตรียมอุปกรณใหพรอมดวยการวางกระเปา กระติกน้ำ บัตรประจำตัว รวมถึง
ของใชอ่ืนๆท่ีเก่ียวของไวใกลตัวนักเรียน  เพ่ือลงรถไดรวดเร็วและความคลองตัวของการจราจร
 2.   ปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัดและสม่ำเสมอ
  2.1  โรงเรียนจะเปดประตูใหผูปกครองวนรถเขามาสงนักเรียนในอาคารไดในชวงเวลา
7.15 – 7.50 น. โดยจะมีครูคอยเปดประตูรถและรับนักเรียน ผูปกครองไมตองลงจากรถ และขอให
เตรียมสัมภาระของนักเรียนใหพรอมลงจากรถ เพ่ือชวยกันลดการจราจรที่ติดขัด
  2.2  หลังเวลา  7.50 น. ประตูโรงเรียนจะปด ใหผูปกครองสงนักเรียนใหกับครูที่หนา
ประตู นักเรียนจะเดินเขาโรงเรียนและสแกนบัตรดวยตนเอง 
  2.3  เม่ือสงลูกแลวขอใหผูปกครองกลับทันที  โรงเรียนไมอนุญาตใหยืนบริเวณตลอดแนว
ประตูและรั้วโรงเรียน เพื่อเปดชองจราจรใหกับรถที่มาจอดสงนักเรียนและเขาโรงเรียนดวยตนเองได
อยางปลอดภัย หากผูปกครองยังถายรูปหรือแสดงตนใหลูกเห็นบริเวณร้ัวโรงเรียนจะทำใหลูกไมสามารถ
ควบคุมอารมณและปรับตัวใหเขากับกิจกรรมได เพราะตองกังวลคนหาพอแมที่อยูหนาประตู เด็กๆ
จะรองไหทั้งคนที่เห็นพอแมและไมเห็นพอแม  เกิดความสับสนและเสียกำลังใจ ตองใชเวลานาน
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ในการปรับตัวอยูกับครู โดยเฉพาะชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 2 การสงลูกทันเวลาเขาแถวเปน
การปลูกฝงวินัยแกลูกอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.   ปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดี
  3.1  การเคารพธงชาติและสวดมนต  นักเรียนจะเคารพธงชาติ เวลา 8.00 น.  หาก
ผูปกครองมีความจำเปนที่ตองอยูบริเวณโรงเรียน ขอเชิญชวนผูปกครองโปรดเคารพธงชาติและ
สวดมนตไปพรอมกับนักเรียน เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน และขอความรวมมือผูปกครอง
สงเสริมนักเรียนดานระเบียบวินัยและกาลเทศะ โดยปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียนอยางเครงครัด
  3.2  การใชชีวิตประจำวัน  การเปนตัวอยางที่ดีในชีวิตประจำวันเปนการสรางโอกาส
ใหลูกไดเรียนรูและปฏิบัติดวยการซึมซับจากแบบอยางที่ดีในชีวิตประจำวันทุกๆ ดานการแสดงออก
ทั้งกาย วาจา ใจ  จากบานและโรงเรียน  ไดแก  การคิดเชิงบวก  การมีทัศนคติที่ดี  การใหเกียรติ
ผูอื่น  การแตงกายที่เหมาะสมกับสถานที่และพิธีการตางๆ  การพูดไพเราะ  การทักทายผูใหญ
ดวยการไหวที่สวยงาม  ไหวลาคุณพอคุณแมกอนเขาโรงเรียน  การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน  
ระเบียบวินัยดานตางๆ เชน  การตรงตอเวลา  การมาโรงเรียนทันเขาแถว  การเคารพธงชาติ  
การสวดมนต  การรับประทานอาหารในโรงอาหาร  การเก็บเกาอี้ทุกครั้งเมื่อไมใช ฯลฯ  เพื่อเปน
การปลูกฝงความมีวินัยในตนเองและความเปนไทยต้ังแตวัยเยาว

