สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ฉบับที่ 2/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง
เรียน

สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ฉบับที่ 2/2560
ผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางวัลภา ทองเหมาะ หรื อแม่ ครู ภา ตาแหน่ งหัวหน้ าฝ่ ายระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 มีหน้ าที่กากับดูแล
นักเรี ยนด้ านงานปกครอง พร้ อมทังประสานความร่
้
วมมือระหว่างครูประจาชัน้ ครู ผ้ สู อน และผู้ปกครอง เพื่อวางแผนให้ ความช่วยเหลือและ
พัฒนานักเรี ยน ให้ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของโรงเรี ยน กล่าวคือ “เป็ นคนดี คนเก่ ง และมีความสุข ” ค่ะ ซึ่งแม่ครู ภามีเรื่ องราวดีๆ
ที่จะแจ้ งให้ กบั ผู้ปกครองรับทราบ พร้ อมกับขอความร่ วมมือจากคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ดังนี ้ค่ะ
เรื่องแรก : ฝึ กวินัยให้ ลูกคือ กุญแจ สู่ความสาเร็ จ การฝึ กวินยั คือ การให้ เด็กเรี ยนรู้ และสามารถแยกแยะได้ ว่าอะไรดี อะไร
ไม่ดี โดยการสอนให้ เด็กได้ เรี ยนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสม สอนทักษะการอยูร่ ่วมกับคนอื่น ที่สาคัญคือเด็กจะต้ องเรี ยนรู้และเข้ าใจอารมณ์ของ
ตนเอง 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 กับลูก
1. พ่อแม่จะต้ องมีการตังกฎขึ
้
้นมา โดยการตังกฎนั
้ นจะต้
้
องขึ ้นอยู่กบั พื ้นฐานของเด็กแต่ละคน และแต่ละช่วงวัย เช่น หากลูกเป็ น
เด็กที่มีพลังงานสูง การห้ ามลุกเดินต้ องนัง่ นิ่งๆ นัน้ เป็ นไปได้ ยาก ควรบอกลูกว่าอนุญาตให้ เดินได้ แต่ในบริ เวณไหน หรื อหาอะไร
ให้ ลกู ทาขณะที่เด็กจะต้ องรอคอย เป็ นต้ น
2. กฎที่ตงควรสอดคล้
ั้
องกับพื ้นฐานครอบครัว และจะต้ องไม่มากมายจนเกินไป ดังนันการกระท
้
าใดที่ไม่เป็ 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
3. พ่อแม่ควรบอกเหตุผลกับลูกเสมอว่าควรทาหรื อไม่ควรทาอะไร เพราะอะไร แทนการขู่ให้ 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 ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตน์” โดย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ https://www.thairath.co.th/content/1076624

เรื่ องที่สอง : บรรยากาศการติว O-NET จากการที่ระดับมัธยมศึกษามีการติว O-NET ให้ กบั นักเรี ยน เพื่อเตรี ยมความพร้ อม
สาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ซึ่งได้ จัดติวความรู้ ให้ กับนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 แม่ครู ภาพบว่ามี
นักเรี ยนที่มาเรี ยนติวทันเวลาในช่วงเช้ ากันเป็ นส่วนใหญ่ ทาให้ นกั เรี ยนได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการเรี ยน เพื่อพัฒนาให้ มีความพร้ อมในทุกๆ
ด้ าน แม่ครู ภาขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ช่วยสนับสนุนในการมาส่งนักเรี ยนให้ ทนั เวลาเรี ยนในการติว O-NET ในตอนเช้ า แต่ก็จะพบว่า
นักเรี ยนในบางส่วน ยังมาไม่ทนั เวลาเรี ยน ดังนัน้ แม่ครูภาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการสร้ างความตระหนักกับนักเรี ยนให้
เห็นถึงความสาคัญของการตังใจเรี
้ ยน ขยันหมัน่ เพียร และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเองตามที่ได้ รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง ซึง่ ผลของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สาหรับนักเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จะใช้ เป็ นเกณฑ์ในการสอบ
เข้ าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ต่อไป อีกทัง้ ทาให้ นกั เรี ยนพลาดโอกาสที่จะได้ รับความรู้ อย่างเข้ มข้ น ซึ่งการเรี ยนติวตอนเช้ า
ไม่เพียงแต่เตรี ยมความพร้ อมในการสอบ O-NET เท่านัน้ แต่ยงั เอื ้อประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 อีกด้ วยค่ะ
เรื่องที่สาม : ช่ องทางการติดต่ อสื่อสารระหว่ างผู้ปกครองและหัวหน้ าฝ่ ายระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 เมื่อคุณพ่อ คุณแม่
และผู้ปกครอง ต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ของลูก หรื อต้ องการให้ แม่ครู ภาและครู ประจาชัน้ ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในด้ าน
พฤติกรรมต่างๆ สามารถติดต่ อสื่อสารกับแม่ ครู ภาได้ ทาง E-mail : walapa2517@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 และมีการกากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังให้
้ การสนับสนุน
คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรี ยนได้ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนค่ะ
สุดท้ ายนี ้ แม่ครู ภาขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้ วางใจในการส่งบุตรหลานมาเข้ าเรี ยน
ในโรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษกแห่งนี ้ ซึ่งแม่ครู พ่อครู ทกุ คนจะดูแลและช่วยเหลือเด็กๆ ทุกคนให้ เป็ นคนดี คนเก่ง และดาเนินชีวิต
อย่างมีความสุขค่ะ

ด้ วยรักและผูกพัน
นางวัลภา ทองเหมาะ (แม่ ครูภา)
หัวหน้ าฝ่ ายระดับมัธยมศึกษาปี ที่1-3

ใบตอบรับ สารจากหัวหน้ าฝ่ ายระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 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 ายระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ฉบับที่ 2/2560 แล้ ว
และมีข้อเสนอแนะดังนี ้……................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง..........................................................

