สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 3-4 ฉบับที่ 2/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง
เรียน

สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 3-4 ฉบับที่ 2/2560
ผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปี ที่ 3-4
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวศรั ญญา จันทนาภรณ์ หรื อแม่ ครู แคท ตาแหน่ งหัวหน้ าฝ่ ายระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3-4 มีหน้ าที่
กากับดูแลนักเรี ยนด้ านงานปกครอง พร้ อมทังประสานความร่
้
วมมือระหว่างครูประจาชัน้ ครูผ้ สู อน และผู้ปกครอง เพื่อวางแผนให้ ความช่วยเหลื อ
และพัฒนานักเรี ยนให้ บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา กล่าวคือ “เป็ นคนดี คนเก่ ง และมีความสุข” แต่เป้าหมายจะสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได้ ทุกฝ่ ายจะต้ องประสานความร่ วมมือให้ สอดคล้ องกันไประหว่างโรงเรี ยน และบ้ าน เพื่อการพัฒนานักเรี ยนให้ มีประสิทธิผล
ตามนโยบายโรงเรี ยน ซึง่ แม่ครูแคทมีเรื่ องราวต่างๆ ที่จะแจ้ งให้ รับทราบพร้ อมกับขอความร่วมมือจาก คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองเพื่อให้ เป็ นไป
ตามนโยบายดังนี ้ค่ะ
เรื่ องแรก : ฝึ กวินัยให้ ลูกคือ กุญแจ สู่ความสาเร็ จ การฝึ กวินยั คือ การให้ เด็กเรี ยนรู้ และสามารถแยกแยะได้ ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี
โดยการสอนให้ เด็ กได้ 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

1.

2.

3.

4.

วิธีการฝึ กวินัยให้ กบั ลูก
พ่อแม่จะต้ องมีการตังกฎขึ
้
้นมา โดยการตังกฎนั
้ นจะต้
้ องขึ ้นอยูก่ บั พื ้นฐานของเด็กแต่ละคน และแต่ละช่วงวัย เช่น หากลูกเป็ นเด็กที่
มีพลังงานสูง การห้ ามลุกเดินต้ องนัง่ นิ่งๆ นัน้ เป็ นไปได้ ยาก ควรบอกลูกว่าอนุญาตให้ เดินได้ แต่ในบริ เวณไหน หรื อหาอะไรให้ ลกู ทา
ขณะที่เด็กจะต้ องรอคอย เป็ นต้ น
กฎที่ตงควรสอดคล้
ั้
องกับพื ้นฐานครอบครัว และจะต้ องไม่มากมายจนเกินไป ดังนันการกระท
้
าใดที่ไม่ เป็ นอันตราย ก็ควรปล่อยให้
ลูกได้ เรี ยนรู้และแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง เช่น ถือน ้าดื่มเองแล้ วทาน ้าหกจะทาอย่างไร เป็ นต้ น เพราะในทางตรงกันข้ าม หากพ่อแม่ทา
ทุกอย่างให้ ลกู ลูกเองก็จะเติบโตมาเป็ นคนที่ทาอะไรไม่เป็ น ไม่ร้ ูจกั การแก้ ไขปั ญหาและขาดความมัน่ ใจในตัวเอง
พ่อแม่ควรบอกเหตุผลกับลูกเสมอว่าควรทาหรื อไม่ควรทาอะไร เพราะอะไร แทนการขู่ให้ ลกู กลัวเพื่อให้ ลกู หยุดพฤติกรรมนันๆ
้
หรื อลงโทษอย่างเดียว เพราะนอกจากจะไม่เป็ นการฝึ กให้ ลูก คิดเป็ นเหตุเป็ นผลแล้ ว เมื่อลูกโตขึน้ ลูกก็ อาจทาพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมต่อไป นอกจากนี ้อาจเป็ นตัวอย่างของการพูดปดโดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
พ่อแม่ต้องให้ เวลากับลูก โดยให้ คิดเสมอว่าเด็กทุกคนต้ องการความสนใจ แม้ จะมีเวลาแค่วนั ละ 10-20 นาที แต่ขอให้ เป็ นช่วงเวลา
แห่งความสุข เป็ นเวลาที่พอ่ แม่ลกู ใช้ เวลาร่วมกัน ทากิจกรรมร่วมกัน ก็จะทาให้ เขามีกาลังใจอยากทาสิง่ ดีๆ ต่อไป

แหล่ งข้ อมูล : พญ.เบญญาชลี เตชะแสนศิริ การบรรยายให้ ความรู้ในงาน “ก้ าวสูป่ ี ที่ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์”
โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ https://www.thairath.co.th/content/1076624

