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พันธกิจของเรา 
ภารกจิของเราคือการสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรงให้บุตรหลานของท่าน การเร่ิมตน้ท่ีดีนั้นสามารถ
สร้างความแตกต่างอย่างมากต่อความส าเร็จของเด็กในอนาคต ดงันั้นเราจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างลกัษณะนิสัย
ที่ดีทางสังคม การเรียนรู้ และ ลกัษณะนิสัยส่วนตวั เราเช่ือว่าทุกคนในครอบครัวตอ้งมีส่วนร่วมใน
กระบวนการน้ี เราจึงจดัให้มีการจดัสัมมนา และ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ส าหรับผูป้กครองดว้ย ผูป้กครอง
ในโรงเรียนของเราจะเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณค่าไปพรอ้มกบับุตรหลานของท่าน เราจะเติบโตไป

ดว้ยกนั!  

เป้าหมายของเรา 
ความสุข 

เด็กที่มีความสุขสามารถเรียนรู้ไดด้ีกว่าและเร็วกว่า เราเช่ือว่าการศกึษาไม่จ าเป็นตอ้งน่าเบื่อและเคร่งเครียด
จริงจงั  การเล่น เป็นวิธีการหลกัในการเรียนรูข้องเด็ก ดงันั้น โรงเรียนของเราจึงไดร้ับการออกแบบมา

โดยเฉพาะเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ สร้างสรรคจ์ินตนาการ ความสนุกสนาน และกระตุน้การเรียนรู้ อาคาร
ของเราเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนกบัโรงเรียนอื่นๆในประเทศไทย  วยัเดก็ของบุตรหลานของท่านจะเต็มไป

ดว้ยเสียงหัวเราะและก่อให้เกิดความรกัในการเรียนรู ้

พึ่งพาตนเอง 

เราตอ้งการให้นกัเรียนของเราไดเ้ป็นเจา้ของการศึกษาของพวกเขาเอง ดงันั้นเราจึงพฒันาทกัษะการจดัการ

เวลาดว้ยตนเอง การประเมินตนเอง  การตดัสินใจดว้ยตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้บุตรหลานของท่านกา้วหนา้ไป
ตามจงัหวะของตนเอง  สามารถคน้หาส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ เด็กท่ีเขม้แข็งและพ่ึงพาตนเองไดจ้ะมีความมัน่ใจ

ในการใชท้กัษะของตนในทุกสถานการณ์ ท าให้พวกเขามีรากฐานท่ีมัน่คงแข็งแกร่งส าหรับอนาคต 

การเติบโตทางวชิาการ 

แมว้่าแนวทางของเราอาจเต็มไปดว้ยเสียงหัวเราะและความรัก แต่เบ้ืองหลงัแลว้เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะเติบโต

ทางวิชาการ ดว้ยการศกึษาท่ีมคีุณภาพสูง มาตรฐานของเรานั้นเขม้งวดและนกัเรียนของจะเราบรรลุเป้าหมาย
ตามวยั เราสามารถท าเช่นนั้นไดโ้ดยปราศจากความเครียดและความวิตกกงัวลทีม่กัเกิดขึ้นกบัการเรียน
วิชาการที่เขม้งวดเกินไป เราเช่ือว่าเราจะสามารถท าไดเ้ช่นเดียว ในขณะที่ยงัคงส่งเสริมความสุขทางอารมณ์ 

และสุขภาพจิตที่ดีให้กบันกัเรียนของเรา 
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ช่ัวโมงให้บริการ  

ทุกวนัจนัทร์ถึงศุกร์  เวลา 8:00 - 16:00 น. 
บริการดูแลก่อนเขา้เรียน 7:00 น. ถึง 7:59 น.   
บริการการดูแลหลงัเลิกเรียน 15:00 น. ถึง 17:00 น. 
บริการจดัการเรียนการสอนพิเศษ (เพ่ิมเติม) ท่ี The Learning Center 17:00 น. ถึง 18:00 น. 
เสาร์ ถึง อาทิตย ์

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

ข้อก าหนดส าหรับการลงทะเบียนสมัครเรียน 

ผูส้มคัรทุกคนของ Carroll Prep โปรดปฏิบตัติามขั้นตอนท่ีระบุไวด้า้นล่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้

แนบเอกสารทั้งหมด ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และ แบบฟอร์มสุขภาพ ส่งพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 

□ ส าเนารายงานของโรงเรียนล่าสุด (เฉพาะภาคเรียนล่าสุดเท่านั้น) 
□ ส าเนาสูติบตัรของนกัเรียน 
□ ส าเนาหนงัสือเดินทางของนกัเรียน (ถา้มี) 
□ รูปถ่าย (รูปถ่ายขนาดหนงัสือเดินทาง 4 รูปล่าสุด) 

 
ส าหรับผูมี้สัญชาติไทย โปรดส่งเอกสารเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
 
□ 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 

เมื่อโรงเรียนมีท่ีว่าง ผูป้กครองจะไดร้ับการติดต่อเพื่อรับการประเมินและสัมภาษณ์ จะมีค่าธรรมเนียมการ

