สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ฉบับที่ 2/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง
เรียน

สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ฉบับที่ 2/2560
ผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-2
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกนกอร ธิปะละ หรือแม่ ครูแอน ตาแหน่ งหัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-2 มีหน้ าที่กากับดูแล
นักเรี ยน ด้ านงานปกครอง พร้ อมทังประสานความร่
้
วมมือระหว่างครู ประจาชัน้ ครู ผ้ สู อน และผู้ปกครอง เพื่อวางแผน ให้ ความช่วยเหลือ
และพัฒนานักเรี ยนให้ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของโรงเรี ยน จดหมายฉบับนี ้แม่ครู แอนจึง ขอแจ้ งเรื่ องราวต่างๆ ให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ
ดังนี ้ค่ะ
เรื่องแรก : ฝึ กวินัยให้ ลูกคือ กุญแจ สู่ความสาเร็จ การฝึ กวินยั คือ การให้ เด็กเรี ยนรู้ และสามารถแยกแยะได้ ว่าอะไรดี อะไร
ไม่ดี โดยการสอนให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ พฤติกรรมที่เหมาะสม สอนทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่น ที่สาคัญคือเด็กจะต้ องเรี ยนรู้ และเข้ าใจอารมณ์
ของตนเอง โดยการฝึ กวินยั จะต้ องเริ่ มจากที่บ้าน โดยมีหลักพื ้นฐานง่ายๆ 3 ข้ อ คือ
 การกระทาของเด็กจะต้ องไม่สร้ างความเดือดร้ อนให้ ผ้ อู ื่น
 การกระทาของเด็กจะต้ องไม่สร้ างความเดือดร้ อนให้ ตนเอง
 การกระทาของเด็กจะต้ องไม่ทาลายข้ าวของ
วิธีการฝึ กวินัยให้ กบั ลูก
1. พ่อแม่จะต้ องมีการตังกฎขึ
้
้นมา โดยการตังกฎนั
้ นจะต้
้ องขึ ้นอยูก่ บั พื ้นฐานของเด็กแต่ละคน และแต่ละช่วงวัย เช่น หากลูกเป็ น
เด็กที่มีพลังงานสูง การห้ ามลุกเดินต้ องนัง่ นิ่งๆ นัน้ เป็ นไปได้ ยาก ควรบอกลูกว่าอนุญาตให้ เดินได้ แต่ในบริ เวณไหน หรื อหา
อะไร ให้ ลกู ทาขณะที่เด็กจะต้ องรอคอย เป็ นต้ น
2. กฎที่ตงควรสอดคล้
ั้
องกับพื ้นฐานครอบครัว และจะต้ องไม่มากมายจนเกินไป ดังนันการกระท
้
าใดที่ไม่เป็ นอันตราย ก็ควรปล่อย
ให้ ลกู ได้ เรี ยนรู้ และแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง เช่น ถือน ้าดื่มเองแล้ วทาน ้าหกจะทาอย่างไร เป็ นต้ น เพราะในทางตรงกันข้ าม หาก
พ่อแม่ทาทุกอย่างให้ ลกู ลูกเองก็จะเติบโตมาเป็ นคนที่ทาอะไรไม่เป็ น ไม่ร้ ูจกั การแก้ ไขปั ญหาและขาดความมัน่ ใจในตัวเอง
3. พ่อแม่ควรบอกเหตุผลกับลูกเสมอว่าควรทาหรื อไม่ควรทาอะไร เพราะอะไร แทนการขูใ่ ห้ ลกู กลัว เพื่อให้ ลกู หยุดพฤติกรรมนันๆ
้
หรื อลงโทษอย่างเดียว เพราะนอกจากจะไม่เป็ นการฝึ กให้ ลกู คิดเป็ นเหตุเป็ นผลแล้ ว เมื่อลูกโตขึ ้น ลูกก็อาจทาพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมต่อไป นอกจากนี ้อาจเป็ นตัวอย่างของการพูดปดโดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
4. พ่อแม่ต้องให้ เวลากับลูก โดยให้ คิดเสมอว่าเด็กทุกคนต้ องการความสนใจ แม้ จะมีเวลาแค่วนั ละ 10-20 นาที แต่ขอให้ เป็ น
ช่วงเวลาแห่งความสุข เป็ นเวลาที่พอ่ แม่ลกู ใช้ เวลาร่วมกัน ทากิจกรรมร่วมกัน ก็จะทาให้ เขามีกาลังใจอยากทาสิง่ ดีๆ ต่อไป
แหล่ งข้ อมูล : พญ.เบญญาชลี เตชะแสนศิริ การบรรยายให้ ความรู้ในงาน “ก้ าวสูป่ ี ที่ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ” โดย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์https://www.thairath.co.th/content/1076624

