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พนัธกจิของเรา 
ภารกิจของเราคือการสร้างรากฐานการเรียนรู้ท่ีแขง็แรงให้บุตรหลานของท่าน การเร่ิมตน้ท่ีดีนั้นสามารถ

สร้างความแตกต่างอยา่งมากต่อความส าเร็จของเด็กในอนาคต ดงันั้นเราจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างลกัษณะนิสัย

ท่ีดีทางสังคม การเรียนรู้ และ ลกัษณะนิสัยส่วนตวั เราเช่ือวา่ทุกคนในครอบครัวตอ้งมีส่วนร่วมใน

กระบวนการน้ี เราจึงจดัใหมี้การจดัสัมมนา และ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ส าหรับผูป้กครองดว้ย ผูป้กครอง

ในโรงเรียนของเราจะเรียนรู้และเติบโตอยา่งมีคุณค่าไปพร้อมกบับุตรหลานของท่าน เราจะเติบโตไป

ดว้ยกนั!  

เป้าหมายของเรา 
ความสุข 

เด็กท่ีมีความสุขสามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่และเร็วกวา่ เราเช่ือวา่การศึกษาไม่จ าเป็นตอ้งน่าเบ่ือและเคร่งเครียด

จริงจงั  การเล่น เป็นวิธีการหลกัในการเรียนรู้ของเด็ก ดงันั้น โรงเรียนของเราจึงไดรั้บการออกแบบมา

โดยเฉพาะเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ สร้างสรรคจิ์นตนาการ ความสนุกสนาน และกระตุน้การเรียนรู้ อาคาร

ของเราเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนกบัโรงเรียนอ่ืนๆในประเทศไทย  วยัเด็กของบุตรหลานของท่านจะเตม็ไป

ดว้ยเสียงหวัเราะและก่อใหเ้กิดความรักในการเรียนรู้ 

พึง่พาตนเอง 

เราตอ้งการให้นกัเรียนของเราไดเ้ป็นเจา้ของการศึกษาของพวกเขาเอง ดงันั้นเราจึงพฒันาทกัษะการจดัการ

เวลาดว้ยตนเอง การประเมินตนเอง  การตดัสินใจดว้ยตนเอง ซ่ึงจะช่วยใหบุ้ตรหลานของท่านกา้วหนา้ไป

ตามจงัหวะของตนเอง  สามารถคน้หาส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ เด็กท่ีเขม้แขง็และพึ่งพาตนเองไดจ้ะมีความมัน่ใจ

ในการใชท้กัษะของตนในทุกสถานการณ์ ท าใหพ้วกเขามีรากฐานท่ีมัน่คงแขง็แกร่งส าหรับอนาคต 

การเติบโตทางวิชาการ 

แมว้า่แนวทางของเราอาจเตม็ไปดว้ยเสียงหวัเราะและความรัก แต่เบ้ืองหลงัแลว้เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะเติบโต

ทางวิชาการ ดว้ยการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง มาตรฐานของเรานั้นเขม้งวดและนกัเรียนของจะเราบรรลุเป้าหมาย

ตามวยั เราสามารถท าเช่นนั้นไดโ้ดยปราศจากความเครียดและความวิตกกงัวลท่ีมกัเกิดขึ้นกบัการเรียน

วิชาการท่ีเขม้งวดเกินไป เราเช่ือวา่เราจะสามารถท าไดเ้ช่นเดียว ในขณะท่ียงัคงส่งเสริมความสุขทางอารมณ์ 

และสุขภาพจิตท่ีดีใหก้บันกัเรียนของเรา 
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GEORGE CARROLL 
Co-Director, Principal 
Valders, Wisconsin, USA 
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NICHAREE PALANG 
Operations Manager 
Bangkok, Thailand 

Marketing & Events 
Chainat, Thailand 

 

PARIMA EKKAMOLKUL 
Adult Learning & Partner 
Bangkok, Thailand 

NUTTPINYA NOPPA 
Human Resources 
Kao Liao, Nakhon Sawan, Thailand 

(K. Dear) 

Personal Assistant 
Bangkok, Thailand 

PERAKAN PANSANIT 
Admission 
Bangkok, Thailand 

(K. Ploy) 

(K. Joe) 

(K. Russia) 

(K. Pay) 

(K. Divya) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIDARAT MOONKRANG 
Math Teacher 
Chaiyapoom 

VANPHAN PHUNGPHA 
Cleaning 
Nakronratchasima, Thailand 

(Available) 
Floor Captain 
 

THACHAPAT SRISUK 
Floor Captain 
Nakhon Si Thammarat, Thailand 

Thai Teacher 
Ratchaburi, Thailand 

ANDRE RIVAS 
English Teacher 
Orlando, Florida, USA 

MARIO VILLANOVA 
Spanish Teacher 
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JAMES HURLEY 
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MARIA REDRICK 
English Teacher 
Cleveland, Ohio, USA 

WAESNUSLIDA HAJIMASAMAE 
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SUDARUD SANSATAN 
Homeroom Teacher 
Chaiyaphum, Thailand 

Customer Services 
Bangkok, Thailand 

Customer Services 
Pathum Thani, Thailand 
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(K. Dao) 

(K. Andre) (K. Mint) 

(K. Kung) (K. Mario) 

(K. Zomm) (K. Scott) 

 

(K. Maria) (K. James) 

(K. Da) (K. Tik) 

              (K. Nus) (K. Na) 

Teaching Assistant, Nurse 

KITTIPHAT SOOKSEE 

Bangkok, Thailand 

PIMTIVA NOIAM 

 
Intern 

 
Bangkok, Thailand 

 
(K. Ron) (K. Pim) 

 

Graphic Artist 

Yala, Thailand 

 



ช่ัวโมงให้บริการ  

ทุกวนัจนัทร์ถึงศุกร์  เวลา 9:00 - 15:00 น. 

บริการดูแลก่อนเขา้เรียน 7:30 น. ถึง 9:00 น.   

บริการการดูแลหลงัเลิกเรียน 15:00 น. ถึง 17:00 น. 

บริการจดัการเรียนการสอนพิเศษ (เพิ่มเติม) ท่ี The Learning Center 16:00 น. ถึง 18:00 น. 

อาทิตย ์ถึง เสาร์ 

ส านกังานโรงเรียนเปิดตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 18:00 น. 

ข้อก าหนดส าหรับการลงทะเบียนสมัครเรียน 

ผูส้มคัรทุกคนของ Carroll Prep โปรดปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีระบุไวด้า้นล่างและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่านได้

แนบเอกสารทั้งหมด ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และ แบบฟอร์มสุขภาพ ส่งพร้อมเอกสารดังต่อไปนี ้

□ ส าเนารายงานของโรงเรียนล่าสุด (เฉพาะภาคเรียนล่าสุดเท่านั้น) 

□ ส าเนาสูติบตัรของนกัเรียน 

□ ส าเนาหนงัสือเดินทางของนกัเรียน (ถา้มี) 

□ รูปถ่าย (รูปถ่ายขนาดหนงัสือเดินทาง 4 รูปล่าสุด) 

 

ส าหรับผูมี้สัญชาติไทย โปรดส่งเอกสารเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

 

□ ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียน  

□ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของนกัเรียน (ถา้มี) 

 

ส าหรับพ่อแม่/ผูป้กครองคนไทย 

□ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครองทั้ง 2 ท่าน 

□ ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครองทั้ง 2 ท่าน 

 

 



ส าหรับสัญชาติอ่ืนๆ 

□ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูป้กครองทั้ง 2 ท่าน 

□ ส าเนาใบอนุญาตท างานของพ่อ และ/หรือ แม่ (ถา้มี) 

 

ขั้นตอนที่ 2 : การประเมิน 

เม่ือโรงเรียนมีท่ีวา่ง ผูป้กครองจะไดรั้บการติดต่อเพื่อรับการประเมินและสัมภาษณ์ จะมีค่าธรรมเนียมการ

สมคัรท่ีไม่สามารถขอคืนไดจ้ านวน 5,000 บาท โดยจะเรียกเก็บก่อนวนัท่ีประเมิน  

 

ขั้นตอนที่ 3 : ผลการตอบรับ 

หากการประเมิน และ การสัมภาษณ์ของคุณส าเร็จ คุณจะไดรั้บแจง้ทางโทรศพัทแ์ละตามดว้ยอีเมลภ์ายใน 7-

10 วนัหลงัการประเมิน 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การลงทะเบียน 

หากผูป้กครองตอ้งการยนืยนัเขา้เรียน โปรดลงนามและส่งคืนเอกสารดงัต่อไปน้ี 

□ กรอกฟอร์มใบสมคัร ติดรูปภาพนกัเรียนและลงลายมือช่ือผูป้กครอง  

□ แบบฟอร์มทางการแพทย ์ประวติัทางการแพทยแ์ละการฉีดวคัซีนของนกัเรียน  

□ ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินมดัจ า – หากไม่มีท่ีว่างส าหรับนกัเรียนในปีนั้นๆ เราจะใส่ช่ือบุตร

หลานของคุณในฐานขอ้มูล “รอเขา้เรียน” ของเรา ค่าแรกเขา้จะไดรั้บคืนหากไม่มีท่ีวา่งภายใน 1 ปี  

