
 
                

 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยา
กล่าวคือ “เป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณธรรม และมีความสุข ”  ส าหรับ
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ เด็กๆ
ต่างตื่นเต้นทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงปิดเทอมกับ
เพื่อนๆ และคุณครู เด็กๆ ได้เจอคุณครูมีเพื่อนใหม่ ซึง่ในช่วงนี้จะเห็น
ได้ว่าเด็กๆ เริ่มปรับตัว และคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมทั้งสถานที่และ
ตัวบุคคลได้แล้ว  สารจากโรงเรียนฉบับนี้ ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่ง
คุณครูมีเรื่องราวต่างๆ ที่จะขอความร่วมมือจากคุณพ่อ คุณแม่ และ
ผู้ปกครอง ดังนี้ค่ะ  
 เรื่องแรก  โรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาการและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล จากการปฏิบัติกิจวัติประจ าวันและจาก
การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ดังที่ได้แจ้งในสาร
สัมพันธ์ของโรงเรียน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  มีสุขนิสัยที่ดี  
และสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเอง ด้านอารมณ์  จิตใจ  
เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  มีความสุขในการท า 
งานศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว  มีความรับผิดชอบ  กล้าพูด
กล้าแสดงออก มีคุณธรรมจริยธรรม ควบคุมอารมณ์ได้ ด้านสังคม  
สามารถเล่นและท ากิจกรรมร่วมกันได้  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  
ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง  รู้จัก
ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น  มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ รู้จักประหยัด ดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนได้    ด้านสติปัญญา  
สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้  ตอบค าถาม
และรู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆ  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจ  มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้เหมาะสมตามวัย 
 ผู้ปกครองฝึกทักษะต่างๆ  สังเกตพฤติกรรมและประเมิน
พฤติกรรมลงในสารสัมพันธ์ผู้ปกครอง  คืนกลับมาให้คณุครู เพื่อจะ
ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

       เรื่องที่สอง โรงเรียนได้สอนเสริมวิชาภาษาไทย    วิชาคณิต 
ศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนระดับชั้นต่อไป 
 ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองฝึกเด็กท าการบ้านตามที่ได้รับ
มอบหมาย  ในแต่ละวันครูผู้สอนจะมีการบ้านให้เด็กไปทบทวนเป็น
การประเมินผลว่าเด็กเข้าใจบทเรียนในห้องเรียนมากน้อยเพียงใดผู้  
ปกครองควรช่วยให้ค าแนะน าบุตรหลานในการท าการบ้านอย่างใกล้ 
ชิด  ควรจัดเวลาในการอ่านหนังสือนิทาน  และหนังสืออ่านที่ทาง
โรงเรียนจัดให้ร่วมกับลูกๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อฝึกทักษะการอ่าน  
การจับใจความ  และการสร้างนิสัยรักการอ่าน 
 สารสัมพันธ์ในแต่ละเดือนทางโรงเรียนจะมีข่าวสารแจ้งให้ผู้ปก 
ครองทราบเกี่ยวกับข่าวสารภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทาง
โรงเรียนและทางบ้านได้ร่วมกันดูแลให้ความช่วยเหลือกันอย่างใกล้ 
ชิด  ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  ผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับครู 
ประจ าช้ันผ่านสารสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  ขอความร่วมมือ
ผู้ปกครองตอบรับสารสัมพันธ์ของทางโรงเรียนทุกฉบับด้วยนะคะ  
 สุดท้ายนี้  ขอขอบพระคุณ  คุณพ่อ  คุณแม่  และผู้ปกครองทุก
ท่านที่มอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน ในโรงเรียน
สามัคคีวิทยา  ซึ่งคุณครูทุกคนจะดูแลและช่วยเหลือเด็กๆ ทุกคนให้
เป็นคนดี คนเก่ง และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ 
 
   ระเบียบการแต่งกายระดับปฐมวัย 

วันจันทร์ ชุดนักเรียน 

วันอังคาร ชุดนักเรียน 

วันพุธ ชุดพละ 

วันพฤหัสบด ี ชุดนักเรียน 

วันศุกร์ ชุดนักเรียน 

 
 

 
 

 
              

 

 
 

 

 

 

เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
๓๔๓  หมู่  ๕  ถนนสุระนารายณ์ 

ต าบลล านารายณ์   อ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี  ๑๕๑๓๐ 

โทร. ๐๓๖-๔๖๑๑๗๕, 062-1790511   
www.smkw.ac.th 

การสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง 

ปรัชญา 
รู้วิชาการ  สบืสานคุณธรรม 

อัตลักษณ ์
ใฝ่เรียนรู้  คู่จรรยา 

เอกลักษณ์ 
ครบแหล่งเรียนรู้  คู่ความสะอาด 

ปราศจากอบาย 

http://www.smkw.ac.th/


 
 