เรื่ องที่สอง : การพัฒนานักเรี ยนให้ สอดคล้ องตามนโยบาย แนวทางการพัฒนานักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-2 ในภาค
เรี ยนที่ 2 นี ้ แม่ครูแอนและแม่ครูระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ทุกท่านจะสานต่อแนวทางในการพัฒนานักเรี ยนเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้ าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้ านวิชาการ ดังต่อไปนี ้
1. มาเรียนตรงเวลา เมื่อนักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้ นกั เรี ยนจะเกิดความภูมิใจและเห็นความสาคัญเรื่ องการมาโรงเรี ยนให้ ตรงเวลา
จนสามารถพัฒนาความรับผิดชอบในเรื่ องอื่นๆ ต่อไป เช่น ตรงต่อเวลาในการส่งงาน ตรงต่อเวลาในการรับประทานอาหาร เป็ นต้ น
2. อ่ านคล่ อง คิดแก้ ปัญหาได้ การฝึ กให้ นกั เรี ยนอ่านคา อ่านประโยค อ่านข้ อความ อ่านเรื่ องราวสันๆ
้ โดยอ่านออกเสียง
ได้ อย่างถูกต้ องและคล่องแคล่ว จนสามารถบอกความหมาย จับใจความสาคัญและสรุ ปเรื่ องที่อ่านได้ ว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน
เมื่อใด อย่ างไร และนักเรียนจะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่ างไร จะทาให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้และเห็นความสาคัญ
ของการอ่าน เมื่อนักเรี ยนอ่านได้ อย่างคล่องแคล่วนักเรี ยนจะเกิดความภูมิใจและรักการอ่านมากยิ่งขึ ้นค่ะ
3. ลายมือสวย แม่ครู แอนได้ จัดกิจกรรมคัดลายมือขึ ้น โดยจะให้ นกั เรี ยนคัดลายมือเป็ นการบ้ านเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกทักษะ
ทางด้ านการเขียนที่ถูกต้ อง และมีลายมือสวย สิ่งที่จะได้ รับจากการคัดลายมือ คือ นักเรี ยนได้ ฝึกอ่านคาก่อนลงมือเขียน
นักเรี ยนได้ ฝึกเรื่ องความอดทนและมีสมาธิ ในการทางาน เมื่อนักเรี ยนลายมือสวยนักเรี ยนจะเกิ ดความภูมิใจและยังเป็ น
การรักษาไว้ ซงึ่ ความเป็ นไทยที่ถ่ายทอดจากวัฒนธรรมทางด้ านภาษาอีกด้ วยค่ะ
เรื่องที่สาม : ช่ องทางการติดต่ อสื่อสารระหว่ างผู้ปกครองและหัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-2 เมื่อคุณพ่อ คุณแม่
และผู้ปกครองต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของลูก หรื อต้ องการให้ แม่ครูแอน ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในด้ านพฤติกรรม
ต่าง ๆ สามารถติดต่ อสื่อสารแม่ ครู แอน ได้ ทาง E-mail : kanokon740@gmail.com ในกรณีท่ ีมีการสื่อสารกับคุณครู ผ่านทาง E-mail
ขอความร่ วมมือท่ านผู้ปกครองสาเนาถึงท่ านผู้อานวยการอาจารย์ เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ ท่ ี E-mail : Seriparn@gmail.com ทุกครัง้ ด้ วยค่ ะ
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทา่ นผู้อานวยการได้ รับทราบข้ อมูลต่างๆ และมีการกากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพรวมทังให้
้ การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง
และนักเรี ยนได้ อย่างเต็มที่เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
จากการสังเกตในภาคเรี ยนที่ 2 นี ้ พบว่ามีจานวนนักเรี ยนมาเรี ยนตรงเวลาเพิ่มมากขึ ้น แม่ครูแอนขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่
และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการส่งนักเรี ยนให้ ทนั เข้ าร่วมกิจกรรมตอนเช้ าและมอบความไว้ วางใจในการส่งบุตรหลานมาเข้ า
เรี ยนโรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษกแห่งนี ้ ซึง่ แม่ครู พ่อครูทกุ คน จะดูแลและช่วยเหลือเด็กๆ ให้ เป็ นคนดี คนเก่งและมีความสุขค่ะ

ด้ วยรักและผูกพัน
นางสาวกนกอร ธิปะละ (แม่ ครูแอน)
หัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-2

ใบตอบรับ สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ฉบับที่ 2/2560
( กรุ ณาส่ งใบตอบรับคืนภายในวันศุกร์ ท่ ี 24 พฤศจิกายน 2560)
ข้ าพเจ้ า(นาย/นาง/นางสาว)................................................... ผู้ปกครอง(ด.ช./ด.ญ.)...........................................................................
ชื่อเล่น ........................... ชัน............................
้
ได้ รับและรับทราบสารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ฉบับที่ 2/2560 แล้ ว
และมีข้อเสนอแนะดังนี ้......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง..........................................................