 

ที่จอดรถและการส่งนักเรียน 

ผูป้กครองสามารถจอดรถในลานจอดรถของตลาดบองมาร์เช่หรือจอดรถบนถนนใกลเ้คียง (โปรดระวงัป้าย

จอดรถตามจราจร) หากท่านตอ้งการส่งบุตรหลานของท่านโดยการวนรถส่งใหก้บัคุณครูโดยไม่จอดรถ 

โปรดนดัหมายกบัเจา้หนา้ท่ีของเรา 

 



การส่งนักเรียน 
ช่วงเชา้อาจเป็นช่วงเวลาท่ีวุน่วายและเป็นจุดเร่ิมตน้ของวนั ท่านจะสามารถช่วยใหลู้กของคุณเร่ิมตน้วนัใหม่

ท่ีดีและประสบความส าเร็จโดยท าส่ิงต่อไปน้ี  

 

เม่ือท่านและบุตรหลานมาถึงโรงเรียนควรทกัทายคุณครู ส่ือสารขอ้มูลส าคญัท่ีคุณครูควรรู้ หรือ การ

เปล่ียนแปลงตารางเวลาต่างๆใหม่ของเด็กสั้นๆ  

• ดูแลใหบุ้ตรหลานถอดรองเทา้ เก็บรองเทา้เขา้ช่องใหเ้รียบร้อย  

• เตือนบุตรหลานใหล้า้งมือก่อนเร่ิมเรียน หรือ ก่อนท ากิจกรรม การเล่นตามจุดต่างๆ 

• ลงช่ือเขา้ใหบุ้ตรหลานของท่านในบญัชีรายช่ือท่ีจดัไวใ้หแ้ละโปรดพาบุตรหลานของท่านไปท่ีหอ้งเรียน

ก่อนเวลา 9.00 น. 

 

เพื่อใหบุ้ตรหลานของคุณไดรั้บประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดท่ี Carroll Prep เราขอใหทุ้กคนรักษา

ความตรงต่อเวลา 

 

การแยกจากผู้ปกครอง หรือ ผูดู้แลในหอ้งเรียนก่อนวยัเรียนนบัเป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน

ทุกคน แมว้า่คุณอาจตอ้งการอยูก่บับุตรหลานของท่านท่ี  แต่ขอใหไ้วว้างใจวา่ครูของบุตรหลานของท่าน

ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดีเพื่อจดัการกบัเหตุการณ์เหล่านั้น บุตรหลานของท่านก าลงัเรียนรู้ทกัษะท่ีส าคญั 

และน ้าตานั้นเหล่านั้นจะน ามาซ่ึงความความส าเร็จและการเติบโตเป็นผูใ้หญ่  

 

 

ท่านสามารถช่วยลูกไดอ้ยา่งมากโดยการถ่ายทอดความสุขและความมัน่ในต่อคุณครูและโรงเรียน บอกส่ิงท่ี

จะเกิดขึ้นกบับุตรหลาน บอกลาก่อนกลบั (การแอบหนีออกมาเลยอาจเป็นเร่ืองน่ากลวัมากส าหรับเด็ก 

เน่ืองจากดูเหมือนวา่คุณก าลงัจะหายตวัไปแลว้ไม่กลบัมา) ครูทุกท่านพร้อมใหค้วามช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด

หากบุตรหลานของท่านมีอารมณ์อ่อนไหว คุณครูจะใชเ้วลากบัพวกเขาแบบตวัต่อตวัก่อนท่ีพวกเขาจะเร่ิม

วนัใหม่ท่ีโรงเรียน  



 

ของประจ าวนัที่ผู้ปกครองจัดให้ 
แคร์โรลล ์เพรพ จดัเตรียมอาหาร นม และของวา่งใหก้บันกัเรียน นกัเรียนถูกฝึกใหส้ามารถเขา้ถึงนม อาหาร 

และของวา่งไดท้นัทีเม่ือรู้สึกหิว อยา่งไรก็ตาม คุณครูระมดัระวงัปริมาณ และเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับ

รับประทานอาหารวา่ง (เวน้ของวา่งก่อนและหลงัเวลาอาหารเท่ียง 1 ชัว่โมง) โดยคุณครูคอยแนะแนว

นกัเรียนดว้ยเหตุผล นกัเรียนจึงไม่ตอ้งน ากระเป๋า นม และของวา่งมาโรงเรียน 
 

วันแบ่งปัน  

ลูกของท่านอาจมี “วนัแบ่งปัน” ในระหวา่งสัปดาห์ น่ีเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับพวกเขาในการท่ีจะแบ่งปันความ

สนใจ ส่ิงของพิเศษ  หรือ เร่ืองราวในชีวิตนอกโรงเรียนของพวกเขา ช่วยบุตรหลานของท่านเลือกส่ิงของท่ี

เหมาะสมท่ีจะน ามา (ไม่ใช่ของเล่น) หนงัสือ ส่ิงของจากธรรมชาติ ดนตรี และ งานศิลปะของพวกเขาเอง ซ่ึง

จะท าใหเ้ด็กๆมีประสบการณ์การแบ่งปันท่ียอดเยีย่มและเพลิดเพลิน เนน้ย  ้าวา่ไม่อนุญาตใหใ้ช ้หรือ น าของ

เล่นท่ีมีความรุนแรง เช่น ปืนและดาบ มาท่ีโรงเรียนเป็นตน้ 

 

กรณีเปลีย่นคนมารับนกัเรียน 
  โปรดแจง้ครูของบุตรหลานของท่าน หรือ ครูหลงัเลิกเรียนหากมีบุคคลอ่ืนมารับบุตรหลานของท่าน 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดท้ าการแจง้รายช่ือผูท่ี้สามารถรับบุตรหลานของท่านได ้(นอกเหนือจากพ่อแม่ 

และ ผูป้กครองตามกฎหมาย) กบัส านกังานของโรงเรียนแลว้ กรณีท่ีบุคคลท่ีไม่อยูใ่นรายช่ือจะไปรับบุตร

หลานของท่าน พวกเขาจะไดรั้บอนุญาตใหท้ าเช่นนั้นไดก้็ต่อเม่ือคุณไดแ้จง้ใหค้รู หรือ ครูหลงัเลิกเรียนให้

ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้เท่านั้น  

  มีแบบฟอร์มการรับนกัเรียนท่ีส านกังานของโรงเรียนเพื่อความสะดวกของท่าน ทุกคนท่ีมารับ

นกัเรียนจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัท่ีมีรูปถ่ายท่ีตรงกบัช่ือผูรั้บ คณะครู และ เจา้หนา้ท่ีของ Carroll Prep จะ

ไม่รับผิดชอบต่อการดูแลบุตรหลานของท่านเม่ือท่านไดล้งช่ือออกจากโรงเรียนแลว้  

 



การลงช่ือออก 

เราใหค้วามส าคญักบัการลงช่ือใหบุ้ตรหลานของท่านเขา้ และ ออกโรงเรียนในแต่ละวนั เน่ืองจากบุตรหลาน

ของท่านเป็นความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ี Carroll Prep ตราบเท่าท่ีพวกเขาอยูใ่นโรงเรียน กรุณาโปรดอยา่

ลงช่ือบุตรหลานของท่านออกจนกวา่ท่านจะพร้อมท่ีจะน านกัเรียนออกจากโรงเรียน โรงเรียนใหเ้วลา 10 

นาทีหลงัจากท่ีคุณลงช่ือบุตรหลานของท่านออก  

  หากคุณตอ้งการใหบุ้ตรหลานของคุณอยูเ่ล่นในบริเวณโรงเรียนของเราระหวา่งเวลา 15:00 น. ถึง 

17:00 น. แมว้า่ท่านจะอยูด่ว้ย ท่านก็จะตอ้งลงช่ือไวต้่อไป ทางโรงเรียนจะมีการเรียกเก็บค่าดูแลหลงัเลิก

เรียนส าหรับนกัเรียนท่ีลงช่ือออกหลงัเวลา 15.30 น. 

  ผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่นบริเวณโรงเรียนควรปฏิบติัและแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และ ค านึงถึงผลกระทบ

ต่อนกัเรียน และผูป้กครองท่านอ่ืนท่ีไดเ้ขา้มาเยีย่มชมโรงเรียน เพราะพฤติกรรมเหล่านั้นจะมีผลต่อความ

มัน่คงทางอารมณ์ของเด็กคนอ่ืนๆดว้ย  ถา้ท่านใดมีขอ้กงัวล เช่น ดา้นสังคม/อารมณ์ หรือ พฤติกรรมใดๆ 

ของผูใ้หญ่ โปรดแจง้เหตุการณ์ท่ีคุณพบเห็นไดโ้ดยตรงกบัเจา้หนา้ของโรงเรียนไดใ้นทนัที  

 

โรงเรียนปิดเวลา 17.00 น. และ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท (ต่อเด็ก 1 คน ต่อคร้ัง) ส าหรับผูท่ี้มารับบุตรหลาน

หลงัเวลา 17.00 น.  