สมคัรที่ไม่สามารถขอคืนไดจ้ านวน 5,000 บาท โดยจะเรียกเก็บก่อนวนัที่ผูป้กครองเขา้ประเมิน  

 

ขั้นตอนที่ 3 : ผลการตอบรับ 

หากการประเมิน และ การสัมภาษณข์องคณุส าเร็จ คุณจะไดร้ับแจง้ทางโทรศพัทแ์ละตามดว้ยอีเมลภ์ายใน 7-

10 วนัหลงัการประเมนิ 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การลงทะเบียน 

หากผูป้กครองตอ้งการยนืยนัเขา้เรียน โปรดลงนามและส่งคืนเอกสารดงัต่อไปน้ี 

□ กรอกฟอร์มใบสมคัร ติดรูปภาพนกัเรียนและลงลายมือช่ือผูป้กครอง  
□ แบบฟอร์มทางการแพทย ์ประวตัิทางการแพทยแ์ละการฉีดวคัซีนของนกัเรียน  
□ ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินมดัจ า – หากไม่มีที่ว่างส าหรับนกัเรียนในปีนั้นๆ เราจะใส่ช่ือบุตร

หลานของคุณในฐานขอ้มูล “รอเขา้เรียน” ของเรา ค่าแรกเขา้จะไดร้ับคืนหากไม่มีที่ว่างภายใน 1 ปี  

 

ที่จอดรถและการส่งนักเรียน 

ผูป้กครองสามารถจอดรถในลานจอดรถของตลาดบองมาร์เช่หรือจอดรถบนถนนใกลเ้คียง (โปรดระวงัป้าย

จอดรถตามจราจร) หากท่านตอ้งการส่งบุตรหลานของท่านโดยการวนรถส่งให้กบัคุณครูโดยไม่จอดรถ 

โปรดนดัหมายกบัเจา้หนา้ท่ีของเรา 

 



การส่งนักเรียน 
ช่วงเชา้อาจเป็นช่วงเวลาท่ีวุน่วายและเป็นจดุเร่ิมตน้ของวนั ท่านจะสามารถช่วยให้ลูกของคณุเร่ิมตน้วนัใหม่

ท่ีดีและประสบความส าเร็จโดยท าส่ิงต่อไปน้ี  

เมื่อท่านและบุตรหลานมาถึงโรงเรียนควรทกัทายคุณครู ส่ือสารขอ้มูลส าคญัที่คุณครูควรรู้ หรือ การ

เปล่ียนแปลงตารางเวลาต่างๆใหม่ของเด็กส้ันๆ  

• เตรียมตวับุตรหลานให้พร้อมลงรถทนัทีที่รถจอด (ส าหรบัการส่งท่ีจุดส่งนกัเรียน ไมจ่อดรถ) 

• เตือนบุตรหลานให้ลา้งมือก่อนเร่ิมเรียน หรือ ก่อนท ากจิกรรม การเล่นตามจดุต่างๆ 

 
เพื่อให้บุตรหลานของคุณไดร้ับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดที่ Carroll Prep เราขอให้ทุกคนรกัษา

ความตรงต่อเวลา 

 

การแยกจากผู้ปกครอง หรือ ผูดู้แลในห้องเรียนก่อนวยัเรียนนบัเป็นทกัษะที่ส าคญัส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน

ทุกคน แมว้่าคณุอาจตอ้งการอยู่กบับุตรหลานของท่านที ่ แต่ขอให้ไวว้างใจว่าครูของบุตรหลานของท่าน
ไดร้ับการฝึกฝนมาอย่างดีเพ่ือจดัการกบัเหตกุารณ์เหล่านั้น บุตรหลานของท่านก าลงัเรียนรู้ทกัษะที่ส าคญั 

และน ้าตานั้นเหล่านั้นจะน ามาซ่ึงความความส าเร็จและการเติบโตเป็นผูใ้หญ่  

 

 

ท่านสามารถช่วยลูกไดอ้ย่างมากโดยการถ่ายทอดความสุขและความมัน่ในต่อคณุครูและโรงเรียน บอกส่ิงท่ี
จะเกิดขึ้นกบับุตรหลาน บอกลาก่อนกลบั (การแอบหนีออกมาเลยอาจเป็นเร่ืองน่ากลวัมากส าหรับเด็ก 
เน่ืองจากดูเหมือนว่าคุณก าลงัจะหายตวัไปแลว้ไม่กลบัมา) ครูทุกท่านพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างใกลชิ้ด

หากบุตรหลานของท่านมีอารมณ์อ่อนไหว คณุครูจะใชเ้วลากบัพวกเขาแบบตวัต่อตวัก่อนท่ีพวกเขาจะเร่ิม

วนัใหม่ท่ีโรงเรียน  

 



ของประจ าวันท่ีผู้ปกครองจัดให้ 
แคร์โรลล ์เพรพ จดัเตรียมอาหาร นมจืด และของว่างให้กบันกัเรียน นกัเรียนถูกฝึกให้สามารถเขา้ถึงนม 
อาหาร และของว่างไดท้นัทีเมื่อรู้สึกหิว อย่างไรก็ตาม คุณครูระมดัระวงัปริมาณ และเวลาที่เหมาะสมส าหรับ
รับประทานอาหารว่าง (เวน้ของว่างก่อนและหลงัเวลาอาหารเท่ียง 1 ชัว่โมง) โดยคณุครูคอยแนะแนว