การรับลูกอยางเบิกบาน (ตั้งแต 1 กรกฎาคม เปนตนไป) 

 โรงเรียนจะเปดประตูใหผูปกครองเขามารับนักเรียนไดตั้งแตเวลา 15.00 น. โดยผูปกครอง
ตองสแกนบัตรประจำตัวผูปกครองทุกคร้ัง  หากไมไดนำมาตองแสดงบัตรประชาชนเพ่ือแลกบัตรเขา
โดยมีรายละเอียดของการรับนักเรียน ดังนี้
 1.   วันและสถานที่รับ
  1.1  วันจันทร – วันพฤหัสบดี  ผูปกครองรับนักเรียนได  ดังนี้
  1.1.1  นักเรียนช้ันเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 รอผูปกครองที่หองเรียน
  1.1.2  นักเรียนช้ันอนุบาล 2 – 3  เวลา 15.00 น. นักเรียนทุกหองจะนำกระเปามาวาง
ไวตามจุดท่ีกำหนดท่ีโถงทางเช่ือมอาคารช้ันลาง  นักเรียนจะรอท่ีช้ันลางของอาคาร และบริเวณสนาม
ผูปกครองสามารถรับนักเรียนไดตามบริเวณท่ีครูประจำช้ันบันทึกไวท่ีบอรดการใชสถานท่ีของนักเรียน
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการรับนักเรียน ผูปกครองควรนัดหมายสถานท่ีและเวลาท่ีจะมารับกับนักเรียน
ไมอนุญาตใหผูปกครองขึ้นอาคารเรียน หากตองการติดตอครูประจำชั้นกรุณาแจงเจาหนาที่ธุรการ 
และหลังเวลา 16.15 น. รับนักเรียนไดท่ีหองดนตรี
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  1.2   วันศุกร  
  1.2.1  ผูปกครองชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 รับนักเรียนที่หองเรียน ตั้งแต 
15.00 – 16.15 น.  เพ่ือใหผูปกครองไดสนทนา ไถถามครู และชื่นชมผลงานการเรียนรูของลูก
     โรงเรียนจะปดประตูบันไดทันทีท่ีนักเรียนลงจากอาคารหมดแลวทุกหองตามเวลา และ
ไมอนุญาตใหนักเรียนข้ึนบนอาคารอีก เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนและใหแมบานไดทำความสะอาด
หองเรียน  
  1.2.2  กรณีนักเรียนหยุดเรียนวันศุกร ขอใหผูปกครองมารับถุงนอนหรือของใช เพื่อ
ทำความสะอาดสำหรับใชในสัปดาหตอไป

 2.   ขอปฏิบัติในการรับนักเรียน
  2.1  รับนักเรียนระหวางเวลา 15.00 – 16.15 น. เพื่อใหนักเรียนไดกลับไปพักผอน
ท่ีบานและครูไดมีเวลาเตรียมงานสำหรับนักเรียนวันรุงข้ึน หากในวันศุกรทานผูปกครองท่ีมารับนักเรียน
แลวปลอยใหลูกเลนภายในโรงเรียน โปรดดูแลบุตรหลานของทานอยางใกลชิดและคอยแนะนำการเลน
ท่ีถูกวิธีและปลอดภัย
  2.2  การรับนักเรียนหลังเวลา 16.15 น. นักเรียนจะหยุดการเลนทุกชนิด เก็บอุปกรณ
แลวมารอผูปกครองที่หองดนตรี  ซ่ึงอยูในความดูแลของครูผูดูแลความเรียบรอยประจำวัน
  2.3  การรับนักเรียนกอนเวลา  กรณีท่ีผูปกครองจำเปนตองรับนักเรียนกอนเวลาขอให
ผูปกครองปฏิบัติ  ดังนี้
   2.3.1  กรณีที่ทราบลวงหนา ใหเขียนบันทึกขออนุญาตรับนักเรียนกอนเวลาที่
หนาประตูในตอนเชา
   2.3.2  กรณีฉุกเฉินโทรแจงท่ีธุรการ กอนเวลา  12.00 น.  ท่ีหมายเลขโทรศัพท 
02-9155390 ตอ 3113 และ 3118
   ท้ังน้ี  เพ่ือใหครูเตรียมตัวนักเรียนและของใชใหพรอมตามเวลานัด และโรงเรียน
ไมอนุญาตใหรับนักเรียนชวงเวลา  14.30 – 15.00 น.  เน่ืองจากเปนชวงเวลาท่ีครูประจำช้ันตองเตรียม
นักเรียนทุกคนใหพรอมเพ่ือกลับบาน
  2.4  การมารอรับนักเรียนกอนเวลา  
   2.4.1  กรณีท่ีผูปกครองมากอนเวลา  ขอเชิญนั่งพักรอนักเรียนท่ีหองธุรการ
 3.   การปดประตูโรงเรียน  
  โรงเรียนจะปดประตู เวลา 16.30 น. นักเรียนทุกคนตองออกนอกโรงเรียน
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การใชบัตรประจำตัวผูปกครอง – นักเรียน
   