 

ปีการศึกษา 
โปรดดูปฏิทินโรงเรียน Carroll Prep บนเวบ็ไซต:์ http://carrollprep.com/calendar 

ผูป้กครองสามารถขอส าเนาของปฏิทินโรงเรียนกบัส านกังานของโรงเรียนได้ 

 

งานประจ าปี 

Grand Opening Celebration, 2022  สัปดาห์ท่ีสองของเดือนกุมภาพนัธ์ 

วนัครอบครัว     วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนมกราคม 

ล่าไข่อีสเตอร์    มีนาคม 

เปิดเทอมวนัแรก    กลางเดือนพฤษภาคม 



วนัแม่      12 สิงหาคม 

ปาร์ต้ีฮาโลวีน    ปลายเดือนตุลาคม 

เทศกาลลอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน 

วนัพ่อ      5 ธนัวาคม 

ปาร์ต้ีคริสตม์าส และ ปีใหม่  ปลายเดือนธนัวาคม 

 

การฝึกอบรมพนักงาน และ วนักลบับ้านเร็ว 

Carroll Preparatory Primary & Preschool มีความภูมิใจท่ีเรามีคณะอาจารยท่ี์ไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอยา่ง

ดีและไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนไปดว้ยกนั วนัฝึกอบรมของพนกังานและวนักลบับา้นเร็วมี

จุดประสงคส์องประการท่ีส าคญัอยา่งมากต่อการปฏิบติัภารกิจของโรงเรียน: 

1. การฝึกอบรม: การฝึกอบรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และ การวางแผนมาอยา่งดีนั้น จะช่วยเติมพลงั และ 

เป็นแรงบนัดาลใจใหค้รูเพื่อจะไดท้ าหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด การฝึกอบรมช่วยใหค้รูเรียนรู้วิธีใชเ้วลากบั

นกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสใหค้รูไดจุ้ดไฟแห่งความ

สร้างสรรค ์และ ทบทวนเป้าหมายอนัส าคญัท่ีสุดในการเป็นครูของพวกเขา ครูจะเรียนรู้กลยทุธ์ 

และ เทคนิคท่ีจะสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดยตรงในห้องเรียน เพื่อใหส้ามารถส่งมอบคุณภาพ

การศึกษาท่ีดีท่ีสุดแก่บุตรหลานของท่านได ้

2. การวางแผนการท างานร่วมกนั: วันของคณะครู จะใหค้รูไดใ้ชเ้วลาร่วมกนัเพื่อท างานร่วมกบั

ผูอ้  านวยการบริหารเก่ียวกบันโยบายโรงเรียน กิจกรรม การส่ือสาร และการจดัการทัว่ไปของ

โรงเรียน การท างานร่วมเหล่าน้ีจะช่วยสร้างวฒันธรรมโรงเรียนในเชิงบวกร่วมกบัเหล่าคณาจารย์

ต่างๆท่ีมีอ านาจในโรงเรียน 

 

  วนักลบับา้นไวจะเกิดขึ้นตามเวลาท่ีก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ และ จะแสดงอยูใ่นปฏิทินของโรงเรียน 

ในวนัเหล่าน้ีผูป้กครองจะตอ้งมารับเด็กทุกคนภายในเวลา 14:00 น. และ จะไม่มีบริการดูแลนกัเรียน

หลงัเลิกเรียน ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการรับการฝึกอบรม และตระหนกั

ถึงความส าคญัในการร่วมมือกนั น าพาใหเ้ราใชท้รัพยากรท่ีมีเราอยูท่ี่ Carroll Prep เพื่อน าไปเพิ่ม

ประสบการณ์การเรียนรู้ของบุตรหลานของท่านไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 



การส่ือสารของโรงเรียน 

ความรับผิดชอบของผูป้กครองในการรับการส่ือสาร  

ผูป้กครองควรไดรั้บรู้ อ่าน และตอบกลบัการส่ือสารทั้งหมดจากโรงเรียน ขอ้มูลและการส่ือสารจะถูกส่งไป

ยงัผูป้กครองทั้งสองท่านทางอีเมล ์ครูไม่สามารถท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งผูป้กครองทั้งสองท่านได ้ 

 

อเีมล : การส่ือสารส่วนใหญ่ในหอ้งเรียน และ จากฝ่ายบริหารจะท าโดยการใชอี้เมล หรือ ผา่นโซเชียลมีเดีย

ต่างๆ รวมถึงจดหมายข่าวท่ีใหข้อ้มูลจากครูของบุตรหลานของท่าน และ การเตือนความจ ารายสัปดาห์

เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆท่ีจะเกิดขึ้น โปรดแจง้ใหค้รูของบุตรหลาน ผูป้กครองในชั้นเรียน และ ส านกังานของ

โรงเรียนทราบหากคุณตอ้งการใชรู้ปแบบการส่ือสารอ่ืน  

 

การโทรศัพท์ : ระหวา่งท่ีนกัเรียนอยูใ่นชั้นเรียน เราจะไม่โทรเขา้ไปรบกวนชั้นเรียนนั้นๆ ผูป้กครองสามารถ

ฝากขอ้ความไวไ้ด ้(ทั้งกลางวนัและกลางคืน) ท่ีส านกังานของโรงเรียน ส าหรับครูส่วนใหญ่นั้นจะอ่าน

ขอ้ความในตอนเชา้และตอนเยน็ของวนั พวกเขาจะแจง้หรือตอบกลบัรายละเอียดเฉพาะให้ผูป้กครองทราบ 

 หากคุณตอ้งการส่งขอ้ความถึงครูของบุตรหลานของท่านในระหวา่งวนัเรียน (เช่น เพื่อแจง้การเปลี่ยนแปลง

ในการไปรับนกัเรียน) กรุณาติดต่อท่ีส านกังานของโรงเรียนโดยตรง พนกังานจะส่ือสารขอ้มูลนั้นภายใน

โรงเรียนให้ 

หลงัเวลาท าการ เจา้หนา้ท่ีจะรับโทรศพัทเ์ม่ือเป็นไปได ้และ ในระหวา่งวนัครูจะไม่ตอบขอ้ความออนไลน์

และบนแอปพลิเคชัน่อ่ืนๆ 

 

เว็บไซต์ : www.carrollprep.com เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีครบถว้นของโรงเรียน รวมถึงปฏิทินโรงเรียนท่ีอพัเดท

ตลอด และ ข่าวสารเก่ียวกบัชุมชนของโรงเรียน และ ลิงกไ์ปยงัหนา้ Facebook ของ Carroll Prep ขอความ

กรุณาผูป้กครองท่ีไดรั้บแจง้เก่ียวกบัเวบ็ไซตโ์ปรดท าความคุน้เคยกบัเน้ือหาเวบ็ไซตข์องเรา 

 

การนัดหมายกบัครู : ผูป้กครองอาจนดัหมายกบัครูในตลอดปีการศึกษาตามความจ าเป็น ครูส่วนใหญ่ไม่

สามารถคุยอยา่งกะทนัหนัได ้(นอกเหนือจากขอ้ความสั้นๆ)  เน่ืองจากพวกเขาอาจจะก าลงัเตรียมการเรียน

การสอน หรือ ก าลงัทกัทายนกัเรียนเม่ือมาถึง ครูอาจไม่วา่งในช่วงเวลาเดินทางสลบัสับเปล่ียนระหวา่งชั้น



เรียน หรือช่วงส่งนกัเรียนกลบับา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือคุณครูมีการประชุมของอาจารย ์และการประชุม

อ่ืนๆท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมหลงัจากชั้นเรียนเลิก 

 

ในกรณีท่ีตอ้งการคุยกบัครูของบุตรหลานของท่าน โปรดถามครูของบุตรหลานของท่านเพื่อนดัแนะเวลาท่ี

สะดวก เพื่อจะไดคุ้ยกบัคุณครูไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีสมาธิ และไม่ถูกรบกวนระหวา่งสนทนา 

 

การนดัหมายผูอ้  านวยการ/อาจารยใ์หญ่ : ผูป้กครองสามารถแวะมาท่ีส านกังานดว้ยตนเองได ้ไม่วา่ท่านจะได้

นดัหมายหรือไม่ เพื่อพูดคุยกบัอาจารยใ์หญ่ คุณจอร์จ แคร์โรลล ์ไม่วา่จะเป็นการเร่ืองขอ้กงัวลต่างๆ ความ

คิดเห็น ค าชม หรือ เพื่อเป็นขอ้มูลของท่าน คุณอาจพูดคุยกบัผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการของเราดว้ย 

 

การเข้าเย่ียมของผู้ปกครอง : ผูป้กครองสามารถไปเยีย่มบุตรหลานของท่านท่ีโรงเรียนไดต้ลอดเวลา เวน้แต่

จะไดรั้บค าสั่งศาล กรุณาแจง้ครู หรือ พนกังานก่อนการเยี่ยมชมท่ีมีวตัถุประสงคน์อกเหนือจากการแวะพกั

หรือ เขา้ชมสั้นๆ ผูเ้ขา้พกัตอ้งเช็คอินท่ีส านกังานและรับป้ายผูม้าติดต่อ เพื่อความปลอดภยั ความเป็นส่วนตวั

ของนกัเรียนทุกคน 

ส่วนลดส าหรับพีน้่อง 

ทางโรงเรียนมีส่วนลดค่าเล่าเรียนท่ีจะมอบใหส้ าหรับพี่นอ้งท่ีไดท้ าการศึกษาอยูใ่นโรงเรียนพร้อมกนั ดงัน้ี 

ลูกคนท่ีสองและคนท่ีสาม  ไดรั้บส่วนลด 5%  ต่อคน 

ลูกคนท่ีส่ีไปแลว้   ไดรั้บส่วนลด 10%  ต่อคน 

ค่าเล่าเรียนก่อนเข้าเรียนและหลงัเลกิเรียน 

การดูแลเด็กก่อนเขา้เรียนและหลงัเลิกเรียน  

7:30-9:00 น. และ 15:00-17:00 น. คิดค่าบริการชัว่โมงละ 100 บาท  

(อตัราดูแลก่อนและหลงัเวลาเรียน รายเทอม/รายปี สามารถดูไดใ้นส่วนของค่าธรรมเนียม)  

ท่านตอ้งลงทะเบียนใหบุ้ตรหลานของท่านออกทุกวนัหลงัเลิกเรียนในแต่ละวนั หากคุณไม่เซ็นตอ์อก คุณ

จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมดูแลเด็กนกัเรียนหลงัเลิกเรียนจนถึงเวลา 17.00 น. จะมีค่าบริการ 500 บาท  

 



โรงเรียนปิดเวลา 17.00 น. 