นกัเรียนดว้ยเหตุผล นกัเรียนไม่ต้องน ากระเป๋า นม และของว่างมาโรงเรียน 
 

วันแบ่งปัน  

ลูกของท่านอาจมี “วนัแบ่งปัน” ในระหว่างสัปดาห์ น่ีเป็นโอกาสที่ดีส าหรับพวกเขาในการทีจ่ะแบ่งปันความ

สนใจ ส่ิงของพิเศษ  หรือ เร่ืองราวในชีวิตนอกโรงเรียนของพวกเขา ช่วยบุตรหลานของท่านเลือกส่ิงของท่ี
เหมาะสมท่ีจะน ามา (ไม่ใช่ของเล่น) หนงัสือ ส่ิงของจากธรรมชาติ ดนตรี และ งานศิลปะของพวกเขาเอง ซ่ึง
จะท าให้เด็กๆมีประสบการณ์การแบ่งปันท่ียอดเยี่ยมและเพลิดเพลิน เนน้ย  ้าว่าไม่อนุญาตให้ใช ้หรือ น าของ

เล่นที่มีความรุนแรง เช่น ปืนและดาบ มาที่โรงเรียนเป็นตน้ 

 

กรณีเปลี่ยนคนมารับนักเรียน 
  โปรดแจง้ครูของบุตรหลานของท่าน หรือ ครูหลงัเลิกเรียนหากมีบุคคลอ่ืนมารับบุตรหลานของท่าน 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุไดท้ าการแจง้รายช่ือผูท้ี่สามารถรบับุตรหลานของท่านได ้(นอกเหนือจากพ่อแม่ 
และ ผูป้กครองตามกฎหมาย) กบัส านกังานของโรงเรียนแลว้ กรณีที่บุคคลที่ไม่อยู่ในรายช่ือจะไปรับบุตร
หลานของท่าน พวกเขาจะไดร้ับอนุญาตให้ท าเช่นนั้นไดก้ต็่อเม่ือคุณไดแ้จง้ให้ครู หรือ ครูหลงัเลิกเรียนให้

ทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรแลว้เท่านั้น  

  มีแบบฟอร์มการรับนกัเรียนที่ส านกังานของโรงเรียนเพื่อความสะดวกของท่าน ทกุคนที่มารับ

นกัเรียนจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัที่มีรูปถ่ายท่ีตรงกบัช่ือผูร้ับ คณะครู และ เจา้หนา้ท่ีของ Carroll Prep จะ

ไม่รับผิดชอบต่อการดูแลบุตรหลานของท่านเม่ือท่านไดล้งช่ือออกจากโรงเรียนแลว้  

 

การลงช่ือออก 

เราให้ความส าคญักบัการลงช่ือให้บุตรหลานของท่านเขา้ และ ออกโรงเรียนในแต่ละวนั เน่ืองจากบตุรหลาน
ของท่านเป็นความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ี Carroll Prep ตราบเท่าที่พวกเขาอยู่ในโรงเรียน กรุณาโปรดอย่า



ลงช่ือบุตรหลานของท่านออกจนกว่าท่านจะพร้อมท่ีจะน านกัเรียนออกจากโรงเรียน โรงเรียนให้เวลา 10 

นาทีหลงัจากที่คณุลงช่ือบุตรหลานของท่านออก เกินกว่านั้นจะถือเป็นการเขา้โปรแกรมดูแลหลงัเลิกเรียน 

  หากคุณตอ้งการให้บุตรหลานของคุณอยู่เล่นในบริเวณโรงเรียนของเราระหว่างเวลา 15:00 น. ถึง 
17:00 น. แมว้่าท่านจะอยู่ดว้ย ท่านก็จะตอ้งลงช่ือไวต้่อไป ทางโรงเรียนจะมกีารเรียกเก็บค่าดูแลหลงัเลิก

เรียนส าหรับนกัเรียนที่ลงช่ือออกหลงัเวลา 15.30 น. 

  ผูใ้หญ่ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนควรปฏิบตัิ ใชค้  าพดูและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และ ค านึงถึง
ผลกระทบต่อนกัเรียน และผูป้กครองท่านอ่ืนท่ีไดเ้ขา้มาเยีย่มชมโรงเรียน เพราะพฤตกิรรมเหล่านั้นจะมีผล
ต่อความมัน่คงทางอารมณข์องเด็กคนอ่ืนๆดว้ย  ถา้ท่านใดมีขอ้กงัวล เช่น ดา้นสังคม/อารมณ์ หรือ 
พฤติกรรมใดๆ ของผูใ้หญ่ โปรดแจง้เหตกุารณ์ที่คณุพบเห็นไดโ้ดยตรงกบัเจา้หนา้ของโรงเรียนไดใ้นทนัที  
 

โรงเรียนปิดเวลา 17.00 น. และ มคี่าธรรมเนียม 500 บาท (ต่อเด็ก 1 คน ต่อครั้ ง) ส าหรับผูท้ี่มารับบุตรหลาน
หลงัเวลา 17.00 น.  