เรื่องที่สอง : การส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้ านระเบียบวินัย การสร้ างระเบียบวินยั ให้ กบั ลูกถือเป็ นรากฐานสาคัญสาหรับการ
เติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่ดี การปลูกฝั งวินยั ให้ กบั ลูกต้ องทาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ เด็กปฏิบตั ิตนได้ ถกู ต้ อง มีความสุขในการดาเนินชีวิต
และสามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข แม่ครูแคทจึงขอฝากให้ คณ
ุ พ่อคุณแม่และผู้ปกครอง ปลูกฝั งเรื่ องระเบียบวินยั กับลูกๆ ดังนี ้ค่ะ
1. ระเบียบในการใช้ ส่ ือเทคโนโลยี ในโลกปั จจุบนั เทคโนโลยีต่างๆ ได้ เข้ ามามีบทบาทต่อชีวิตของคนทุกคน ซึ่งเด็กเองก็จะได้ รับทัง้
ประโยชน์ และโทษในขณะเดียวกันจากสือ่ ต่างๆ เหล่านี ้ แต่เราจะต้ องสอนให้ เด็กเลือกส่วนที่ดีของสิง่ เหล่านี ้มาใช้ ให้ ถกู ต้ องเหมาะสม
โดยคุณพ่อคุณแม่ ควรมีการสร้ างข้ อตกลงในการใช้ ทังการสนทนาพู
้
ดคุยโต้ ตอบกับผู้อื่นด้ วยถ้ อยคาที่ไม่หยาบคาย และการจากัด
เวลาให้ เหมาะสม เพื่อแบ่งเวลาในการทบทวนบทเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
2. วินัยในการมาโรงเรียนให้ ทันเวลา จากการสังเกตการเข้ าแถวทากิจกรรมหน้ าเสาธงในช่วงเช้ า ตังแต่
้ ช่วงเปิ ดภาคเรี ยนที่ผ่านมานัน้
แม่ครูแคทต้ องขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ที่มาส่งนักเรี ยนทันเข้ าร่ วมกิจกรรมหน้ าเสาธง แต่ยงั มีนกั เรี ยนบางส่วนที่ยงั ไม่สามารถมา
เข้ าร่วมกิจกรรมหน้ าเสาธงได้ ทนั เวลา แม่ครูแคทจึงขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่ ช่วยส่งเสริ มดูแลให้ ลกู ๆ เข้ านอนแต่หวั ค่า ตื่นนอน
แต่เช้ า จิตใจจะได้ แจ่มใสและสดชื่นพร้ อมที่จะทากิจกรรมได้ ตลอดทังวั
้ น และส่งลูกมาโรงเรี ย นเพื่อเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรี ยน
จัดเตรี ยมไว้ ให้ ตรงตามเวลาที่กาหนด
3. ทาการบ้ านตามที่ได้ รับมอบหมาย ในแต่ละวันครู ผ้ สู อนจะมีการบ้ านให้ นกั เรี ยนได้ ไปทบทวนด้ วยตนเอง เป็ นการประเมินผลว่า
นักเรี ยนเข้ าใจเนื ้อหาที่ได้ เ รี ยนในห้ องมากน้ อยเพียงใด คุณพ่อ คุณแม่ ควรช่วยดูแลให้ นกั เรี ยนทาการบ้ านอย่างใกล้ ชิด และนา
การบ้ านมาส่งคุณครูทกุ ครัง้ เพื่อฝึ กให้ นกั เรี ยนมีวินยั และความรับผิดชอบ หากเนื ้อหาในบทเรี ยนใดที่เด็กๆ ไม่เข้ าใจ คุณพ่อ คุณแม่
สามารถเขียนในสมุดจดการบ้ านแจ้ งให้ คณ
ุ ครูทราบ เพื่อให้ คณ
ุ ครูได้ สอนซ ้าหรื อช่วยเหลือนักเรี ยนต่อไปค่ะ
เรื่องที่สาม : ช่ องทางการติดต่ อสื่อสารระหว่ างผู้ปกครองและหัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 3-4 เมื่อคุณพ่อ คุณแม่และ
ผู้ปกครองต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ของลูก หรื อต้ องการให้ แม่ครู แคท และครู ประจาชัน้ ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในด้ าน
พฤติกรรมต่างๆ สามารถติดต่ อสื่อสารกับแม่ ครู แคทได้ ทาง E-mail : kat_dek-d@hotmail.com ในกรณีท่ ีมีการสื่อสารกับคุณครู ผ่านทาง
E-mail ขอความร่ วมมือท่ านผู้ปกครองสาเนาถึงท่ านผู้อานวยการ อาจารย์ เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ ท่ ี E-mail : seriparn@gmail.com ทุกครั ง้ ด้ วยค่ ะ
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ท่านผู้อานวยการได้ รับทราบข้ อมูลต่างๆ และมีการกากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพรวมทังให้
้ การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และ
นักเรี ยนได้ อย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
สุด ท้ ายนี แ้ ม่ค รู แคทขอขอบคุณ ท่า นผู้ป กครองทุก ท่านที่ มอบความไว้ ว างใจในการส่งบุต รหลานมาเข้ า เรี ย นในโรงเรี ยนเลิศ หล้ า
ถนนกาญจนาภิเษกแห่งนี ้ ซึง่ คุณครูจะดูแลและช่วยเหลือเด็กๆ ทุกคนให้ เป็ นคนดีคนเก่ง และดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ

ด้ วยรักและผูกพัน
นางสาวศรัญญา จันทนาภรณ์ (แม่ ครูแคท)
หัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 3-4

ใบตอบรับ สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 3-4 ฉบับที่ 2/2560
(กรุ ณาส่ งใบตอบรับภายในวันศุกร์ ท่ ี 24 พฤศจิกายน 2560)
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................... .ผู้ปกครอง (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................................
ชื่อเล่น ..............................ชัน................................ได้
้
รับและรับทราบข่าวสารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 3-4 ฉบับที่ 2/2560 แล้ ว
และมีข้อเสนอแนะดังนี ้.................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ลงชื่อผู้ปกครอง..........................................................