มีค่าธรรมเนียม 500 บาท (ต่อเด็ก 1 คน ต่อ 1 คร้ัง) ส าหรับผูป้กครองท่ีมารับลูกของท่านหลงั 17.00 น. 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะตอ้งช าระล่วงหนา้ก่อนเร่ิมภาคการศึกษา เราจะเรียกเก็บเงินตามปฏิทินการเรียกเก็บ

เงินของโรงเรียน  ทั้งน้ี อาจมีการพิจารณาค่าปรับเป็นดอกเบ้ีย หากยงัมีค่าธรรมเนียมคงคา้งอยูห่ลงัจากวนั

ครบก าหนด ค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะไดรั้บการพิจารณาปรับขึ้นในทุกๆปี นอกจากน้ี อาจมีการ

ออกใบแจง้ใหช้ าระอ่ืนๆ ในระหวา่งปี ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

วธีิการช าระเงิน 

ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการทั้งหมดจะเรียกเก็บ และ ช าระเป็นเงินสกุลบาทของไทย 

บัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขา ตลาดบองมาร์เช่ 
ช่ือบญัชี บริษทั แคร์โรลล ์เพรพ จ ากดั 
เลขบญัชี 217 - 211935 - 5 

 

การช าระด้วยเช็ค และ การโอนเงินผ่านธนาคาร 

การช าระเงินสามารถท าไดโ้ดยการโอนเงินผา่นธนาคารกบับริษทั แคร์โรลล ์เพรพ จ ากดั ตามรายละเอียด

ขา้งตน้ และ เน่ืองจากธนาคารในประเทศไทยไม่ไดร้ะบุช่ือผูช้  าระเงินใหก้บัโรงเรียน ดงันั้นท่านตอ้งส่ง 

สลิปการช าระเงิน (และโปรดเขียนช่ือบุตรหลานของท่านใหช้ดัเจน) และ ส่งอีเมลมาท่ี 

accounts@carrollprep.com 

การช าระด้วยบัตรเครดิต 

โรงเรียนรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต โดยท่ีท่านจะตอ้งเดินทางมาดว้ยตนเองท่ีส านกังานของโรงเรียน มี

ค่าธรรมเนียมการช าระส าหรับการใชบ้ตัรเครดิตของท่านตามจ านวนเงินท่ีท่านไดช้ าระ ค่าธรรมเนียมน้ีจะ

เพิ่มเป็นยอดรวมท่ีผูป้กครองจะตอ้งช าระ โดยปัจจุบนัค่าธรรมเนียมการสูงสุด คือ 3% แต่อาจมีการ

เปล่ียนแปลงตามแต่ผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิตนั้นๆ  

 

 



ค่าธรรมเนียมการช าระล่าช้า 

ในกรณีมีค่าใชจ่้ายคงคา้งหลงัจากวนัท่ีครบก าหนดจะมีค่าธรรมเนียมการช าระล่าชา้ท่ี 1.5% ต่อเดือน โดยคิด

เป็นรายวนันบัจากวนัท่ีครบก าหนด โดยจะมีการเรียกเก็บทุกเดือนในระหวา่งท่ียงัคงคา้งช าระ 

 

แนวทางโภชนาการ และ การรับประทานอาหารของโรงเรียน 

เราเช่ือมัน่อยา่งยิง่วา่อาหารท่ีดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จะส่งผลดีต่อพวกเขาในขณะท่ีเด็กๆอยูท่ี่โรงเรียน เรา

จึงไม่อนุญาตให้นกัเรียนน าขนม และ อาหารเขา้มาในโรงเรียนเอง เวน้แต่เด็กคนนั้นจะมีขอ้จ ากดัดา้นอาหาร

เป็นพิเศษท่ีโรงเรียนไม่สามารถจดัหารองรับใหไ้ด ้อาหารใดๆท่ีจะน าเขา้มาในโอกาสพิเศษไม่ควรท่ีมี

น ้าตาลเป็นส่วนประกอบหลกั อาหารท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าว ไดแ้ก่ ลูกอม น ้าอดัลม คพัเคก้ คุกก้ี พุดด้ิง ฯลฯ 

เราใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่วา่เด็กทุกคนตอ้งรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และ  มีประโยชน์ใน

ขณะท่ีอยูใ่นความดูแลของเรา เรามุ่งมัน่ท่ีจะเสิร์ฟอาหารจากธรรมชาติท่ีไม่ผา่นการขดัสีใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

เป็นไปได ้โปรดเคารพในนโยบายทางโภชนาการของเรา  

 

 

โปรแกรมอาหารกลางวนั Carroll Prep ใหบ้ริการโดยร้านอาหารภายนอกท่ีผา่นการคดัสรรคแ์ลว้อยา่ง

ระมดัระวงั เมนูอาหารส าหรับสัปดาห์ต่อไปจะถูกส่งใหผู้ป้กครองสามวนัก่อนวนัจนัทร์ของแต่ละสัปดาห์ 

ผูใ้ดท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางดา้นอาหารดว้ยหลกัศาสนา หรือ แพอ้าหาร กรุณาแจง้ในแบบฟอร์มโรงเรียน 

 

การจัดงานวันเกดิ 

ผูป้กครองสามารถฉลองวนัเกิดของบุตรหลานของท่านท่ีโรงเรียนไดเ้ม่ือตอ้งการ เราขอใหผู้ป้กครองโปรด

เตรียมมฟัฟิน หรือ คพัเคก้ท่ีไม่มีฟรอสต้ิง และ ปราศจากถัว่ เท่านั้น ผูป้กครองท่านใดท่ีไม่ตอ้งการใหบุ้ตร

หลานเขา้ร่วมงานฉลองวนัเกิดท่ีโรงเรียนสามารถแจง้ไดต้ามความสะดวกของท่าน 

 



นโยบายด้านสุขภาพและรายงานทางการแพทย์ 

ผูป้กครองจะตอ้งกรอกบนัทึกการฉีดวคัซีน และ การตรวจร่างกายภายใน 12 เดือนท่ีผา่นมา และ น าขอ้มูล

ไปบนัทึกไวท่ี้โรงเรียนภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัแรกท่ีเด็กเขา้เรียน 

บนัทึกควรรวมถึงผลการตรวจคดักรอง ยาตามใบสั่งแพทย ์ค าอธิบายของความบกพร่องต่างๆ  และ โรค

เร้ือรังต่างๆ เด็กทุกคนตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนใหค้รบถว้น เวน้แต่ไดรั้บการยกเวน้ทางการแพทย ์หรือ ทาง

ศาสนา นกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บวคัซีนอาจถูกหา้มไม่ใหเ้ขา้เรียนหากมีการระบาดของโรคเกิดขึ้น 

 

การจัดการยา 
ผูป้กครองตอ้งกรอกและลงนามในแบบฟอร์มอนุญาตทางการแพทยเ์พื่อให้เจา้หนา้ท่ีสามารถใหย้าแก่เด็กได ้

แบบฟอร์มน้ีจะระบุวนัท่ี ปริมาณตามเดิมท่ีระบุไวใ้นขวด และ เวลาใหย้า หากเป็นยาท่ีสั่งโดยแพทย ์ใบสั่ง

ยาของแพทยจ์ะตอ้งแนบมากบัยานั้น และ เจา้หนา้ท่ีจะปฏิบติัตามใบสั่งแพทยเ์ป็นส าคญั แมว้า่ผูป้กครองจะ

ร้องขออยา่งอ่ืนก็ตามช่ือของบุตรหลานของท่านจะตอ้งเขียนก ากบัไวบ้นตวัยาอยา่งชดัเจน ยาจะถูกลอ็คไว้

ในขณะท่ีอยูใ่นโรงเรียน และ น ากลบับา้นเม่ือส้ินสุดวนั 

 

กฎเกณฑ์ด้านสุขภาพส าหรับการเข้าเรียน 

  นกัเรียนไม่ควรเขา้มาท่ีโรงเรียนหากมีไข ้ทอ้งเสีย อาเจียน มีน ้ามูกสีคล ้า หรือ หากพวกเขาแสดง