 บัตรประจำตัวของนักเรียนและผูปกครอง จัดทำไวเพื่อเปนหลักฐานในการรับ - สงนักเรียน
ใหปลอดภัย  จึงขอความรวมมือ ดังนี้
 1.   ใหนักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียนติดตัวมาทุกครั้งที่มาโรงเรียน  เพื่อใชในการ
ลงทะเบียนเขาเรียนและลงทะเบียนออกจากโรงเรียน
 2.   บัตรประจำตัวผูปกครอง  ผูปกครองจะตองนำบัตรประจำตัวมาแสดงทุกครั้งที่มารับ
นักเรียน
  2.1  กรณีที่ผูปกครองลืมนำบัตรประจำตัวมาใหแสดงบัตรประชาชนและรับเอกสาร
การบันทึกท่ีหนาประตู และติดตอเขียนเอกสารขอรับนักเรียนท่ีหองธุรการ
  2.2  หากมีการเปล่ียนแปลงขอมูลในบัตรประจำตัว  โปรดเขียนบันทึกขอความเพ่ือแจง
การเปล่ียนแปลงที่ฝายกิจการนักเรียน
  2.3  กรณีบัตรหายติดตอขอทำบัตรใหมไดท่ีฝายกิจการนักเรียน
  2.4  กรณีมีผูติดตามใหผูปกครองที่พาผูติดตามมานำบัตรประชาชนมาแลกบัตรเขา 
และใสขอมูลใหถูกตอง และตองใชบัตรผูพามาเทานั้น
 3.   โรงเรียนไมอนุญาตใหผูปกครองฝากบัตรรับนักเรียนมากับผูอื่น หากทราบลวงหนาวา
ไมสามารถมารับนักเรียนไดดวยตนเอง ขอใหผูปกครองถายสำเนาบัตรประชาชนของทานพรอมบันทึก
ถึงครูหัวหนาผูดูแลความเรียบรอยประจำวัน แจงรายละเอียด  ไดแก ชื่อผูปกครอง ชื่อของนักเรียน  
ช้ัน  ช่ือผูมารับแทน ความสัมพันธกับนักเรียน ลงช่ือกำกับ และนำไปแสดงท่ีหองธุรการในวันท่ีมารับแทน
 4. กรณีท่ีผูปกครองไมสามารถมารับไดอยางกะทันหัน ใหผูปกครองโทรศัพทแจงที่ธุรการ
ดวยตนเองเทานั้น  โดยแจงชื่อนามสกุลผูรับแทน เพ่ือเปนขอมูลในการทำเอกสารรับนักเรียนแทน
ของฝายธุรการ
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแสดงบัตรประจำตัว
ผูปกครองรับนักเรียนถือเปนแบบอยางแกลูกในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด และเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน หากผูปกครองเปลี่ยนแปลงหมายเลข
โทรศัพท  โปรดแจงครูประจำชั้น  เพื่อความสะดวกในการ
ติดตอกรณีฉุกเฉิน
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การสื่อสารระหวางบานกับโรงเรียน