 

  



ปีการศึกษา 
โปรดดูปฏิทินโรงเรียน Carroll Prep บนเวบ็ไซต:์ http://carrollprep.ac.th/calendar 

ผูป้กครองสามารถขอส าเนาของปฏิทินโรงเรียนกบัส านกังานของโรงเรียนได ้

 

งานประจ าปี 

วนัครอบครัว     วนัเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม 

ล่าไข่อีสเตอร์    มีนาคม-เมษายน 

เปิดเทอมแรก    กลางเดือนพฤษภาคม 

วนัแม่      12 สิงหาคม 

ปาร์ตี้ฮาโลวีน    ปลายเดือนตุลาคม 

เปิดภาคเรียนที่ 2    ตน้เดือนพฤศจกิายน 

เทศกาลลอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน 

วนัพ่อ      5 ธนัวาคม 

ปาร์ตี้คริสตม์าส และ ปีใหม ่  ปลายเดือนธนัวาคม 

 

การฝึกอบรมพนักงาน และ วันกลับบ้านเร็ว 

Carroll Preparatory Primary & Preschool มีความภูมิใจที่เรามีคณะอาจารยท์ีไ่ดร้ับการฝึกอบรมมาเป็นอย่าง

ดีและไดม้ีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนไปดว้ยกนั วนัฝึกอบรมของพนกังานและวนักลบับา้นเร็วมี

จุดประสงคส์องประการที่ส าคญัอย่างมากต่อการปฏิบตัภิารกิจของโรงเรียน: 

1. การฝึกอบรม: การฝึกอบรมในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง และ การวางแผนมาอย่างดีนั้น จะช่วยเติมพลงั และ 
เป็นแรงบนัดาลใจให้ครูเพื่อจะไดท้ าหนา้ท่ีให้ดีที่สุด การฝึกอบรมช่วยให้ครูเรียนรู้วิธีใชเ้วลากบั

นกัเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้ครูไดจ้ดุไฟแห่งความ
สร้างสรรค ์และ ทบทวนเป้าหมายอนัส าคญัที่สุดในการเป็นครูของพวกเขา ครูจะเรียนรูก้ลยุทธ์ 



และ เทคนิคที่จะสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดโ้ดยตรงในหอ้งเรียน เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณภาพ
การศึกษาท่ีดีที่สุดแก่บุตรหลานของท่านได ้

2. การวางแผนการท างานร่วมกนั: วันของคณะครู จะให้ครูไดใ้ชเ้วลาร่วมกนัเพื่อท างานร่วมกบั

ผูอ้  านวยการบริหารเกี่ยวกบันโยบายโรงเรียน กิจกรรม การส่ือสาร และการจดัการทัว่ไปของ
โรงเรียน การท างานร่วมเหล่าน้ีจะช่วยสร้างวฒันธรรมโรงเรียนในเชิงบวกร่วมกบัเหล่าคณาจารย์
ต่างๆที่มีอ านาจในโรงเรียน 

 

  วนักลบับา้นไวจะเกิดขึ้นตามเวลาท่ีก าหนดอย่างสม ่าเสมอ และ จะแสดงอยู่ในปฏิทินของโรงเรียน 
ในวนัเหล่าน้ีผูป้กครองจะตอ้งมารับเดก็ทุกคนภายในเวลา 14:00 น. และ จะไม่มีบริการดูแลนกัเรียน
หลงัเลิกเรียน ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เจา้หนา้ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการรับการฝึกอบรม และตระหนกั

ถึงความส าคญัในการร่วมมือกนั น าพาให้เราใชท้รัพยากรที่มีเราอยู่ที่ Carroll Prep เพ่ือน าไปเพ่ิม

ประสบการณก์ารเรียนรู้ของบุตรหลานของท่านไดอ้ย่างดทีี่สุด 

การส่ือสารของโรงเรียน 

ความรับผิดชอบของผูป้กครองในการรับการส่ือสาร  

ผูป้กครองควรไดร้ับรู้ อ่าน และตอบกลบัการส่ือสารทั้งหมดจากโรงเรียน ขอ้มูลและการส่ือสารจะถูกส่งไป

ยงัผูป้กครองทั้งสองท่านทางอีเมล ์ครูไม่สามารถท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างผูป้กครองทั้งสองท่านได ้ 

 

อีเมล : การส่ือสารส่วนใหญ่ในห้องเรียน และ จากฝ่ายบริหารจะท าโดยการใชอี้เมล หรือ ผ่านโซเชียลมีเดีย

ต่างๆ รวมถึงจดหมายข่าวที่ให้ขอ้มูลจากครูของบุตรหลานของท่าน และ การเตือนความจ ารายสัปดาห์
เกี่ยวกบักจิกรรมต่างๆท่ีจะเกดิขึ้น โปรดแจง้ให้ครูของบุตรหลาน ผูป้กครองในชั้นเรียน และ ส านกังานของ