อาการป่วย (กระสับกระส่าย/ง่วงนอน, ไอมีเสมหะ, เจ็บคอมาก, ปวดหู ตาเป็นสีชมพู แสบร้อน คนั หรือมี

น ้ามูกไหล) 

เราตระหนกัดีวา่เป็นเร่ืองยากส าหรับพ่อแม่ท่ีตอ้งท างานและตอ้งใหลู้กอยูบ่า้น แต่การกระท าเช่นน้ีจะช่วย

ป้องกนัการติดเช้ือและส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภยัของลูกท่านและผูอ่ื้น 

โปรดแจง้ให้โรงเรียนทราบหากบุตรหลานของท่านมีอาการของโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีอาการป่วย เพื่อให้

ผูป้กครองท่านอ่ืนๆ ไดรั้บการแจง้เตือน ถา้ลูกของคุณมีป่วยระหวา่งวนัท่ีโรงเรียน เราจะพยายามอยา่งเตม็ท่ี

เพื่อใหพ้วกเขาผ่อนคลายและอยูห่่างไกลจากเด็กคนอ่ืนๆ โรงเรียนจะไม่ใหย้านกัเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแพทยป์ระจ าของนกัเรียน ผูป้กครองจะตอ้งมารับนกัเรียนกลบับา้นโดยเร็วท่ีสุด 

 



การล้างมือ การลา้งมือช่วยลดการแพร่กระจายเช้ือโรคไดอ้ยา่งมาก ขอใหเ้ด็กและผูใ้หญ่ลา้งมือดว้ยสบู่ทนัที

เม่ือเขา้โรงเรียนในตอนเชา้ และ หลงัจากการเล่นขา้งนอก 

เราจะลา้งมือก่อนและหลงัรับประทานอาหาร ก่อนและหลงัการเล่นน ้า หลงัจากท างานกบัแป้งโดว ์และ วสัดุ

ท่ีตอ้งสัมผสัอ่ืนๆ และ หลงัจากเขา้ห้องน ้า สั่งน ้ามูก ดูดน้ิว หรือ สัมผสัวตัถุ หรือ พื้นผิวท่ีปนเป้ือน 

 

การฝึกเข้าห้องน ้า ครูจะคอยสังเกตเด็กใหม่เพื่อใหแ้น่ใจว่าพวกเขาพร้อมท่ีจะสามารถเขา้หอ้งน ้าดว้ยตนเอง

ได ้หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆบ่อยคร้ัง ครูจะแจง้ และ ประสานเพื่อร่วมมือกบัผูป้กครองเพื่อพฒันาแผนท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของเด็กแต่ละคนใหดี้สุดได ้ 

 

การบันทึกและการรายงานอุบัติเหตุ การบาดเจ็บทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระแทกท่ีศีรษะ เลือดออก 

กระดูกหกั และ/หรือ ตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลจะถูกบนัทึกไวใ้นบนัทึกเหตุการณ์ของโรงเรียน จะมีการ

ลงบนัทึกรายงานเหตุการณ์ และ ผูป้กครองจะไดรั้บแจง้ถึงการบาดเจ็บ/อุบติัเหตุเหล่านั้น 

รายงานน้ีจะกรอกรายละเอียดโดยชดัเจนและจะถูกลงนามโดยทั้งเจา้หนา้ท่ี Carroll Prep และ ผูป้กครอง 

รายงานน้ีจะถูกเก็บไวใ้นไฟลน์กัเรียนของเด็ก โดยโรงเรียนจะท าส าเนาเพื่อท่ีจะมอบใหผู้ป้กครอง และ 

ผูอ้  านวยการของโรงเรียน 

 

กรณีเหตุฉุกเฉิน คุณครู Carroll Prep ทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และ การท า CPR 

ซ่ึงจะมีการอพัเดทฝึกฝนอยา่งเป็นประจ า ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกบับุตรหลานของท่าน ทางโรงเรียนจะ

ติดต่อผูป้กครองก่อน แลว้จึงติดต่อช่องทางบุคคลส ารอง 

หากเหตุฉุกเฉินจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลทนัที เราจะเรียกรถพยาบาลทนัทีในขณะท่ีเราก าลงัติดต่อ

ท่าน และ ในระหวา่งปีหากมีการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัทใ์ดๆ โปรดแจง้ช่องทางติดต่อของท่านหรือ

ผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉินของท่าน (ทั้งหมายเลขท่ีท างาน และ หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ) ใหส้ านกังานของ

โรงเรียนทราบ  

แนวทางการกลบัไปโรงเรียนหลงัหายจากอาการป่วย 

ก่อนกลบัไปโรงเรียน เด็กควรปลอดอาการเจ็บป่วยต่างๆเป็นเวลา 24 ชัว่โมง เด็กไม่ควรกลบัไปโรงเรียน

หากยงัคงมีอาการขา้งตน้อยู ่เด็กท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะไม่วา่ในรูปแบบใดๆ จะตอ้งกินยาเป็นเวลา 24 ชัว่โมง

ก่อนกลบัไปโรงเรียน และ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากแพทยเ์พื่อกลบัไปโรงเรียนส าหรับกรณีดงัต่อไปน้ี: 



• ตาสีชมพู หรือ เยือ่บุตาอกัเสบ (ตาแดง) 

• ผื่นท่ีดูเหมือนติดต่อได ้เช่น หิด ผื่นแผลพุพอง ไขอี้ด าอีแดง 

• เจ็บคอ หรือ ปากและน ้าลายไหล 

• โรคตบัอกัเสบต่างๆ 

• เยือ่หุม้สมองอกัเสบต่างๆ 

• เด็กคนใดท่ีป่วย และ ดูเหมือนจะไม่ดีขึ้น 

• ทุกคร้ังท่ีเด็กเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล ทางโรงเรียนมีสิทธ์ิท่ีขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม เพื่อใหแ้น่ใจ

วา่มีความปลอดภยัท่ีนกัเรียนจะกลบัเขา้เรียนอีกคร้ัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนกัเรียนในโรงเรียน 

 

เราขอสงวนสิทธ์ิในการ งดเขา้เรียน ส าหรับนกัเรียนท่ีมียงัมีอาการเจ็บป่วยอยู ่แมว้า่จะไดรั้บอนุญาตจากให้

ออกจากโรงพยาบาลแลว้ก็ตาม หากคุณรู้สึกวา่บุตรหลานของท่านพร้อมกลบัเขา้เรียนแลว้ สามารถกรอก 

"ใบอนุญาตใหก้ลบัโรงเรียน" ขณะท่ียงัคงอยูก่บัแพทย ์

 

 

โรคภูมิแพ้ 

หากลูกของท่านไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นโรคภูมิแพ ้โปรดแจง้ผูจ้ดัการของโรงเรียน เราตอ้งมีค าแถลงเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากแพทยข์องบุตรหลานของท่านท่ีอธิบายถึงการแพเ้ฉพาะ ขอ้ควรระวงัพิเศษ ขั้นตอนการ

ช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลท่ีบุตรหลานของคุณอาจตอ้งการ หากบุตรของท่านมีอาการ

แพอ้าหารซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้อาหารหรือเคร่ืองด่ืมทดแทน คุณตอ้งใหค้  าช้ีแจงจากแพทยข์องเด็กโดยระบุ

ลกัษณะของการแพแ้ละส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งทดแทน 

โควิด -19 

โปรดดูการอพัเดท Covid-19 ท่ี http://carrollprep.com/news 

 

 

http://carrollprep.com/news


คุณภาพอากาศ 

แมว้า่การวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบระยะยาวของมลพิษทางอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝุ่ นละออง (PM) จะยงัด าเนิน

ต่อไป แต่ก็เป็นท่ีชดัเจนวา่การไดรั้บ PM 2.5 ไมครอนหรือเลก็กวา่นั้นอาจเป็นอนัตรายไดอ้ยา่งมาก อยา่งไร

ก็ตาม ส่ิงส าคญัคือตอ้งสังเกตวา่ผลกระทบนั้นขึ้นอยูก่บัความยาวของการเปิดรับสภาพอากาศนั้น องคก์ร

EPA(ของสหรัฐ) และ องคก์รอ่ืนๆของไทย ระบุวา่ระดบั AQI ท่ีสูงขึ้น (100-200) เป็นอนัตรายอยา่งยิง่เม่ือ

อยูก่ลางแจง้ เป็นเวลานานหลายชัว่โมง และ เม่ือแมจ้ะมีการเคล่ือนไหวร่างกายในระดบัเพียงปานกลาง 

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย 

AQI ความหมาย สีท่ีใช้ ค าอธิบาย 

0 - 25 คุณภาพอากาศดีมาก ฟ้า 
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะส าหรับกิจกรรมกลางแจง้และการ
ท่องเท่ียว 

26 - 50 คุณภาพอากาศดี เขียว 
คุณภาพอากาศดี สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้และการท่องเท่ียวได้
ตามปกติ 

51 - 100 ปานกลาง เหลือง 
ประชาชนทัว่ไป : สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้ไดต้ามปกติ 
ผูท่ี้ตอ้งดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบ้ืองตน้ เช่น ไอ หายใจ
ล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจง้ 