 1.  ผูปกครองแจงลากิจ ลาปวย หรือตองการพบคุณครู โปรดติดตอหรือนัดหมายผานธุรการ
หมายเลข  02-9155390 – 2  ตอ  3113 และ 3118  แฟกซ  02 – 915 5258  และ มือถือ  
084-3874514
 2.  โรงเรียนจะส่ือสารถึงผูปกครองผานนักเรียน โดยการฝากจดหมายไปกับนักเรียน ขอความ
กรุณาตรวจกระเปานักเรียนทุกวัน และหากมีเอกสารท่ีผูปกครองตองตอบรับ ขอใหสงใบตอบรับกลับ
ภายในเวลาท่ีกำหนดทุกครั้ง  เพ่ือใหโรงเรียนไดดำเนินการตอไปได
 3.  สำหรับช้ันอนุบาล 2 – 3 โรงเรียนจะฝกใหนักเรียนสามารถส่ือสารกับผูปกครองดวยวาจา
ในเรื่องที่ครูมอบหมาย จึงขอความรวมมือผูปกครอง ชวนคุย และสอบถามลูกทุกวัน เพื่อสงเสริม
พัฒนาการในการเรียนรูและความภาคภูมิใจใหกับลูก
 4.  ผูปกครองสามารถเขียนบันทึกสิ่งที่ตองการใหครูประจำชั้นทราบเกี่ยวกับนักเรียนไดใน
ตอนเชาท่ีหนาประตูโรงเรียน  โดยในกลองจะมีใบบันทึกถึงครูประจำช้ัน  ใบบันทึกการมารับนักเรียน
กอนเวลา  และใบบันทึกการรับประทานยา
 5.  การสรางและปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการเรียนรูและการเลนของลูกเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ และ
อันตรายจากการเลนรุนแรงและผิดวิธีที่อาจเรียนรูมาจากสื่อตางๆ ทำใหอยากรู  อยากทดลองและ
เลียนแบบ  จึงขอความรวมมือผูปกครองชวยคัดสรรสิ่งที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ดูแลแนะนำ
เหตุผลในการเลนท่ีดี ท่ีปลอดภัยและเรียนรูในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  ในกรณีท่ีผูปกครอง
จะทำกิจกรรมใดๆ ใหกับลูกหรือกลุมของตนเอง ภายในโรงเรียน จะตองไดรับอนุญาตจากโรงเรียนกอน
ทุกครั้ง เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอนักเรียนอื่น โดยท่ีโรงเรียนไมไดมีสวนรวมในการพิจารณา
  

เมื่อลูกมีอาการปวย

 เมื่อลูกมีอาการปวย แมเพียงเล็กนอย  โปรดใหหยุดพักผอนที่บานเพราะเด็กๆ มีความ
ตานทานต่ำ อาจปวยมากขึ้น  หากมียามาโรงเรียน ขอใหผูปกครองเขียนรายละเอียดในการปอนยา
ใหชัดเจน  ในกรณีท่ีปวยเปนไขหวัดสายพันธุตางๆ  มือเทาปาก หรือจากไวรัสตามฤดูกาล  ขอความรวมมือ
ผูปกครองแจงใหทางโรงเรียนทราบผานธุรการ พรอมท้ังสงใบรับรองแพทยมาท่ี  โทรสาร  02-9155258 
หรือนำมาใหโรงเรียนดวยตนเอง
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การติดตามการเรียนรูของลูก