โรงเรียนทราบหากคุณตอ้งการใชรู้ปแบบการส่ือสารอ่ืน  

 

การโทรศัพท์ : ระหว่างท่ีนกัเรียนอยู่ในชั้นเรียน เราจะไม่โทรเขา้ไปรบกวนชั้นเรียนนั้นๆ ผูป้กครองสามารถ
ฝากขอ้ความไวไ้ด ้(ทั้งกลางวนัและกลางคนื) ทีส่ านกังานของโรงเรียน ส าหรับครูส่วนใหญ่นั้นจะอ่าน

ขอ้ความในตอนเชา้และตอนเยน็ของวนั พวกเขาจะแจง้หรือตอบกลบัรายละเอียดเฉพาะให้ผูป้กครองทราบ 



 หากคุณตอ้งการส่งขอ้ความถึงครูของบุตรหลานของท่านในระหว่างวนัเรียน (เช่น เพื่อแจง้การเปล่ียนแปลง
ในการไปรับนกัเรียน) กรุณาตดิต่อที่ส านกังานของโรงเรียนโดยตรง พนกังานจะส่ือสารขอ้มูลนั้นภายใน

โรงเรียนให้ 

หลงัเวลาท าการ เจา้หนา้ท่ีจะรับโทรศพัทเ์มื่อเป็นไปได ้และ ในระหว่างวนัครูจะไม่ตอบขอ้ความออนไลน์
และบนแอปพลิเคชัน่อ่ืนๆ 
 

Seesaw Application : โรงเรียนทราบดีว่าผูป้กครองตอ้งการแชร์ขอ้มูลที่นกัเรียนเรียนรู้ในแต่ละวนั 

เน่ืองจากโรงเรียนของเราใชก้ารท าโปรเจคเป็นหลกัในการเรียนรู้ และเราพยายามลดขยะจากโปรเจคดว้ย
การน าอุปกรณ์มาใชใ้หม่ ท าให้นกัเรียนไม่ไดน้ าอุปกรณ์ ผลงานกลบับา้นทุกวนั ดงันั้นเราจะมีการส่ือสาร
กิจกรรมรายวนั ภาพนกัเรียน ทกัษะทีน่กัเรียนพฒันาผ่านโปรแกรม Seesaw ผูป้กครองสามารถส่ือสารกบัครู

ประจ าชั้นไดใ้นช่องทางน้ีโดยตรง  

 

เว็บไซต์ : www.carrollprep.ac.th เป็นแหล่งขอ้มูลที่ครบถว้นของโรงเรียน รวมถึงปฏิทินโรงเรียนที่อพัเดท

ตลอด และ ข่าวสารเกี่ยวกบัชุมชนของโรงเรียน และ ลิงก์ไปยงัหนา้ Facebook ของ Carroll Prep ขอความ
กรุณาผูป้กครองท่ีไดร้ับแจง้เกีย่วกบัเวบ็ไซตโ์ปรดท าความคุน้เคยกบัเน้ือหาเวบ็ไซตข์องเรา 

 

การนัดหมายกบัครู : ผูป้กครองอาจนดัหมายกบัครูในตลอดปีการศกึษาตามความจ าเป็น ครูส่วนใหญ่ไม่

สามารถคุยอย่างกะทนัหันได ้(นอกเหนือจากขอ้ความส้ันๆ)  เน่ืองจากพวกเขาอาจจะก าลงัเตรียมการเรียน
การสอน หรือ ก าลงัทกัทายนกัเรียนเมื่อมาถึง ครูอาจไม่ว่างในช่วงเวลาเดินทางสลบัสับเปล่ียนระหว่างชั้น
เรียน หรือช่วงส่งนกัเรียนกลบับา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือคุณครูมีการประชุมของอาจารย ์และการประชุม

อ่ืนๆท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมหลงัจากชั้นเรียนเลิก 

 
ในกรณีที่ตอ้งการคยุกบัครูของบุตรหลานของท่าน โปรดถามครูของบุตรหลานของท่านเพ่ือนดัแนะเวลาท่ี

สะดวก เพื่อจะไดคุ้ยกบัคณุครูไดอ้ย่างเต็มที่ มีสมาธิ และไม่ถูกรบกวนระหว่างสนทนา 

 

การนดัหมายผูอ้  านวยการ/อาจารยใ์หญ่ : ผูป้กครองสามารถแวะมาที่ส านกังานดว้ยตนเองได ้ไม่ว่าท่านจะได้
นดัหมายหรือไม่ เพื่อพูดคุยกบัอาจารยใ์หญ่ คณุจอร์จ แคร์โรลล ์ไม่ว่าจะเป็นการเร่ืองขอ้กงัวลต่างๆ ความ



คิดเห็น ค าชม หรือ เพื่อเป็นขอ้มูลของท่าน คุณอาจพดูคุยกบัผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตัิการของเราดว้ย 

 

การเข้าเยี่ยมของผู้ปกครอง : ผูป้กครองสามารถไปเยี่ยมบุตรหลานของท่านที่โรงเรียนไดต้ลอดเวลา เวน้แต่
จะไดร้ับค าส่ังศาล กรุณาแจง้ครู หรือ พนกังานก่อนการเยี่ยมชมท่ีมีวตัถุประสงคน์อกเหนือจากการแวะพกั