  

กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ในเดือนพฤษภาคม 
     เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านสติปญัญาให้เด็กมีความรู้
พื้นฐานในการเรียนเพิ่มมากข้ึนต่อไป   
ระดับปฐมวัยปีที่  ๑  

วิชาภาษาไทย       - ลากเส้นตามรอยประ 
 (ลีลามือเส้นพ้ืนฐาน  13  เส้น) 

ระดับปฐมวัยปีที ่ ๒  
วิชาภาษาไทย       - เขียนพยัญชนะ  ก – ฐ  
วิชาคณิตศาสตร์    - ระบายสภีาพให้มีจ านวนเท่ากับตัวเลข  

- เรียนรู้จ านวนที่มากกว่าและน้อยกว่า 
วิชาภาษาอังกฤษ   - เขียนตัวอักษร  Aa  Bb  Cc  และเรียนรู้     

  ค าศัพท์ที่ข้ึนต้นด้วยตัวอักษร  A  B  C 
-  ค าศัพท์หมวดร่างกาย 

ระดับปฐมวัยปีที ่ ๓   
วิชาภาษาไทย       - ทบทวนเขียน ก-ฮ 

- เขียนค าสระ  อะ  อา  อู  ไอ  มีตัวสะกด 
วิชาคณิตศาสตร์    - เขียนตัวเลข  1-50 , ๑-๕๐ 

- เรียนรู้ค่าของตัวเลขจ านวน  1-10 
- หาผลบวก (ผลลัพธ์ไม่เกิน  ๑๐) 

วิชาภาษาอังกฤษ   - เขียน  Aa – Zz  
- เรียนรู้ค าศัพท์ที่ข้ึนต้นด้วยตัวอักษร   
  A  B  C 
- ค าศัพท์หมวดร่างกาย  และจ านวนของ 
  อวัยวะ   

 

 

 

 

1. สนทนาซักถามกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวัน 
๒. ดูแลความถูกต้อง และความเรยีบร้อยในสมดุงาน 
๓. ทบทวนความรู้ในเรื่องที่เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๔. หาหนังสือ ซรีี่ส์ แบบฝึกหัด อ่าน-เขียน เพิ่มเตมิ  
 

 
 
 

 การเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนโดย ให้เด็กได้เรียน 
รู้จากประสบการณ์จริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ๕  เพื่อให้เด็กมี 
พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาผ่าน 
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ปฏิทินประจ าเดือนพฤษภาคม  256๒ 
 

สัปดาห์
ที ่

วัน / เดือน/ ปี หน่วยการเรียนรู้ 

1 13 – 17  พ.ค.  2562 ตัวฉัน 
2 20 – 24  พ.ค.  2562 ร่างกายของฉัน 
3 27 – 31  พ.ค.  2562 ประสาทสัมผัส 

 
 

 

 
20  พ.ค.  2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
      วันท่ี   31  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 ช่ือ ด.ช./ด.ญ. ................................................................................ 
 ช่ือเล่น ......................................... ช้ันปฐมวัยปีท่ี.......................... 
 ช่ือผู้ปกครอง................................................................................... 
 ความสัมพันธ์กับเด็ก ...................................................................... 
     โปรดใส่หมายเลข  1  2  หรือ  3  ลงในช่องว่างให้ตรงกับ
พฤติกรรมของเด็ก  ( ๑ = ปรับปรุง  2 = พอใช้    3 = ดี )  

รายการประเมิน ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 
1.ตื่นนอนด้วยตัวเอง   
2.อาบน้ าด้วยตัวเอง   
3.แปรงฟันด้วยตัวเอง   
4.เข้าห้องน้ า  ราดส้วมด้วยตัวเอง   
5.แต่งตัวด้วยตัวเองได ้   
6.รับประทานอาหารโดยไม่หกเลอะเทอะ   
7.กระตือรือร้นในการมาโรงเรยีน   
8.เก็บของเข้าที่ได ้   
9.เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้ปกครองฟัง   
10.ท างานท่ีได้รับมอบหมาย   
11.รู้จักท าความเคารพ   
12.รู้จักพูดขอโทษ  ขอบคุณ   
13.เชื่อฟังผู้ปกครอง   
14.มีความสุขในการมาโรงเรียน   
หมายเหตุ      ครั้งที่ 1 วันที ่17 พ.ค. 62,ครั้งที่  2 วันที่ 30 พ.ค. 62 

 

 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเสรี    กิจกรรมกลางแจง้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

พฒันาทกัษะวิชาการ กิจกรรมน่ารู้ 

กิจกรรมเสนอแนะท่ีบ้าน 
 

ส าหรับผู้ปกครอง (โปรดส่งคืนวันศุกร์) 
 

กิจกรรมในเดือนนี้ 

…….


