
สาส์นจากผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ (ลงวารสารโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์) 

 

 กราบเร ียนท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ท่านคณะกรรมการเคร ือข ่ายผ ู ้ปกครอง                      

ท่านผู้ปกครอง ชุมชน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านตลอดจนลูกๆนักเรียนโรงเรียน

พิบูลอุปถัมภ์ทุกคน 

 ก่อนอื่นอยากเรียนให้ท่านทราบว่าในขณะที่กระผมก าลังเขียนสาส์นถึงทุกท่านอยู่นี ้ก าลังเป็นช่วงเวลา             

ที ่เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก าลังแพร่ระบาด และทางคณะรัฐมนตรีรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ                       

มีประกาศให้ปิดเรียน ซึ่งทางโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ได้เห็นถึงความส าคัญในมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

สูงสุดของบุคลากรทุกท่านและลูกๆนักเรียน จึงได้ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง

ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาท ากิจกรรมภายในโรงเรียนอย่างเด็ดขาด ทางโรงเรียนจึงขออภัยในความไม่สะดวกและ

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ทุกท่านครับ 

 ตามที่ทุกท่านทราบว่า กระผมได้เดินทางมารับต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ไม่นาน แต่เมื่อเข้ามาสัมผัสบรรยากาศ                  

ณ ที่โรงเรียนนี้ได้พบกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ท่านผู้ปกครองรวมทั้งบุคลากร

ในโรงเรียนทุกท่านที่ให้การต้อนรับแบบกัลยาณมิตร พร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจพัฒนาโรงเรียนของเรา  มีทีมงานที่

เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อโรงเรียน ประกอบกับบริบทของโรงเรียน ที่เหมาะสม       

อยู่ในย่านเจริญใจกลางกรุงเทพมหานคร ติดถนนลาดพร้าวท าให้ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะท าให้โรงเรียนของเราเป็น

โรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นต้นแบบในทุกๆด้านเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกนาที ที่ลูกๆนักเรียนได้เข้ามา

เรียนที่นี่ตั้งแต่นาทีแรกที่เข้ามาในโรงเรียนจนถึงเวลากลับบ้าน ให้สมกับที่ท่านผู้ปกครอง ให้ความศรัทธา ความไว้ใจส่ง

บุตรหลานเข้ามาเรียน ณ โรงเรียนนี้ ซึ่งกระผมมีเป้าหมายในเวลา ๓ ปีเราต้องท าให้ได้ โดยในปีการศึกษาหน้า        

(ปีการศึกษา ๒๕๖๓) ผมจะด าเนินการ ๔ ด้านไปพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

 ๑. ด้านวิชาการ ผมได้มอบนโยบายและสร้างความเข้าใจให้คุณครูทุกคนจัดท า พัฒนา วิเคราะห์หลักสูตร                   

เพื่อน ามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูทุกท่านต้องสอนตามแผน ใช้สื่อประกอบการสอนที่ทันต่อ

เหตุการณ์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Woldorf/Montessori (อนุบาล) Active learning/STEM (การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน) โดยท่านผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่า ตั้งแต่เวลา ๐๗.๔๕ ท ากิจกรรมเคารพ ๓ สถาบัน /พบครูประจ าชั้น

และเริ่ม ๐๘.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น.(บางชั้นเรียน ๑๔.๒๐ น.) นักเรียนจะต้องเรียนวิชาการ ๘ กลุ่มสาระเท่านั้น จะไม่มี

กิจกรรมอื่น ๆ มาแทรกเวลาเรียนวิชาการของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเรียนทุกชั่วโมงจะต้องมีคุณครูผู้สอน 

๑ ท่าน และต้องมีครูเข้านิเทศและช่วยสอนอีก ๑ ท่านเสมอ เท่ากับว่าใน ๑ คาบเรียนจะมคีรูในชั้นเรียน ๒ ท่าน ในทุก

คาบเรียนโดยต่อไปนี้จะไม่มีคาบเรียนใดที่ว่างและไม่มีครูเข้าสอน ครูทุกท่านต้องไม่ทิ้งเด็กนักเรียนไปท ากิจกรรม     



อย่างอื่น หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้เรียนวิชาการเสร็จสิ้นแล้วในคาบเรียนที่เหลือโรงเรียนจะจัดกิจกรรมให้นักเรียน                        

เช่น ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุม ลูกเสือ PLC ฯลฯ ไปจนถึงเวลาเลิกเรียน (ประถมศึกษาเลิกเรียน ๑๕.๑๐ น. 

มัธยมศึกษาเลิกเรียน ๑๖.๐๐ น.)  