 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมและฝกทักษะการเรียนรูดานตางๆ ใหกับนักเรียน  โดยจัดการบานหรือ
กิจกรรมที่คุณพอคุณแมสามารถติดตามได ดังนี้
 1.  การบานเปนการทบทวนส่ิงท่ีเรียนรูไปแลว  ระดับช้ันอนุบาล 1 – 3 จัดใหในวันจันทรและ
วันพุธ  สวนระดับเตรียมอนุบาลจะจัดการบานใหเฉพาะวันศุกร  โดยจะเริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม
 2.  การบานสรางสรรคสานสัมพันธ  เปนงานที่ใหผูปกครองจะไดสรางสรรคผลงานรวมกับ
ลูกทุกวันศุกร  เพื่อสรางความสัมพันธของพอแมกับลูก และสามารถสังเกตพัฒนาการ  ความคิด
สรางสรรค และจินตนาการของลูกได
 3.  สารสาระ  จัดใหผูปกครองทุกวันศุกร  เพื่อสื่อสารกับผูปกครองถึงสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรู
ตลอดสัปดาห  รวมท้ังการจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือการเรียนรูในสัปดาหตอไป
 4.  บันทึกวัยสรางสรรค  เปนการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูปกครองกับครูเก่ียวกับลูก
สัปดาหเวนสัปดาห  โดยใหขอมูลขอคิดเห็นอยางสรางสรรคจากมุมมองของบานกับโรงเรียน เพื่อ
รวมแรงรวมใจในการพัฒนาลูกรักใหเจริญงอกงามในทุกดานอยางเทาทัน
 5.  การเรียนรูแบบโครงงาน  นอกจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในทุกๆ วันแลว โรงเรียน
ไดจัดการเรียนรูแบบโครงงานใหกับนักเรียนทุกระดับช้ันในปลายภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  ตาม
ความสนใจและอยากเรียนรูของนักเรียน  โดยคำนึงถึงพัฒนาการของนักเรียนเปนสำคัญ ซ่ึงในระดับ
เตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 2 เปนการเรียนรูตามความสนใจของนักเรียนในแตละหอง  และสำหรับระดับ
ช้ันอนุบาล 3 จะเปนการเรียนรูตามความสนใจของนักเรียนแบบคละหองเรียน
 ในการเรียนรูแบบโครงงานน้ีผูปกครองสามารถมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริมและใหความ
รวมมือในการจัดการเรียนการสอนตามที่เหมาะสม
 หากทานผูปกครองมีขอสงสัยในเรื่องใดๆ โปรดซักถามและปรึกษาครูไดโดยตรงที่หองเรียน
ในวันศุกรหรือนัดหมายลวงหนาผานธุรการ  

โรงเรียนสาธิตพัฒนา



 การรวมดวยชวยกันของพอแมและครูสงผลถึงพัฒนาการของลูกท่ีสามารถเห็นไดจากการพูดคุย
ของลูกกับครูและพอแม และจะพบวา แตละวัยจะมีภาษาส่ือสารท่ีนารักและแสดงถึงส่ิงท่ีเด็กๆ ไดซึมซับ
จากสิ่งที่พอแมและครูปลูกฝง เปนแบบอยางที่ดีและคิดเชื่อมโยงไดดี สามารถจดจำไวฝงใจ ในปนี้ 
จึงขอเก็บตก “ภาษานารัก” เปนรอยย้ิมฝากคุณพอคุณแมทายเลม
(       แทนนักเรียน         แทนคุณครู  )
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“ภาษานารัก”

ขณะฟงนิทาน

นักเรียนถากินผักแลวรางกายจะแข็งแรงเหมือน “ชาง”

What is this? (ครูช้ีไปท่ีกระปุกกาว ขณะท่ีนักเรียนกำลังเทกาวอยู

It is a เทกาว 

นี่ภาพอะไรคะ

หมา (คะ/ครับ)

ถาเราจะเรียก หมา แบบสุภาพไพเราะ จะพูดวาไรคะ   สุ  สุ  สุ  อะไรคะ

สุดอก

หนูเปน “คน” 

คุณแมบอกหนูใหทานขาวเยอะๆ จะไดสวยเหมือนคุณแม  ตอนนี้หนูสวยแลวคะ
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ขณะฟงนิทาน