101 - 200 
เร่ิมมีผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
ส้ม 

ประชาชนทัว่ไป : ควรเฝ้าระวงัสุขภาพ ถา้มีอาการเบ้ืองตน้ เช่น ไอ 
หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลาง
แจง้ หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมีความจ าเป็น 
ผูท่ี้ตอ้งดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรม
กลางแจง้ หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมีความจ าเป็น ถา้มี
อาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล าบาก ตาอกัเสบ แน่นหนา้อก 
ปวดศีรษะ หวัใจเตน้ไม่เป็นปกติ คล่ืนไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษา
แพทย ์

201 ขึ้นไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ แดง 
ทุกคนควรหลีกเล่ียงกิจกรรมกลางแจง้หลีกเล่ียงพื้นท่ีท่ีมีมลพิษทาง
อากาศสูง หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมีความจ าเป็น หากมี
อาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย ์

  



ของหายและการเกบ็รักษา 
ส่ิงของท่ีสูญหาย และ ถูกพบจะถูกเก็บไวท่ี้ส านกังานของโรงเรียนในระยะเวลาจ ากดั ไม่เกิน 1 อาทิตย ์

ส่ิงของท่ีไม่ไดอ้า้งสิทธ์ิจะน าไปบริจาคเพื่อการกุศลในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งปี 

 

การใช้โทรศัพท์มือถือ 

เพื่อใหแ้น่ใจวา่สภาพแวดลอ้มการของการศึกษาจะเป็นประโยชน์ส าหรับนกัเรียน Carroll Prep ทุกคน และ 

สภาพแวดลอ้มการท างานส าหรับเจา้หนา้ท่ี Carroll Prep ทุกคนจะมีประสิทธิผล โปรดปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑเ์หล่าน้ีส าหรับการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในโรงเรียน: 

• ครูของ Carroll Prep ใชแ้อปพลิเคชัน่ต่างๆ มากมายเพื่อติดตามความคืบหนา้ ประสานงานเร่ืองบทเรียน 

หรือ การเรียนการสอน รวมถึงใชส่ื้อสารกบัผูป้กครอง ดงันั้น ท่านอาจจะเห็นครูของเราใชโ้ทรศพัทร์ะหวา่ง

คาบเรียน น่ีเป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีการเก็บบนัทึก และ ไม่รบกวนความสามารถในการสอนของพวกเขา 

การใชเ้ทคโนโลยจีะช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนมากขึ้น 

• นกัเรียนท่ีมีอายมุากกวา่ของเราจะมีการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แทบ็เลต็ หรือโทรศพัทใ์นระหวา่งวนัของ

เรา เราเช่ือวา่การสอนนกัเรียนใหใ้ชเ้ทคโนโลยอียา่งมีความรับผิดชอบจะเป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับชีวิตของ

พวกเขา โปรดช่วยสนบัสนุนเราในเป้าหมายของเราโดยท าตามค าแนะน าของเราเก่ียวกบัการใหเ้ด็กใชเ้วลา

อยูก่บัหนา้จอ และ การใชโ้ทรศพัท ์หรือ แทบ็เลต็ท่ีบา้น 

• ผูป้กครองควรรับโทรศพัทภ์ายนอกอาคาร หรือ ในหอ้งรับรองผูป้กครองของเรา 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทข์องคุณจะไม่ดงั หรือ สั่นขณะอยูใ่นอาคาร 

• หากเป็นไปได ้โปรดเสนอใหรั้บโทรศพัทมื์อถือท่ีโทรเขา้มาหลงัจากท่ีคุณออกจากเขตภายในอาคาร

โรงเรียน 

 
ส่ือ ประชาสัมพนัธ์ การอนุญาตถ่ายภาพและเผยแพร่  
ในบางคร้ังส่ือต่างๆ หนงัสือพิมพ ์หรือ สถานีโทรทศัน์ตอ้งอาจตอ้งการน าเสนอ และ ถ่ายรูปเด็ก Carroll 

Prep บา้ง เช่น การออกไปทศันศึกษา หรือ กิจกรรมท่ีโรงเรียน เรายงัใชภ้าพถ่ายในบทความเก่ียวกบักิจกรรม 

และ ความส าเร็จของนกัเรียนในเวบ็ไซตข์องโรงเรียน, Facebook และ/หรือ ส่ิงพิมพข์อง Carroll Prep ซ่ึงคุณ



จะถูกขอใหล้งนามในแบบฟอร์มสมคัรเรียน  หากผูป้กครองเลือกท่ีจะไม่อนุญาตแลว้เปลี่ยนใจ ผูป้กครอง

สามารถแจง้กบัทางโรงเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนจะเคารพในการตดัสินใจของท่านผูป้กครอง 

ในกรณีดงักล่าว หากรูปภาพของบุตรหลานของคุณอาจยงัปรากฏบนวสัดุท่ีไดรั้บการออกแบบ และ พิมพไ์ป

แลว้ แต่รูปภาพของบุตรหลานจะไม่ถูกน ามาใชใ้หม่อีกต่อไปหลงัจากท่ีท่านไดล้งนามภายหลงั 

 

นโยบายการใช้ส่ือ หน้าจอกบัเด็ก 

เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาการทกัษะทางสังคม และ ส่งเสริมจินตนาการอนั

เขม้ขน้ของเด็ก ในการท าเช่นนั้น ส่ิงส าคญัคือเราไดต้ระหนกัถึงผลกระทบของเทคโนโลยี และ ส่ือท่ีมีต่อ

พฒันาการของเด็ก 

พฤติกรรมทางสังคมของเด็กมกัไดรั้บอิทธิพลจากตวัอยา่งท่ีดูในรายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และวิดีโอเกม 

เด็กท่ีดูเน้ือหาท่ีมีความรุนแรง และ พฤติกรรมทางสังคมเชิงลบมีจะแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

นิสัยในลกัษณะเดียวกนันั้น 

เด็กท่ีดูเน้ือหาส่ือท่ีเป็นตน้แบบของลกัษณะของพฤติกรรมทางสังคมเชิงบวก มีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนร่วมใน

การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้อยา่งสันติ และ มีประสิทธิภาพมากกวา่ 

การดูส่ือยงัส่งผลอยา่งมากต่อการเล่นตามจินตนาการของเด็กๆ เม่ือนกัเรียนใชเ้วลาส่วนใหญ่สนุกสนานไป

กบัการดูส่ือโดยไม่ตอ้งออกแรงคิดหรือท าอะไร ท าให้นกัเรียนสนใจกิจกรรมอ่ืนๆ ยากขึ้น  

นอกจากนั้นเด็กๆ มกัมีพฤติกรรมตามส่ือท่ีเขาดู พฤติกรรมเลียนแบบและความเช่ือต่างๆ ท่ีนกัเรียนจ ามาจาก

ส่ือ เช่น เจา้หญิงตอ้งสวยงามตลอดเวลาและไม่ปีนป่ายผาดโผน และ ตอ้งการความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเสมอ 

หรือ วีรบุรุษตอ้งใชค้วามรุนแรงต่อสู้ในการแกไ้ขปัญหา ท าใหน้กัเรียนน ามาเล่นกบัเพื่อนท่ีโรงเรียน 

 

ในฐานะนกัการศึกษา เราตระหนกัดีวา่ส่ือท่ีมีคุณค่า สามารถส่งผลดีต่อเด็กๆไดเ้ช่นกนั ถา้เลือกอยา่งรอบ

ครอบ และมีผูป้กครองนัง่ดูดว้ยเพื่อช้ีแนะแนวทาง โรงเรียนจะไม่ตดัสินครอบครัวท่ีเลือกส่ือใดๆก็ตามให้

บุตรหลานของท่าน แต่เราตระหนกัวา่ประสบการณ์ของเด็กๆในบา้นกบัส่ือเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยงั

ประสบการณ์ในโรงเรียนของพวกเขา ดว้ยเหตุผลน้ีเอง เราจึงขอใหคุ้ณปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการใช้

ส่ือเหล่าน้ี ดงัน้ี 



1. เลือกรายการโทรทศัน์ และ ภาพยนตร์อยา่งระมดัระวงั โดยพิจารณาการกระท า และ ค าพูดของตวัละครวา่

สะทอ้นถึงค่านิยมเชิงบวกท่ีคุณตอ้งการปลูกฝังให้บุตรหลานของท่านหรือไม่ 

2. หลีกเล่ียงการใหบุ้ตรหลานของท่านดูส่ือในตอนเชา้ เพื่อเพิ่มความพร้อมใหบุ้ตรหลานของท่านในการ

เรียนช่วงเชา้  

นโยบายเกีย่วกบัวนิยั หรือ การท าโทษ 

ปรัชญาวินัยการท าโทษเชิงบวก  

นโยบายดา้นวินยัการท าโทษของโรงเรียน แคร์โรลล ์เพรพไดถู้กออกแบบมาใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา

การศึกษาของโรงเรียน และ อิงตามเทคนิคการท าโทษเชิงบวกท่ี มิสเตอร์แคร์โรลลไ์ดพ้ฒันาขึ้น โดยมุ่งเนน้