อนึ่ง ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ ทางโรงเรียนจะต้องเตรียมรับการประเมินจากส านักงานรับรองและประเมิน

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) รอบที่ ๔ และยังต้องรับการประเมินจาก สพฐ./ศธ.จ./และสพป.กรุงเทพมหานคร 

เพื่อการเตรียมการเปิดห้องเรียนพิเศษทางภาษาต่างประเทศ Mini English Program (MEP)  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อีกด้วย จึงขอให้ท่านผู้ปกครองได้เชื่อใจและเชื่อม่ันในโรงเรียนของเราซึ่งแน่นอนว่าในการ

พัฒนาด้านวิชาการนี้ ครูและบุคลากรได้ท างานกันอย่างหนักเพ่ือรองรับสิ่งจะจะเกิดขึ้นดังที่กระผมได้กล่าวไว้ข้างต้น 

 ๒. ด้านวินัย โดยกระผมได้มอบหมายให้ครูทุกท่าน ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทั้ง

ด้านการตรงต่อเวลา การแต่งกายโดยเริ่มตั้งแต่ความเรียบร้อยของทรงผม เครื่องแบบ ป้ายชื่อคล้องคอตลอดจนการ

รักษาความสะอาดของร่างกายซึ่งทางโรงเรียนมีมาตรการให้ครูและนักเรียนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ดังค าขวัญที่ว่า                

“แต่งกายดี ตรงเวลา เดินแถว ยิ ้มง ่าย ไหว้สวย ช่วยจิตอาสา” เป็นเป้าหมายในการพัฒนาวิน ัยทั ้งระบบ                      

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และจะพัฒนาขึ้นไปอย่างยั่งยืน กระผมจึงขอให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านได้ไว้ใจโรงเรียนและ

ร่วมมือกับทางโรงเรียนโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาลูกหลานของท่าน โดยทางโรงเรียนคิดเสมอว่าคือลูกหลานของ

เราเอง            

 อนึ่ง ในแต่ละวันถ้านักเรียนคนใดท าผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น  ไม่คล้องป้ายชื่อแสดงตน มาโรงเรียนสาย

(หลังเวลา ๐๗.๔๐) ไม่เดินแถวตามที่โรงเรียนก าหนด ฯลฯ นักเรียนจะถูกลงโทษโดยให้บ าเพ็ญประโยชน์ในวันนั้น                

หลังเลิกเรียน ๑ ชั่วโมง โดยเฉพาะนักเรียนที่น าจักรยานยนต์มาโรงเรียนและขับขี่โดยไม่สวมหมวกนิรภัยจะต้อง

บ าเพ็ญประโยชน์และโรงเรียนจะห้ามนักเรียนน ารถกลับจนกว่านักเรียนจะน าหมวกนิรภัยมาสวมใส่ให้ถูกต้อง 

 ๓. ด้านกิจกรรม โรงเรียนโดยคุณครูทุกท่านได้วางแผนการด าเนินกิจกรรมให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยใน

แต่ละวันหลังจากนักเรียนได้เรียนวิชาการใน  ๒ คาบท้ายของทุกวันก่อนนักเรียนกลับบ้านนักเรียนจะต้องมาจัด

กิจกรรม เช ่น ลดเวลาเรียนเพิ ่มเวลารู ้ (ฝ ึกอาชีพให้กับนัก เรียน)โดยสรุปเป็นโครงงานของนักเร ียน ชุมนุม                                      

(เพื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรม) PLC (เพื่อส่งเสริมให้แก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี                     

ยุวกาชาดและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เช่น วันไหว้ครู วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย                  

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันคริสต์มาส ฯลฯ และทางโรงเรียนได้เสริมกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมสหกรณ์ 

กิจกรรมสภานักเรียน ทั้งนี้ผู้ปกครองทุกท่านจะเห็นว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างเต็ม เวลาและมีคุณภาพ 

จะไม่มีเวลามานั ่งเล่นโทรศัพท์ นั่งเล่นเกม หรือถ้ามีเวลาว่างนักเรียนก็จะต้องน าหนังสือหรือการบ้านขึ้นมาท า                      

ทั้งนีเ้พ่ือให้นักเรียนสามารถน าไปวิถีชีวิตองค์กรแห่งการเรียนรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันตลอดไปอย่างยั่งยืน 



 ๔. งานอาคารสถานที่ เป็นงานที่ส าคัญเช่นกันเพราะงานอาคารสถานที่เป็นงานที่ต้องสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยกระผมได้ยึดหลักความคุ้มค่า หมายความว่าถ้าจะท าอะไรขึ้นมา      