หรือ เขา้ชมส้ันๆ ผูเ้ขา้พกัตอ้งเช็คอินท่ีส านกังานและรับป้ายผูม้าติดต่อ เพื่อความปลอดภยั ความเป็นส่วนตวั

ของนกัเรียนทุกคน 

ส่วนลดส าหรับพี่น้อง 

ทางโรงเรียนมีส่วนลดค่าเล่าเรียนท่ีจะมอบให้ส าหรับพ่ีนอ้งท่ีไดท้ าการศึกษาอยู่ในโรงเรียนพร้อมกนั ดงัน้ี 

ลูกคนที่สองและคนที่สาม  ไดร้ับส่วนลด 5%  ต่อคน 

ลูกคนที่ส่ีไปแลว้   ไดร้ับส่วนลด 10%  ต่อคน 

ค่าเล่าเรียนก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน 

การดูแลเด็กก่อนเขา้เรียนและหลงัเลิกเรียน  
7:00-7:59 น. และ 16:00-17:00 น. คิดค่าบริการชัว่โมงละ 100 บาท  

(อตัราดูแลก่อนและหลงัเวลาเรียน รายเทอม/รายปี สามารถดูไดใ้นส่วนของค่าธรรมเนียม)  

ท่านตอ้งลงทะเบียนให้บุตรหลานของท่านออกทกุวนัหลงัเลิกเรียนในแต่ละวนั หากนกัเรียนยงัอยู่ในบริเวณ
โรงเรียน ถือว่านกัเรียนอยู่ในการดูแลของคณุครู ผูป้กครองจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมดูแลเดก็นกัเรียนหลงัเลิก
เรียนจนถึงเวลา 17.00 น. หลงั 17.00 น. จะมคี่าบริการเพ่ิมอีก 500 บาท  

 

โรงเรียนปิดเวลา 17.00 น. 

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

ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะตอ้งช าระล่วงหนา้ก่อนเร่ิมภาคการศึกษา เราจะเรียกเก็บเงินตามปฏิทินการเรียกเก็บ

เงินของโรงเรียน  ทั้งน้ี อาจมีการพิจารณาค่าปรับเป็นดอกเบ้ีย หากยงัมีค่าธรรมเนียมคงคา้งอยู่หลงัจากวนั
ครบก าหนด ค่าเล่าเรียนและค่าใชจ้่ายทั้งหมดจะไดร้ับการพิจารณาปรับขึ้นในทกุๆปี นอกจากน้ี อาจมีการ

ออกใบแจง้ให้ช าระอ่ืนๆ ในระหว่างปี ตามค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจริง 



วิธีการช 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 าไดโ้ดยการโอนเงินผ่านธนาคารกบับริษทั แคร์โรลล ์เพรพ จ ากดั ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ และ เน่ืองจากธนาคารในประเทศไทยไม่ไดร้ะบุช่ือผูช้ าระเงินให้กบัโรงเรียน ดงันั้นท่านตอ้งส่ง 
สลิปการช าระเงิน (และโปรดเขียนช่ือบุตรหลานของท่านให้ชดัเจน) และ ส่งอีเมลมาที่ 

admissions@carrollprep.com 

การช าระด้วยบัตรเครดิต 

โรงเรียนรับช าระเงนิดว้ยบตัรเครดิต โดยที่ท่านจะตอ้งเดินทางมาดว้ยตนเองท่ีส านกังานของโรงเรียน มี
ค่าธรรมเนียมการช าระส าหรับการใชบ้ตัรเครดิตของท่านตามจ านวนเงินท่ีท่านไดช้ าระ ค่าธรรมเนียมน้ีจะ

เพ่ิมเป็นยอดรวมท่ีผูป้กครองจะตอ้งช าระ โดยปัจจุบนัค่าธรรมเนียมการสูงสุด คือ 3% แต่อาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามแต่ผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตนั้นๆ  

 

 

ค่าธรรมเนียมการช าระล่าช้า 

ในกรณีมคี่าใชจ้่ายคงคา้งหลงัจากวนัที่ครบก าหนดจะมคี่าธรรมเนียมการช าระล่าชา้ท่ี 1.5% ต่อเดือน โดยคิด

เป็นรายวนันบัจากวนัทีค่รบก าหนด โดยจะมกีารเรียกเก็บทุกเดือนในระหว่างท่ียงัคงคา้งช าระ 

 

 

 



แนวทางโภชนาการ และ การรับประทานอาหารของโรงเรียน 

เราเช่ือมัน่อย่างยิ่งว่าอาหารท่ีดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จะส่งผลดีต่อพวกเขาในขณะที่เดก็ๆอยู่ที่โรงเรียน เรา
จึงไม่อนุญาตให้นกัเรียนน าขนม และ อาหารเขา้มาในโรงเรียนเอง เวน้แต่เดก็คนนั้นจะมีขอ้จ ากดัดา้นอาหาร
เป็นพิเศษที่โรงเรียนไม่สามารถจดัหารองรับให้ได ้อาหารใดๆที่จะน าเขา้มาในโอกาสพิเศษไม่ควรที่มี