การปกป้องสมาชิกของโรงเรียนทุกคน และ ส่งเสริมโดยค านึงถึงสภาพจิตใจ อารมณ์ ร่างกาย สังคม/

ศีลธรรม และ จิตวิญญาณของหลกัสูตรของเราเป็นท่ีตั้งตน้  

แนวทางดา้นระเบียบวินยัของเราไม่ไดท้ ามาเพื่อก าหนดพฤติกรรมนกัเรียน เพื่อความสะดวกของคุณครู แต่

เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้วิธีท างานร่วมกนั เคารพชุมชนของตน และค านึงถึงความตอ้งการของผูอ่ื้น ดว้ย

เหตุน้ีนกัเรียนแต่ละคนจะตอ้งประพฤติตนในลกัษณะท่ีส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน เคารพสิทธิ

ของทุกคนในการใชชี้วิต  เรียนรู้ในบรรยากาศท่ีปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและทางอารมณ์ พฒันาทกัษะ

การเรียนรู้อยา่งเป็นอิสระและท างานร่วมกนั อีกทั้งยงัสนบัสนุนทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยตนเองและรักษาจิต

วิญญาณความเป็นตวัตนของนกัเรียน 

 

วิธีการลงโทษของเรา มีแนวทางตามขั้นตอนดังนี้: 

1. นกัเรียนจะไดรั้บการพูดคุย อธิบายในชั้นเรียน เด็ก ๆจะไดรั้บการสอนใหใ้ชพ้ื้นท่ีเพื่อท าใหต้นเองสงบ

และเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการท าใหต้นเองสงบ 

2. ยอมรับ สอนใหรู้้จกัอารมณ์โกรธ ความรู้สึกรุนแรงลบๆ และใหท้างออกท่ีดีกวา่ เช่น  แนะน าใหแ้ยกไป

พกั เปลี่ยนไปเล่นอยา่งอ่ืน หรือออกแรงตี ตอก กบัอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

3. ใชก้ารเตือนและการพกัให้สงบตนเอง  

4. พูดคุยกบันกัเรียนเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้น ฟังและหาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอยา่งมี และติดตามตรวจสอบ

ผลท่ีเกิดขึ้น เราจะมีการพูดคุยและฝึกฝนเทคนิคการสงบสติอารมณ์ของเด็กๆ 



5. หากเตือนดว้ยค าพูดหลายคร้ังแลว้นกัเรียนยงัท าพฤติกรรมเดิมอยู ่นกัเรียนอาจขอใหเ้ก็บงานท่ีท า และ

ออกจากพื้นท่ีการเรียนรู้นั้นเพื่อไปใชพ้ื้นท่ีอ่ืน จนกวา่จะสามารถควบคุมตวัเองใหท้ าตามกฎ  

6. เม่ือนกัเรียนถึงจุดท่ีควบคุมตวัเองไม่ได ้อารมณ์ท่วมทน้ อาจมีความจ าเป็นตอ้งเขา้แทรกแซง ช่วยเหลือ

แบบตวัต่อตวั คุณครูอาจขอใหคุ้ณครูอีกท่านเขา้มาช่วย แยกนกัเรียนออก จนกวา่นกัเรียนจะพร้อมท า

กิจกรรมกลุ่มอีกคร้ัง  

7. โดยทัว่ไป สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนและกิจกรรมของเราไดรั้บการออกแบบเพื่อหลีกเล่ียงการหา้ม ครู

ของเราไดรั้บการฝึกฝนให้จดัพื้นท่ีใหเ้หมาะกบัเด็กท่ีสุด  เพื่อช่วยควบคุมบรรยากาศในหอ้งเรียนให้

กลายเป็นบรรยากาศท่ีสนุกสนาน มีความสุข ครูจะมอบแต่ผลตอบรับเชิงบวก และความรักแก่เด็กๆ 

ปรับเปล่ียนจงัหวะของกิจกรรมในระหวา่งวนัเพื่อมอบประสบการณ์ท่ีจะน าความซ่ึงความสุขในแต่ละวนั 

ครูมีวสัดุอุปกรณ์มากมายหลากหลายใหเ้ลือกใชง้าน เพื่อใหเ้ด็กสามารถระบายพลงังานตามธรรมชาติ ใน

กรณีท่ีนกัเรียนทะเลาะกนั คุณครูจะไม่เขา้ไปหา้มในทนัที คุณครูมีหนา้ท่ีเฝ้ามองและหยดุเม่ือนกัเรียนเร่ิมใช้

ความรุนแรง พูดคุยกบันกัเรียนเก่ียวกบัทางเลือกอ่ืนท่ีสามารถท าได ้ การเขา้ไปแทรกแซงในทนัทีจะตดั

โอกาสท่ีนกัเรียนจะพูดคุย ต่อรอง กนัเอง ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัมากในการอยูใ่นสังคม  

 

จรรยาบรรณของผู้ใหญ่ 

ในฐานะท่ีเป็นผูใ้หญ่ในชุมชนของเราน้ี เหล่าคุณครูของ Carroll Prep เจา้หนา้ท่ี และ ผูป้กครองควรเป็น

แบบอยา่งในการร่วมมือร่วมใจกนั เราขอใหผู้ป้กครองและสมาชิกท่ีเป็นผูใ้หญ่ทุกคนสนบัสนุน และเขา้ใจ

วิธีการ นโยบาย ต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงการน าไปปรับใชท่ี้บา้น เป้าหมายส าคญัของเรา คือ การแกไ้ข

ความขดัแยง้ดว้ยการเรียนรู้มากกวา่วิธีการท าโทษ  

 

หากสมาชิกท่านใดในชุมชน Carroll Prep แสดงการไม่เคารพสมาชิกท่านอ่ืนๆในชุมชนของเรา รวมถึงการ

ใชภ้าษาหรือท่าทางท่ีไม่เหมาะสมต่อเด็ก ต่อคุณครู หรือเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียน หรือผูป้กครองท่านอ่ืน 

หรือไม่ร่วมมือในการไกล่เกล่ียแกปั้ญหา เพื่อแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ตามขั้นตอนท่ีระบุไว ้ 

 

Carroll Prep มีสิทธ์ิในการขอใหค้รอบครัวท่ีมีปัญหาออกจากโรงเรียน และยติุสัญญาของครอบครัวกบั 

Carroll Prep ในทนัที 

 



กระบวนการ เม่ือผู้ปกครองมีความกงัวล 

  ในฐานะโรงเรียนท่ีมุ่งเนน้การอยู่ร่วมกนั ผูใ้หญ่ตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการส่ือสารดว้ยความเห็นอก

เห็นใจในแบบท่ีเราตอ้งการใหลู้กมองเป็นตวัอยา่ง  ผูใ้หญ่ของ Carroll Prep ตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบเชิง

ลบซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการส่ือสารเชิงลบท่ีท าเป็นประจ าโดยนิสัย ดงันั้นผูป้กครองควรงดเวน้จากการใช้

ภาษาท่ีเป็นเชิงลบต่างๆ เม่ือพูดถึงเด็กคนอ่ืน  ลูกของตนเอง  และผูใ้หญ่ในโรงเรียน 

 

  เป็นเร่ืองปกติท่ีเด็กจะอยากรู้เก่ียวกบัร่างกายของตนเองและเพื่อน ดงันั้นเด็กท่ีมีอาย ุ4 ปีขึ้นไป อาจ

พฤติกรรมสนใจเก่ียวกบัเพศ พ่อแม่ไม่ควรลงโทษลูกส าหรับพฤติกรรมน้ี แต่ใหม้องวา่เป็นโอกาสในการ

หารือเก่ียวกบัส่วนต่างๆของร่างกาย สอนเก่ียวกบัเพศ และความเหมาะสม เวลา สถานท่ี ของการท ากิจกรรม

ทางเพศ หากการกระท าดงักล่าวยงัคงอยู ่ผูอ้  านวยการโรงเรียนจะหารือกบัผูป้กครองเก่ียวกบัแผนการดูแลท่ี

นกัเรียน เพื่อช่วยใหน้กัเรียนมุ่งความสนใจไปท ากิจกรรมอ่ืนในท่ีสุด 

กระบวนการแก้ไขข้อขัดแย้ง 

โปรดสละเวลาสักครู่เพื่ออ่านค าแนะน าเหล่าน้ีเก่ียวกบัขั้นตอนในการแกไ้ขขอ้พิพาท เราตอ้งการรับฟังความ

คิดเห็นจากท่าน เพราะเรามุ่งมัน่ท่ีจะท าให ้Carroll Prep เป็นชุมชนท่ีตอบสนองความตอ้งการของทุกคน 

และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

 

ทา้ยท่ีสุดแลว้ ปัญหาจะไม่สามารถแกไ้ขไดห้ากบุคลากรของโรงเรียนไม่ทราบถึงปัญหาหรือไม่เขา้ใจวา่

สถานการณ์ นโยบาย นั้นเป็นปัญหา และสร้างความกงัวลใหท้่าน ทางโรงเรียนมีค าแนะน าดงัน้ี 

 

1. ระบุคน้หาตน้ตอของขอ้ขดัแยง้  

• รับรู้วา่ความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติของมนุษย ์และไม่ไดท้ าใหคุ้ณอ่อนแอหรือเป็นคนผิด ดงันั้นท่ีจะรู้ถึง

