ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2563

สวัสดีผูปกครอง นักเรียน และคุณครูทุกทานคะ
ชวงนี้เขาสูหนาฝน อยาลืมรักษาสุขภาพกันดวยนะคะ
ทางโรงเรียนขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่ใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติตามมาตรการในชวง New normal เปนอยางดี
Ektra Newsﬂash ฉบับโคงสุดทายกอนปดภาคเรียนที่ 1/2563
มีขาวสารที่นาสนใจมากมายมาฝากเชนเคยคะ

ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563
วัน / เดือน / ป

อ. 15 ก.ย. 63
พฤ. 17 ก.ย. 63
จ. 28 ก.ย. - ศ. 2 ต.ค. 63
พฤ. 1 - ศ. 2 ต.ค. 63
อ. 6 ต.ค. 63
ส. 10 ต.ค. 63
อา. 11 ต.ค. 63
อ. 13 ต.ค. 63
ศ. 16 ต.ค. 63
จ. 19 - อ. 20 ต.ค. 63
พ. 21 - พฤ. 22 ต.ค. 63
ศ. 23 ต.ค. 63
จ. 26 ต.ค. - ศ. 6 พ.ย. 63
ส. 7 พ.ย. 63
จ. 9 พ.ย. 63

แผนก

ประถม - มัธยม
ทุกแผนก
อนุบาล
ประถม - มัธยม
มัธยม
ประถม
ประถม
ทุกแผนก
มัธยม
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก
ทุกแผนก

รายละเอียด

วันศิลป พีระศรี Y.5 - Y.12
กิจกรรมวันกตัญู Gratitude Day
กิจกรรม Open Morning NC. - KG.3
O-NET Mock Exam Y.6, Y.9 และ Y.12
Educational Guidance Exhibition 2020
Scout Day Camp Y.6
Ektra Family Field Experience Day (Y.6)
กิจกรรมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 (ทำการเรียนการสอนปกติ)
สอบปลายภาคเรียน 1/2563 วิชาการครูไทย Y.10 - Y.12
สอบปลายภาคเรียน 1/2563 วิชาการครูตางชาติ KG.3 - Y.12
สอบปลายภาคเรียน 1/2563 วิชาการครูไทย KG.1 - Y.12
หยุดเนื่องในวันปยมหาราช
ปดภาคเรียน 1/2563
ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
เปดภาคเรียนที่ 2/2563

กิจกรรม OPEN MORNING
แผนกอนุบาลจะจัดกิจกรรม OPEN MORNING
สําหรับบุคคลทั่วไป

ในวันจันทรที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 - 11.00 น.

การรับสมัครนักเรียนใหม
เปดรับสมัครนักเรียนใหมปการศึกษา 2564
ตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปที่ 4
**กําหนดขายใบสมัคร
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เปนตนไป**
และสอบรอบแรกในวันที่ 27 ตุลาคม 2563

หากทานผูปกครองมีเพื่อนหรือญาติ
ที่กำลังมองหาโรงเรียนใหบุตรหลาน
สามารถแนะนำใหมาเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ได

โดยติดตอลงชื่อภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
0-2213-0117, 0-2212-0157
admission@ektra.ac.th
ลงทะเบียนผาน
ระบบออนไลน
โดย Scan QR Code
หมายเหตุ: แผนกประถม จะจัดขึ้นวันที่ 3 - 5 ก.พ. 64
จะเปดใหลงทะเบียนชวงปลายเดือน ม.ค. 64

