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สารจากหัวหน้ าฝ่ ายปกครองนักเรียน ฉบับที่ 1/2560
ผูป้ กครองทุกท่าน

สวัสดีครับ กระผมนายกฤษ คล้ายแก้ว หรือพ่อครูกฤษ ตาแหน่ งหัวหน้ าฝ่ ายปกครองนักเรียน ทาหน้ าที่ กากับดูแล
นักเรียนด้านงานปกครอง พร้อมทัง้ ประสานความร่วมมือระหว่างครูประจาชัน้ ครูผ้สู อน และผู้ปกครอง เพื่อมุ่งพัฒนาให้
นักเรียนเป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สาหรับสารฉบับนี้พ่อครูกฤษ มีเรื่องราวต่างๆ ทีจ่ ะแจ้งให้ทราบพร้อมกับขอความร่วมมือ
จากผูป้ กครอง เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังนี้ครับ
เรื่องแรก : บทบาท และความสาคัญของฝ่ ายปกครองนักเรียน ฝา่ ยปกครองโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มุ่งเน้นให้
นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโรงเรียน เพื่อสร้างนิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์ให้เกิดขึน้ ในตัวนักเรียน ฉะนัน้ งาน
ปกครองนักเรียนเป็ นงานที่ต้องปฏิบตั ิต่อนักเรียนทุกคน ทัง้ รายบุคคล และหมู่คณะ เพื่อ “ไม่ให้เกิ ดพฤติ กรรมที่ ไม่พึงประสงค์
หยุดพฤติ กรรมที่ ไม่เหมาะสม ส่งเสริ มและสนับสนุนพฤติ กรรมที่ พึงประสงค์ให้พฒ
ั นายิ่ งขึ้น” เพื่อเป็ นพื้นฐานในการใช้ชวี ติ
ในสังคมอย่างปกติสขุ ต่อไป
เรื่องที่ สอง : การเดิ นหน้ าพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนานักเรียนให้เป็ นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุข ในปี การศึกษา 2560 ได้กาหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดงั นี้
1. กิ จกรรมไร้นักเรียนมาสาย เพื่อแก้ปญั หานักเรียนมาสาย ส่งผลกระทบกับนักเรียนโดยตรงทางด้านการเรียน อาทิ เรียน
ไม่ทนั เพื่อน เสียโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม และโอกาสในการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน
2. โรงเรียนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น เพื่อกากับติดตาม และป้องกันสิง่ ที่ไม่พงึ ประสงค์ไม่ให้เกิดขึน้ ในโรงเรียน ได้แก่
ยาเสพติด สือ่ ลามก และอาวุธของมีคม ฯลฯ
3. ศุกร์สุขภาพ เพื่อกากับติดตามนักเรียนให้ปฏิบตั ิ ตนถูกต้องตามระเบียบ ข้อปฏิบตั ิของโรงเรียนในเรื่องของระเบียบ
การแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับการเป็ นนักเรียน

เรื่องที่ สาม : การพัฒนานักเรียนในเรื่องของระเบียบวิ นัย รวมทัง้ ความรัก ความหวงแหนในทรัพย์สินส่วนรวม
ซึง่ เป็ นการปลูกฝงั ให้นักเรียนเป็ นผูท้ ม่ี รี ะเบียบวินัย มีความประพฤติทด่ี ี และสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
จึงได้จดั ทาสมุดบันทึกตักเตือน (Penalty Slip) ขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนานักเรียนด้านระเบียบวิ นัย และพฤติ กรรม
อันดีงามของนักเรียน ประกอบไปด้วยการตรงต่อเวลา การแต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน การพูดจาไพเราะ การดูแลรักษา
สมบัตสิ ว่ นรวม โดยฝา่ ยปกครองได้กาหนดมาตรการให้พ่อครู แม่ครู รวมทัง้ คุณครูชาวต่างประเทศทุกท่าน ทาหน้าทีเ่ ป็ นฝ่ายปกครอง
มีอานาจในการบันทึกพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมของนักเรียน และดาเนินการส่งต่อข้อมูลให้หวั หน้าฝ่ายระดับเป็ นผูด้ าเนินการประสาน
ขอความร่วมมือจากผูป้ กครองในการแก้ไข และพัฒนานักเรียนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์
ซึง่ นโยบาย และมาตรการข้างต้นนี้ พ่อครูกฤษ ได้มกี ารนาเสนอให้นกั เรียนได้รบั ทราบข้อมูลในช่วงกิจกรรมจิตพิสยั ทีผ่ ่า นมา
และจะเริ่ มใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 5 มิ ถนุ ายน 2560 โดยแนบตัวอย่างบันทึกตักเตือน (Penalty Slip) ด้านล่างครับ จึงขอความร่วมมือ
ผูป้ กครองทุกท่านในการสนับสนุนนโยบาย และมาตรการทีฝ่ า่ ยปกครองนักเรียนจัดทาขึน้

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ปกครองต้องการให้คุณครูสนับสนุ นหรือแก้ปญั หาทางด้านงานปกครองนักเรียน สามารถติดต่อสื่อสาร
กับพ่อครูกฤษ ได้ทาง E-Mail : onlykrit2534@gmail.com ในกรณี ที่มีการสื่อสารกับคุณครูผ่านทาง E-Mail ขอความร่วมมือ
ท่านผูป้ กครองสาเนาถึงท่านผูอ้ านวยการ อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ที่ E-Mail : seriparn@gmail.com ทุกครังด้
้ วยนะครับ
ทัง้ นี้เพื่อให้ท่านผูอ้ านวยการได้ทราบข้อมูลต่างๆ มีการกากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การสนับสนุ นคุณครู ผูป้ กครอง และ
นักเรียน ได้อย่างเต็มทีบ่ รรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนครับ

ด้วยรักและผูกพัน
นายกฤษ คล้ายแก้ว (พ่อครูกฤษ)
หัวหน้ าฝ่ ายปกครองนักเรียน

ใบตอบรับสารจากหัวหน้ าฝ่ ายปกครองนักเรียน ฉบับที่ 1/2560
( กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันจันทร์ที่ 5 มิ ถนุ ายน 2560)
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