ออกไปทำอะไรคะ

ออกไปชมนกชมไมครับ

พอหาสรอยพระมาใสใหหนู

เพราะอะไรคะ

เพราะหนูมีความกังวลในใจมาก

เด็กๆ ชวยครูแกะกลองนมนะคะ

โอเค  เด๋ียวจัดให

คุณครูขาวันนี้หนูมีน้ำมูกนะคะ  หนูไมสบาย  เปนหวัดคะ  

เพ่ือนๆอยามาใกลเรานะ   เดี๋ยวติดเรานะ

จมูกเปนอะไรแดงๆ

เปนสิว  เพราะเปนหนุมแลวครับ

เพ่ือนๆ พวกเรา ข้ึนหองกันเถอะ  ฟาคุมคุมแลว

ฟาครึ้มจะ
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ขณะท่ีนักเรียนกำลังนอน  ครูใชแขนกอดที่ตัวนักเรียน

ครูครับทำไมหนักขนาดนี้ครับ

ตัวรอนหรือเปลาคะ

เดี๋ยวก็รมแลวครับ

เด็กปกติออกกำลังกายอะไรกันบาง

ตอนเชาไปสนามหญาใหญมากเลย

แลวออกกำลังกายอะไรท่ีสนามคะ

ก็วายน้ำท่ีสนามหญาไง

ครูครับผมไมอยากทำหนาโกรธ เพราะกลัวหนาแกครับ

1

2

เก็บกางเกงในมาใหคุณครู

เด็กๆ คะ ของใครคะ

ครูขา หนูดมกลิ่นใหคะ

เด็กๆ ประเทศในอาเซียนประเทศอะไรนะท่ีข้ึนตนดวย “บรู”

บูชายัญ ครับ



หนูโตขึ้นอยากเปนอะไรคะ

อยากเปนคนสวยคะ
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ขณะท่ีปูท่ีนอน  ครูใหนักเรียน 1 ชวยนักเรียน 2 ปูท่ีนอน

ลองปูเองไปกอนนะ

ไดเลย

สูๆ พรอมทำทายกนิ้วให

1

1

2

เม่ือมีเสียงของตกพื้น เสียงดังมาก ดังมาจากหองอื่น

พระเจาชวยกลวยทอด มันเสียงดังมาก

เด็กๆ คะ ประเทศพมาเรียกอีกชื่อวาประเทศอะไรคะ

ประเทศมามาคะ

ชวยครูยกเกาอ้ีหนอยนะคะ

เม่ือยกเสร็จเรียบรอย

เปะเวอ!! ไหมคะ

นักเรียนคะ ไปเอาของท่ีหอง Common Room ใหครูหนอยคะ

หองมะรุมอยูตรงไหนครับ



สาร CFC จะทำใหโลกรอนมากนะคะ

โอโห เจา KFC นี่รายมาก
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มีกลองนมวางอยูบนโตะ

กลองนมของใครคะ ไปท้ิงถังขยะดวยคะ

ไมใชของผมครับ ผมไมกัดหลอด

ครูครับ ท่ีบานผมมีจระเขตัวเล็กดวยครับ มันเดินออกจากปา

เรียกตัวเงินตัวทองครับ ไมใชจระเข

เรียกนักเรียนเสียงดัง

เวลาคนพูดเสียงดังหัวใจมันจะตีกัน

คุณครูครับ ถายุงลายมาตองทำยังไงครับ

หนีคะ

ก็ไลนตอบไงครับ

ทำไมไมใสรองเทามาโรงเรียนครับ

พระยังไมใสรองเทาเลยครับ
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นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันชื่ออะไรคะ

ลุงตูครับ/คะ

ช่ือจริง นามสกุลคะ

คุณประยุทธ…….

จันทรอะไรคะ (ครูใบ)

จันทรอังคารครับ



ภาพหนาปก โดย อรรณพ  อิ่มเจริญ
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