รวมรณรงค

“งดการใชถุงพลาสติก”
ชวยลดปญหาโลกรอน

ตั้งแตวันที่ 11 กันยายน เปนตนไป

รานคางดใหถุงพลาสติก

การเรียนพิเศษเย็น
ในภาคเรียนที่ 2/2563

การแจงลาออก

จะเริ่มเรียนตั้งแตเปดเทอมวันจันทรที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ซึ่งผูปกครองสามารถชําระคาเรียนพิเศษเดือนพฤศจิกายน
ลวงหนาได ตั้งแตวันนี้ - 25 ตุลาคม 2563
เพื่อเปนการรักษาสิทธิ์ใหนักเรียนไดเรียนอยางตอเนื่อง
*กรณีตองการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงวิชาเรียนพิเศษเย็น
เดือนพฤศจิกายน ผูปกครองติดตอแจงยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงที่ธุรการ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563
หากเลยกําหนดจะไมสามารถยกเลิก / เปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได*

หากผูปกครองไมประสงคใหนักเรียนศึกษาตอ
ในภาคเรียนที่ 2/2563 ผูปกครองสามารถติดตอยื่นคํารอง
ลาออกไดที่แผนกธุรการ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563
หากแจงลาออกหลังจากวันที่กําหนดนี้ ถือวาเปนการ
ลาออกที่ผิดระเบียบ ผูปกครองตองชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาคงคางทั้งหมด และชําระคาธรรมเนียมการ
ศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ดวย จึงจะสามารถยื่นเรื่อง
ขอรับเอกสารทางการเรียนได โดยใชเวลาดําเนินการ
ดานเอกสาร ภายใน 5 - 7 วันทําการ

เชื่อวาคุณพอ-คุณแม ทุกคน ยอมรัก และคอยดูแลลูกอยางดีที่สุด
โดยแตละครอบครัวอาจมีพื้นฐานของการเลี้ยงดูในรูปแบบที่ตางกันไป
เราจึงมีเรื่องที่นารู และสาระดีๆมาฝากกันคะ

เรื่องที่พอแมตองรู!
เลี้ยงลูกใหเปนทรพี (โดยไมเจตนา)

“รักวัวใหผูก รักลูกใหตี”
สํานวนไทยที่ใหความหมายเปรียบเปรย
ถึงการเลี้ยงดูลูกที่จําเปนตองมีกฎ และแนวทาง
เมื่อลูกทําผิด พอแมตองทําโทษ
เพื่อใหลูกเกิดการเรียนรู มิเชนนั้นแลว
อาจเปนการทํารายลูกโดยไมรูตัว