สักอย่างจะต้องมีความคุ้มค่าในการใช้งาน ครูและนักเรียนต้องใช้อย่างคุ้มค่า โดยผมได้ด าเนินการและแบ่งการ 

ด าเนินการไว้ดังนี้ 

 ปีที่ ๑ ขณะนี้ได้เริ่มจัดท าเส้นวินัยให้นักเรียนเดิน จัดท าห้องเกียรติยศเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ใน

การจัดการเรียนการสอน จัดท าห้องปกครอง จัดท าระบบเสียงและภาพของห้องเกียรติยศและหอประชุมท่านผู้หญิง

ละเอียดฯ จะท าระบบโครงสร้างการบริหาร จัดท าห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล จัดท าห้องเรียนพลศึกษาระดับ

ประถมศึกษา จัดท าที่คัดกรองขยะ จัดท าม้านั่ง ๒๐ ชุด ส าหรับท่านผู้ปกครองรอรับ-ส่งนักเรียนหน้าโรงเรียน จัดท า

พื้นที่ส าหรับประกอบอาหารกลางวัน งานเทพื้นและสร้างโรงเรือนส าหรับเก็บอุปกรณ์ ปรับปรุงห้องส านักอ านวยการ

หน้าโรงเรียน ปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารเรียนทุกอาคารเรียน เสาธง ฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน ทาสีทุกห้องเรียน 

การขออนุมัติสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน พร้อมทั้งได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน               

เพื่อรองรับการน าเทคโนโลยี ออนไลน์ มาใช้ประโยชน์ในด้าน  การประชาสัมพันธ์และกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ให้เท่าทันกับยุคสมัยต่อไป ฯลฯ 

 ปีที ่ ๒ กระผมจะใช้สิ ่งที ่สร้างในปีที ่ ๑ อย่างคุ ้มค่าในการพัฒนาลูกๆนักเรียนในทุกมิติของการพัฒนา            

จะเปิดห้องเรียนพิเศษทางภาษา Mini English Program (MEP) ปรับปรุงห้องน ้า ห้องสุขา ของครูและของนักเรียน 

จัดหาสื่อที่ทันสมัย เช่น Visualizer/Projector ส าหรับทุกห้องเรียน  จัดแต่งห้องเรียนทุกห้องให้น่าดู น่าอยู่และน่าเรียน 

ปีที่ ๓ เราจะมาร่วมชื่นชมความส าเร็จร่วมกัน 
 

 ทุกท่านครับ สิ่งที่ผมกล่าวมานี้ค่อนข้างยาว แต่มันคือพันธะสัญญาว่าเราต้องร่วมกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนของเรา 

เพ่ือลูกๆของเรา เป้าหมายของผมชัดเจน จับต้องได้ ด าเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมตรวจสอบ

ได ้และแน่นอนที่สุดกระผมไม่สามารถท าทุกอย่างที่กล่าวมานี้ได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคือ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่านคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ท่านผู้ปกครอง ชุมชน คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านตลอดจนลูกๆนักเรี ยนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ทุกคน โรงเรียนแห่งนี้

ภายใน ๓ ปี จะต้องเป็นโรงเรียนที่มีความแข่งขันสูง ผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนจะต้องไว้ใจและศรัทธาในโรงเรียน    

แห่งนี้ อยากเข้ามาเรียน ณ โรงเรียนแห่งนี้ เราจะท าไม่ได้เลยถ้าไม่  ๔ รักมอบให้กันคือ รักโรงเรียน รักให้เกียรติซึ่งกัน

และกัน รักผู้ก าเนิดโรงเรียนและรักผู้อ านวยการ เพราะเมื่อท่านรักผู้อ านวยการแล้วท่านจะชอบ ชอบแล้วท่านจะเชื่อ

และท่านจะช่วยกระผมในที่สุด 



 ทุกท่านครับถ้ามีใครถามว่า ทั้งหมดนี้ใครได้ประโยชน์สูงสุด ผมขอตอบว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ ลูกๆ

นักเรียนและผู้ปกครองของเรา ส่วนคุณครูก็จะได้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ และหากมี

ใครจะได้รับประโยชน์น้อยที่สุด ผมขอเป็นตัวของกระผมเองครับ 

 ทุกท่านครับ ท้ายที ่ส ุดนี ้กระผมขออาราธนาสิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ ์ที ่ทุกท่านเคารพนับถือ บารมีของพระสยาม                     

เทวาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์  

สมความปรารถนาที่ท่านคิดและตั้งมั่นในความดี พบกันในปีการศึกษาหน้าครับ 

 

 

ด้วยความรักและปรารถนาดีกับทุกท่าน 

ดร.ปรพล แก้วชาติ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 




