
ความรับผิดของผู้ปกครอง ต่อบุตรหลานและสวัสดกิารต่าง ๆในโรงเรียน
SAMSTARF FORELDRA OG SKÓLA UM NÁMIÐ OG VELFERÐ BARNA

บพติร ก าจร Bopit Kamjorn  BA- เอก ด้านภาษาไอซ์แลนด์ Icelandic  as a second language (HÍ),

M.Ed. ปริญญาโท เอกครูประถมศกึษา มหาวทิยาลัย Akureyri  (HA)

คุณครู เพชรชฎา คลองชมแสน ครูประถมศึกษา โรงเรียน Álfhólsskólinn Kópavogi, Kópavogur

Emilía Mlynska, kennsluráðgjafi barna af erlendum uppruna í Þjónustumiðstöð Breiðholts  
Donata Honkowicz-Bukowska, ráðgjafi í málefnum nemenda af erlendum uppruna, Kópavogur



18. gr. 

พ่อ-แม่ ผู้ปกครองจะต้องดูแลและอบรมบุตรของตนในระหว่างวัยเรียน และเข้าเรียนในโรงเรียน (
) ใกล้บ้าน บุตรหลาน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ การเรียน กจิกรรม และหลักสูตรการศึกษา 
ของบดิามารดาต้องเข้าประชุม กับครูประจ าชัน้ เพ่ือให้ข้อมูล เก่ียวกับ สภาพร่างกาย จติใจ  ของ
บุตรหลาน กับโรงเรียนที่เข้ารับการเรียน ทัง้นีเ้พ่ือความเป็นอยู่ในเร่ือง การเรียน อารมณ์ 
ความรู้สกึ ของนักเรียน ในชัน้เรียน
โรงเรียนนัน้ๆ 
19. gr.

พ่อ-แม่ ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบการศกึษาของบุตรของตน และต้องตดิตามความคืบหน้าในการ
เรียนของบุตร โดยสนับสนุนบุตรตน และให้ความร่วมมือกับครูประช าชัน้ 

ภาคบังคับ กฎหมายระเบียบของโรงเรียน
lög um grunnskóla



ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการศึกษาของเดก็-บุตร
þátttaka foreldra í námi barnanna

• เหตุผลหลักในการพัฒนาความช่วยเหลือ ระหว่างโรงเรียน และ พ่อ-แม่ สมาคมผู้ปกครอง  สร้าง
ความช่วยเหลือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เดก็ทุกคนประสบความส าเร็จการเรียนรู้ในโรงเรียน
และมีความรู้ในอนาคต

• เม่ือ บดิามารดา ครู นักเรียน และคนอ่ืน มองเร่ืองการศกึษา คือการแข่งขัน ในเร่ืองการเรียน 
เพ่ือให้เดก็มีความรู้  ดังนัน้จงึได้จัดตัง้ หน่วยงานขีน้มา ดูแลด้านการศกึษา โดยมีการจัดตัง้
สถาบันต่าง ๆ ขึน้มา โดยมีการดูแลเดก็นักเรียนเหล่านัน้ให้ได้มีประสทิธิภาพ



การวจิัยแสดงให้เห็นว่า ...
Rannsóknir sýna að..

• ทัศนคตทิี่ดีต่อการศกึษาและโรงเรียนอาจสร้างความแตกต่างให้กับผลการเรียนรู้ของนักเรียน

• การเล่าเรียนของเดก็คือ สิ่งที่พ่อ-แม่ ผู้ปกครองต้องท าและให้การช่วยเหลือสนับสนุนในฐานะพ่อ
แม่ 

• หากบดิามารดามีการตดิต่อ ครูของโรงเรียนเป็นประจ าความเช่ือม่ันของเดก็ๆในโรงเรียนเพิ่มขึน้
ซึ่งจะน าไปสู่ทัศนคตทิี่ดีในเชงิบวกเก่ียวกับโรงเรียน

• ความสนใจและความรับผิดชอบของผู้ปกครองมีความส าคัญต่อการศกึษาของเดก็



ประโยชน์การให้ความร่วมมือของผู้ปกครองคือ:
ávinningur samstarfs er meðal annars : 

• ความเป็นอยู่ที่ดขีองเดก็วัยเรียนในโรงเรียน
• ความสนใจเพิ่มขึน้และผลการเรียนรู้ดขีึน้
• เพิ่มความเช่ือมั่นของนักเรียน
• รักการเรียนและการขาดเรียน-หยุดเรียน ลดลง

• ผู้ปกครองและนักเรียนมีทศัคตทิี่ดต่ีอโรงเรียนในเชิงบวก
• การศึกษาของบุตรหลาน ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญ



ลกัษณะพอ่-แม่ ผูป้กครองท่ีดี คือ:
Einkenni góðra skólaforeldra: 

• เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุตรหลาน

• การศกึษาสร้างอนาคตที่ดีและมีความหวังไว้ที่บุตรหลาน

• ชีแ้นะให้เดก็สนใจ

• เดก็จะต้องชอบด้วย ในส่ิงที่ผู้ปกครองชีแ้นะ



ลกัษณะผู้ปกครองทีด่ ีคือ:
Einkenni góðra skólaforeldra

• ผู้ปกครองจะสนับสนุนกจิกรรมร่วมกับครูที่ โรงเรียน

• ผู้ปกครองไม่พดูในด้านลบให้บุตรหลานฟังเก่ียว ครูและ โรงเรียน

• ผู้ปกครองมีกฎระเบยีบ และให้บุตรหลานปฎิบตัติาม

• ผู้ปกครองอาจขอความช่วยเหลือในเร่ืองที่จ าเป็นจากโรงเรียน



•เข้าร่วมปะรชุม

•ช่วยเหลือบุตรท าการบ้าน ที่ได้รับมอบหมายจากครูที่โรงเรียน

•แจ้งการเจบ็ป่วยของบุตรหลาน

•จ าข้อมูลตารางการเรียนการสอนและปฎิทนิประจ าปีของโรงเรียน

ผู้ปกครองต้องท างานร่วมกันกับ ครูและโรงงเรียน
Hefbundið samstarf



แหล่งข้องมูลข่าวสารทาง ออนไลน์ online และ 
อนิเตอร์เน็ต netinu:        Okkar hjálpartæki á netinu: 

ข้อมูลข่าวสารทาง online และ internet เป็นเคร่ืองมือส่ือสารที่ดี
เคร่ืองมือเหล่ามันอาจไม่สมบูรณ์แบบ แต่ส่ิงเหล่านีส้ามารถใช้มันเพื่อช่วยเรา
เข้าใจกันและกันในการส่ือสารในชวีติประจ าวัน

•เขียนส่ิงที่ปกครองต้องการส่ือสาร บองให้ครูได้รับรู้
•ผู้ปกครองสามารถน าข้อความ ข่าวสารจากครูมาแปลใน เวป Google   translation
•สิ่งส าคัญคือควรใช้ประโยคสัน้ ๆ ง่ายๆ
•ในบางกรณีเคร่ืองแปลภาษา จะท างานได้ดีขึน้ถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษ

Orðabækur o.f. :
www.snara.is - islenska, enska, pólska , spænska, franska, ítalska, danska

https://is.glosbe.com/is/lt/leita - mörg tungumál 

http://www.mcc.is/english/ - upplýsingar um Ísland á nokkrum tungumálum 

http://www.snara.is/
https://is.glosbe.com/is/lt/leita


ภาษาไอซ์แลนดเ์ป็นภาษาท่ีสอง
íslenska sem annað mál

• ถงึแม้เราจะเข้าใจภาษาไอซ์แลนด์ เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือแม้แต่ไม่เข้าใจอะไรเลย…..

• ฟังเดก็อ่านภาษาไอซ์แลนด์ (เราไม่จ าเป็นต้องแก้ไข)

• ถามเก่ียวกับค าศัพท์ใหม่ ๆ ที่เดก็เรียนรู้ที่โรงเรียน

• เรียนรู้ค าภาษาไอซ์แลนด์

• สอนเดก็เกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร ทาง อนิเตอร์น็ต วีดีโอ หนังสือแปล เครือข่ายวิดีโอ เคร่ืองแปล ภาษา
พจนานุกรม

• ค้นหาหนังสือภาษาแม่

• ต้องสนใจและเข้าใจ

• คดิเชิงบวก …  แต่สอนเดก็บุตรหลานของเราด้วยภาษาแม่ (ไทย)



Íslenska á netinu

• https://www.mms.is/krakkavefir

• http://tungumalatorg.is/

• http://icelandiconline.is/index.html



สรุปย่อ samantekt

• ผู้ปกครอง / ผู้ปกครองมีหน้าที่และสทิธิและมีอทิธิพลต่อการท างานครู ในโรงเรียน การท างาน
ช่วยเหลือให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและเป็นข้อมูลระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
เป็นพืน้ฐานที่ดีในการสร้างความเป็นอยู่และผลการเรียนดีที่ขึน้ของนักเรียน

• ความเป็นอยู่ที่ดีของเดก็นักเรียน และผลการเรียนรู้ที่ดีขึน้อยู่กับความร่วมมือและการส่ือสารที่ดี
ระหว่างผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนร่วมมือกัน

• ความร่วมมือของผู้ปกครองให้ผลเชงิบวกต่อครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

• อย่าลืมว่าผู้ปกครอง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเดก็ ๆ และผู้ปกครอง ต้องแสดงความสนใจใน
ภาษาไอซ์แลนด์และอย่าลืมสอนภาษาแม่ให้แก่บุตรหลาน ของตนเอง

• สิ่งจ าเป็นค้นต้องค้นคว้าหาความรู้ 



แหล่งท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ?
Hvert má leita?

เมือง Reykjavík เป็นเแหล่งให้ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารแก่ ผู้ปกครองต่างประเทศ ที่เข้ามาอยู่ใหม่ สามารถ
ค้นหาข้อมูล การเรียนรู้ภาษาและหนังสือ ผู้ปกครองสามารถรับข้อมูลทั่วไป และค าแนะน าเกี่ยวกับ
การศึกษาและโรงเรียนของเดก็ได้ทัง้ภาษาอังกฤษ  โปแลนด์ และฟิลิปปินส์ และหลาย ๆ ภาษาได้ที่น่ี
วันศุกร์ เวลา 12:00- 14:30

https://mml.reykjavik.is
Gott að tala við umsjónarkennara barnanna, einnig má leita til: 
•Námsráðgjafa í grunnskólanum
•Hjúkrunarfræðings / skólasálfræðings 
•Ráðgjafa í málefnum erlendra nemanda 
•Frístundamiðstöðvarinnar í þínu hverfi, eða starfsfólks frístundaheimila og  félagsmiðstöðva          
•Þjónustumiðstöðvarinnar í þínu hverfi 