ศ.นพ. วิทยา นาควัชระ ยกกรณีศึกษา 2 ครอบครัว พรอมเลาประสบการณมาแบงปนเรื่องราว
ใหเปนตัวอยางและอุทาหรณสําหรับการเลี้ยงลูกใหกับพอแมยุคใหม ไมใหอีกหลายครอบครัวตองพบ
เหตุการณคลายกับเรื่องนี้
ครอบครัวแรก พอแมมีการศึกษาสูง หนาที่การงานมั่นคง ฐานะการเงินดี แตทั้งคูยังตองทํางานหนัก มีลูกชายดวยกัน 2 คน ทั้งสอง
ปฏิบัติตัวนารักกับพอแมมาโดยตลอด ไดเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ถึงแมจะเรียนไมเกง แตก็เขาสังคมเปน พูดเกง และเลนกีฬาเกง
แตภายหลังเริ่มไมเชื่อฟงคําสั่งสอน เริ่มกาวราว เถียงหรือไมสนใจในสิ่งที่พอแมบอกกลาว ลาสุดเถียงยอกยอนจนพอทนไมไหวเอามือ
ตีไป 1 ที ลูกชายจึงลุกขึ้นเตะและผลักพอแลวก็เดินหนีออกจากบานไป จากเหตุการณนี้ผูเปนพอบอกวาเปนเพราะเขาไมเคยลงโทษ
ลูกมากอน จึงไมรูวาจะทําอยางไรดี ตั้งใจไววาจะเลี้ยงลูกโดยไมลงโทษเลย แตเมื่อลูกเริ่มโต ไมอยูในโอวาท และทําผิดอยูเรื่อย ๆ
พอเริ่มมาลงโทษในตอนนี้ ลูกก็ไมยอมรับแถมยังสูกลับถึงขั้นทํารายพอและหนีไป
ครอบครัวที่สอง พอเปนขาราชการชั้นผูใหญ แมเปนหมอ ทํางานหนักทั้งคู มีลูกชายอายุ 13 ป
ไมเชื่อฟงพอแม ลาสุดแมเผลอไปเอ็ดลูกมากจนลูกชายโมโหเอาไมตีศีรษะแมแตกและหนีออก
จากบานไป พอแมก็ทําอะไรไมถูกเชนกัน เพราะที่ผานมา ทั้งคูก็ไมเคยลงโทษลูกเลยเชนกัน
จากกรณีศึกษาของทั้งสองครอบครัว คุณหมอวิทยา
นาควัชระ ใหขอคิดวา เด็กเติบโตมาในครอบครัวที่ไมไดสราง
วินัยใหกับลูกตั้งแตเล็ก ๆ แมจะเติบโตมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ
อยูในสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี แตขาดวินัยในตัวเอง ไมยอม
รับกติกาของครอบครัวและสังคม ตอไปก็จะไมยอมรับกติกาของ
สถาบันการศึกษา ที่ทํางาน หรือแมแตกฎหมายบานเมืองเชนกัน
ทําใหในอนาคตพวกเขาจะใชชีวิตและอยูรวมในสังคมไดยาก
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเหลานี้ เปนเพราะพอแมไมเคย
ลงโทษเมื่อลูกทําผิดตั้งแตเล็กๆ ไมมีการชมเชยหรือใหรางวัลเมื่อ
ลูกทําดีในสิ่งที่นาชื่นชม พอแมสวนใหญที่มีความรูสูงในปจจุบัน
มักมีความเชื่อเรื่องการเลี้ยงลูกโดยไมตีหรือลงโทษเพราะเชื่อกัน
วาการเลี้ยงลูกดวยวิธีนี้ เปนการเปดโอกาสใหลูกไดมีอิสระทาง
ความคิดและการแสดงออก ซึ่งคุณหมอเองไมเห็นดวยกับแนว

ความคิดนี้ เพราะเชื่อวาหากมีการตีเบาๆหรือมีบทลงโทษทาง
กายภาพบาง เมื่อลูกทําผิดตั้งแตเล็กๆ จะทําใหเด็กตระหนักรู
ถึงบทบาทการลงโทษไดดีและเร็วกวาการลงโทษทางจิตใจ
และทางสังคม เพราะดวยวัยวุฒิของเด็กนั้นยังนอยเกินไปที่จะ
เขาใจถึงเหตุผล และเจตนารมณของพอแมที่ไมลงโทษ แต
กลับจะไดใจดวยซํ้า คุณหมอยังกลาวตอไปอีกวา "จําไว ถาคุณ
ไมลงโทษลูกของคุณเมื่อทําผิด สักวันหนึ่งสังคมจะลงโทษลูก
ของคุณ ซึ่งจะเจ็บยิ่งกวาที่คุณลงโทษเขาเสียอีก" สิ่งสําคัญคือ
พอแมตองรวมมือกัน ไมตองรอใหถึงขั้นกรณีตัวอยาง เพราะ
ถึงเวลานั้นจะเสียใจกันหมดทุกคน พอแมควรตั้งใจอบรมลูกให
เริ่มตนมีวินัยตั้งแตเด็ก ๆ จะไดไมตองมานั่งเสียใจภายหลังวา
“เลี้ยงลูกผิด” และกลายเปนบาปบริสุทธิ์ หรืออยางที่ชาวบาน
เขาเรียกกันวา เปนการเลี้ยงลูกใหเปนทรพีโดยไมเจตนาก็ได

ที่มา: https://th.theasianparent.com/เลี้ยงลูกใหเปนทรพี-โดยไมเจตนา