ความรู้สึกของเราและเผชิญหนา้กบับุคคลท่ีเรามีความขดัแยง้โดยตรงตอ้งใชค้วามกลา้หาญอยา่งแทจ้ริง  

• จริงๆ แลว้ปัญหาคืออะไร คุณสามารถระบุปัญหาโดยไม่โทษบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนไดห้รือไม่  

“ฉนัตอ้งการ….ฉนัตอ้งการ….ฉนัรู้สึก…” แทนท่ีจะคิดว่า “เขาท าส่ิงน้ีหรือเขาไม่ไดท้ าอยา่งนั้น”  

ตระหนกัถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของคุณและความรู้สึกของผูอ่ื้น  

 



2. หาวิธีท่ีท่ีจะระบายความรู้สึกกงัวลโดยไม่ท าลายบรรยากาศส่วนรวม ความรู้สึกของเรามีอิทธิพลอยา่งมาก

และจะส่งผลต่อพฤติกรรม รู้เท่าทนัความคิดของตนเอง หลีกเล่ียงการกระจายปัญหาไปยงัผูอ่ื้น หรือสร้าง

ความรู้สึกท่ีรุนแรงขึ้น  

  หากเป็นไปได ้เราขอแนะน าใหร่้วมมือกบัครูของบุตรหลานของท่าน (หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) เม่ือ

คุณมีขอ้กงัวลเก่ียวกบับุตรหลาน และสถานการณ์ในหอ้งเรียน  ดว้ยวิธีน้ี คุณจะไดท้ างานร่วมกบับุคคลากร

ท่ีมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น  

 

หมายเหตุ: ในสังคมของโรงเรียน ขอ้ขดัแยง้ส่วนมากมกัไดรั้บการแกไ้ขในสองขั้นตอนแรก เม่ือมีการร่วม

พูดคุยถึงขอ้ขดัแยง้ หรือ ขอ้กงัวลโดยตรงกบัครู หรือ ผูน้ า เรามกัจะพบวา่จะเป็นเร่ืองของการส่ือสารท่ี

ผิดพลาด ขอ้มูลท่ีผิดพลาด ขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้น หรือ ความเขา้ใจผิดเพียงเท่านั้น ซ่ึงหากเป็นกรณีน้ี ก็มกัจะ

สามารถแกไ้ขไดโ้ดยง่าย   

 

3. หากคุณรู้สึกวา่จ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม (หลงัจากผา่นขั้นตอนน้ีแลว้) คุณสามารถนดัหมายกบัอาจารย์

ใหญ่ของ Carroll Prep และ เขียนถึงขอ้กงัวลเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากคุณตอ้งการเอกสารเก่ียวกบัขอ้กงัวล 

โปรดเขียนจดหมายถึงผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการโดยระบุขอ้กงัวลและความตอ้งการของท่าน รวมถึง

แนวทางการแกไ้ขท่ีท่านตอ้งการน าเสนอ เราขอแนะน าให้ท่านมีความชดัเจนและรัดกุมมากท่ีสุด เขียนให้

ชดัเจนและสอดคลอ้งเก่ียวกบัส่ิงท่ีคุณรู้สึกวา่ตอ้งการจากครูหรือโรงเรียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

4. ใหเ้ช่ือใจและคาดหวงัวา่ครูหรือผูอ้  านวยการจะรับฟังขอ้กงัวลของท่าน โรงเรียนอาจใชเ้วลาในการ

แกปั้ญหา ใหเ้วลาครูและผูอ้  านวยการวิเคราะห์ สังเกตสถานการณ์โดยตรง รวบรวมขอ้มูลต่างๆ โปรดให้

เวลาเราไดต้อบกลบัซ่ึงอาจใชเ้วลาหลายวนัหรือหลายสัปดาห์ 

 

5. เช่ือใจวา่ครูหรือผูอ้  านวยการอยูฝ่ั่งเดียวกบัท่าน และพยายามจะแกไ้ขปัญหาใหท้่าน 

 

6. ร่วมกนัตกลงกนัในการแกปั้ญหา ซ่ึงอาจตอ้งมีการประนีประนอม โปรดจ าไวว้า่การแกปั้ญหาไม่ไดมี้วิธีท่ี

ตายตวัชดัเจน แต่เป็นส่ิงท่ีทั้งสองฝ่ายมุ่งมัน่ท่ีจะพยายามแกไ้ขร่วมกนั 

 



7. ร่วมกนัด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

 

8. การติดตามผล หลงัจากเวลาผา่นไปพอสมควร เช็คใหแ้น่ใจวา่คุณรู้สึกดีขึ้นในเร่ืองท่ีขดัแยง้นั้น ถา้หาก

ผูป้กครองพอใจกบัผลลพัธ์  โปรดแจง้ให้อีกฝ่ายทราบและหากผูป้กครองไดส่้งขอ้กงัวลเป็นลายลกัษณ์

อกัษร กรุณาเขียนความพึงพอใจของคุณเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ยเช่นกนั – หากขอ้ขดัแยง้ไม่ไดรั้บการแกไ้ข

ตามความพึงพอใจของท่าน โปรดเร่ิมกระบวนการใหม่อีกคร้ัง  

 

การแก้ไขข้อขัดแย้งแบบครอบครัวต่อครอบครัว 

ทุกสถานการณ์ท่ีขดัแยง้หรือความอึดอดันั้นไม่เหมือนกนั อาจจ าเป็นตอ้งแกไ้ขดว้ยวิธีท่ีต่างกนั อยา่งไรก็

ตามจากประสบการณ์หลายปีของเรา เราพบวา่สถานการณ์บางอยา่งอาจแกไ้ขไดดี้ท่ีสุดดว้ยความช่วยเหลือ

จากบุคคลคณะท่ีปรึกษาของโรงเรียน หน่ึงในสถานการณ์เหล่านั้นคือเม่ือพ่อแม่/ลูก/ครอบครัวมีขอ้กงัวล 

หรือ ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัเด็กคนอ่ืนหรือครอบครัวอ่ืน เป็นสถานการณ์ท่ีค่อนขา้งละเอียดอ่อนซ่ึงตอ้งการ

ความเห็นอกเห็นใจและความกลา้หาญอยา่งยิง่ ในกรณีเหล่าน้ีเรามกัจะขอใหท้ั้งสองครอบครัว (หรือหลาย

ครอบครัว) พบกบัท่ีปรึกษา และฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฟอร์มลายมือช่ือ Signature Form  

 

Student Enrollment Application ฟอร์มการสมคัรเขา้เรียน  

ขา้พเจา้ขอยอมรับวา่ขอ้มูลท่ีกรอกในใบสมคัรนั้นถูกตอ้งและเป็นความจริง ขอ้มูลดงักล่าวสามารถเปิดเผย

ไดส้ าหรับการใชง้านในโรงเรียน  

 

 

(____________________________________) 

Parent/Guardian Signature ลายมือช่ือผูป้กครอง  

 

Medical History & Permission ประวติัสุขภาพ 

ขา้พเจา้ขอยอมรับวา่ขอ้มูลท่ีกรอกในเอกสารทางการแพทยถ์ูกตอ้งและเป็นความจริง ขอ้มูลดงักล่างสามารถ

เปิดเผยไดส้ าหรับการใชง้านในโรงเรียน 

 

 

(____________________________________) 

Parent/Guardian Signature ลายมือช่ือผูป้กครอง 

 

Parent Handbook หนงัสือคู่มือผูป้กครอง  (PDF : TH_Parents HANDBOOK_Year 2021-2022) 

ขา้พเจา้ไดอ่้านนโยบายและขั้นตอนทั้งหมดในหนงัสือคู่มือผูป้กครองแลว้ ขา้พเจา้ยอมรับและเขา้ใจวา่ การ

ไม่ปฏิบติัตามนโยบายเหล่าน้ีท าใหส้ัญญาหรือการใหบ้ริการส้ินสุดลง 

 

 

(____________________________________) 

Parent/Guardian Signature ลายมือช่ือผูป้กครอง 

 

 

ชื่อ-สกลุนกัเรียน 



 

Tuition & Fee การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะช าระค่าเล่าเรียนท่ีก าหนดไวต้ามอตัราท่ีแจง้โดย Carroll Preparatory Primary & Preschool 

ฉนัเขา้ใจวา่ฉันจะไดรั้บแจง้เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงถึงค่าธรรมเนียมใดๆ 30 วนัก่อนท่ีการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช ้

 

 

(____________________________________) 

Parent/Guardian Signature ลายมือช่ือผูป้กครอง 

 

ยนิยอมและยอมรับการส้ินสุดสถานะการเป็นนกัเรียนของแคร์โรลล ์เพรพ ในกรณีท่ีบุตรหลานของขา้พเจา้

ไดมี้การขาดเรียนติดต่อกนัมากกวา่ 5 วนั โดยท่ีขา้พเจา้ไม่ไดมี้การติดต่อหรือแจง้กบัทางส านกังานของแคร์

โรลลเ์พรพ ให้รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

 

(____________________________________) 

Parent/Guardian Signature ลายมือช่ือผูป้กครอง 

 

 