น ้าตาลเป็นส่วนประกอบหลกั อาหารท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าว ไดแ้ก่ ลูกอม น ้าอดัลม คพัเคก้ คกุกี้  พุดดิ้ง ฯลฯ 
เราให้ความส าคญัอย่างยิ่งว่าเดก็ทกุคนตอ้งรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และ  มีประโยชน์ใน
ขณะท่ีอยู่ในความดูแลของเรา เรามุ่งมัน่ท่ีจะเสิร์ฟอาหารจากธรรมชาติท่ีไม่ผ่านการขดัสีให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้โปรดเคารพในนโยบายทางโภชนาการของเรา  

 

โปรแกรมอาหารกลางวนั Carroll Prep ให้บริการโดยร้านอาหารภายนอกที่ผ่านการคดัสรรคแ์ลว้อย่าง
ระมดัระวงั เมนูอาหารส าหรับสัปดาห์ต่อไปจะถูกส่งให้ผูป้กครองสามวนัก่อนวนัจนัทร์ของแต่ละสัปดาห์ 

ผูใ้ดที่มีความตอ้งการพิเศษทางดา้นอาหารดว้ยหลกัศาสนา หรือ แพอ้าหาร กรุณาแจง้ในแบบฟอร์มโรงเรียน 

 

การจัดงานวนัเกิด 

ผูป้กครองสามารถฉลองวนัเกิดของบุตรหลานของท่านที่โรงเรียนไดเ้มื่อตอ้งการ ทางโรงเรียนจะจดัเตรียม
มฟัฟิน หรือ คพัเคก้ท่ีไม่มีฟรอสติ้ง และ ปราศจากถัว่ ส าหรับนกัเรียนและเพื่อนร่วมห้อง ผูป้กครองท่านใด
ที่ไม่ตอ้งการให้บุตรหลานเขา้ร่วมงานฉลองวนัเกิดทีโ่รงเรียนโปรดตามความตอ้งการของท่านกบัเจา้หนา้ท่ี

ธุรการก่อนเขา้เรียน 

 

นโยบายด้านสุขภาพและรายงานทางการแพทย์ 

ผูป้กครองจะตอ้งกรอกบนัทกึการฉีดวคัซีน และ การตรวจร่างกายภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา และ น าขอ้มูล

ไปบนัทึกไวท้ี่โรงเรียนภายใน 30 วนันบัตั้งแตว่นัแรกท่ีเดก็เขา้เรียน 

บนัทึกควรรวมถึงผลการตรวจคดักรอง ยาตามใบส่ังแพทย ์ค  าอธิบายของความบกพร่องต่างๆ  และ โรค
เร้ือรังต่างๆ เด็กทุกคนตอ้งไดร้ับการฉีดวคัซีนให้ครบถว้น เวน้แต่ไดร้ับการยกเวน้ทางการแพทย ์หรือ ทาง

ศาสนา นกัเรียนท่ีไม่ไดร้ับวคัซีนอาจถูกห้ามไม่ให้เขา้เรียนหากมีการระบาดของโรคเกิดขึ้น 

 



การจัดการยา 
ผูป้กครองตอ้งกรอกและลงนามในแบบฟอร์มอนุญาตทางการแพทยเ์พื่อให้เจา้หนา้ท่ีสามารถให้ยาแก่เด็กได ้

แบบฟอร์มน้ีจะระบุวนัท่ี ปริมาณตามเดิมท่ีระบุไวใ้นขวด และ เวลาให้ยา หากเป็นยาท่ีส่ังโดยแพทย ์ใบส่ัง
ยาของแพทยจ์ะตอ้งแนบมากบัยานั้น และ เจา้หนา้ท่ีจะปฏิบตัิตามใบส่ังแพทยเ์ป็นส าคญั แมว้่าผูป้กครองจะ
ร้องขออย่างอ่ืนก็ตามช่ือของบุตรหลานของท่านจะตอ้งเขียนก ากบัไวบ้นตวัยาอย่างชดัเจน ยาจะถูกล็อคไว้

ในขณะที่อยู่ในโรงเรียน 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) 

เราตระหนกัดีว่าเป็นเร่ืองยากส าหรับพ่อแม่ท่ีตอ้งท างานและตอ้งให้ลูกอยู่บา้น แต่การกระท าเช่นน้ีจะช่วย

ป้องกนัการติดเช้ือและส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภยัของลูกท่านและผูอ่ื้น 

โปรดแจง้ให้โรงเรียนทราบหากบุตรหลานของท่านมีอาการของโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีอาการป่วย เพื่อให้
ผูป้กครองท่านอ่ืนๆ ไดร้ับการแจง้เตือน ถา้ลูกของคุณมีป่วยระหว่างวนัที่โรงเรียน เราจะพยายามอย่างเต็มที่

เพื่อให้พวกเขาผ่อนคลายและอยู่ห่างไกลจากเด็กคนอ่ืนๆ โรงเรียนจะไม่ให้ยานกัเรียนโดยไม่ไดร้ับอนุญาต
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแพทยป์ระจ าของนกัเรียน ผูป้กครองจะตอ้งมารับนกัเรียนกลบับา้นโดยเร็วที่สุด 

 

การล้างมือ การลา้งมือช่วยลดการแพร่กระจายเช้ือโรคไดอ้ย่างมาก ขอให้เด็กและผูใ้หญ่ลา้งมือดว้ยสบู่ทนัที

เมื่อเขา้โรงเรียนในตอนเชา้ และ หลงัจากการเล่นขา้งนอก 

เราจะลา้งมือก่อนและหลงัรับประทานอาหาร ก่อนและหลงัการเล่นน ้า หลงัจากท างานกบัแป้งโดว ์และ วสัดุ
ที่ตอ้งสัมผสัอ่ืนๆ และ หลงัจากเขา้ห้องน ้า ส่ังน ้ามูก ดดูน้ิว หรือ สัมผสัวตัถุ หรือ พ้ืนผิวท่ีปนเป้ือน 

 

 

 



การฝึกเข้าห้องน ้า ครูจะคอยสังเกตเดก็ใหม่เพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขาพร้อมท่ีจะสามารถเขา้ห้องน ้าดว้ยตนเอง

ได ้หากเกดิเหตุสุดวิสัยต่างๆบ่อยครั้ ง ครูจะแจง้ และ ประสานเพื่อร่วมมือกบัผูป้กครองเพื่อพฒันาแผนที่
ตอบสนองความตอ้งการของเด็กแต่ละคนให้ดีสุดได้  

 

การบันทกึและการรายงานอุบตัิเหตุ การบาดเจ็บทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการกระแทกท่ีศีรษะ เลือดออก 
กระดกูหัก และ/หรือ ตอ้งไดร้ับการรกัษาพยาบาลจะถูกบนัทึกไวใ้นบนัทึกเหตกุารณ์ของโรงเรียน จะมกีาร

ลงบนัทึกรายงานเหตกุารณ์ และ ผูป้กครองจะไดร้ับแจง้ถึงการบาดเจ็บ/อุบตัิเหตุเหล่านั้น 

รายงานน้ีจะกรอกรายละเอียดโดยชดัเจนและจะถูกลงนามโดยทั้งเจา้หนา้ท่ี Carroll Prep และ ผูป้กครอง 
รายงานน้ีจะถูกเก็บไวใ้นไฟลน์กัเรียนของเดก็ โดยโรงเรียนจะท าส าเนาเพ่ือที่จะมอบให้ผูป้กครอง และ 
ผูอ้  านวยการของโรงเรียน 

 

กรณีเหตุฉุกเฉิน คุณครู Carroll Prep ทุกคนไดร้ับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และ การท า CPR 

ซ่ึงจะมีการอพัเดทฝึกฝนอย่างเป็นประจ า ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกดิขึ้นกบับุตรหลานของท่าน ทางโรงเรียนจะ

ติดต่อผูป้กครองก่อน แลว้จึงติดต่อช่องทางบุคคลส ารอง 

หากเหตุฉุกเฉินจ าเป็นตอ้งไดร้ับการรกัษาพยาบาลทนัที เราจะเรียกรถพยาบาลทนัทีในขณะที่เราก าลงัติดต่อ
ท่าน และ ในระหว่างปีหากมกีารเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัทใ์ดๆ โปรดแจง้ช่องทางติดต่อของท่านหรือ

ผูต้ิดต่อกรณีฉุกเฉินของท่าน (ทั้งหมายเลขที่ท างาน และ หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ) ให้ส านกังานของ

โรงเรียนทราบ  

แนวทางการกลับไปโรงเรียนหลังหายจากอาการป่วย 

ก่อนกลบัไปโรงเรียน เดก็ควรปลอดอาการเจ็บป่วยต่างๆเป็นเวลา 24 ชัว่โมง เดก็ไม่ควรกลบัไปโรงเรียน
หากยงัคงมีอาการขา้งตน้อยู่ เด็กที่ไดร้ับยาปฏิชีวนะไม่ว่าในรูปแบบใดๆ จะตอ้งกนิยาเป็นเวลา 24 ชัว่โมง

ก่อนกลบัไปโรงเรียน และ จะตอ้งไดร้ับอนุญาตจากแพทยเ์พ่ือกลบัไปโรงเรียนส าหรับกรณีดงัต่อไปน้ี: 

• ตาสีชมพู หรือ เยื่อบุตาอกัเสบ (ตาแดง) 

• ผื่นที่ดูเหมือนตดิต่อได ้เช่น หิด ผืน่แผลพุพอง ไขอี้ด าอีแดง 

• เจ็บคอ หรือ ปากและน ้าลายไหล 

• โรคตบัอกัเสบต่างๆ 



• โรคติดต่อทัว่ไปของเดก็ เช่น โรคมือ เทา้ ปาก, อิสุกอิใส, ไขห้วดัใหญ่, ไวรัส RSV, ฯลฯ 

• เยื่อหุ้มสมองอกัเสบต่างๆ 

• เด็กคนใดท่ีป่วย และ ดูเหมือนจะไม่ดขีึ้น 

• ทุกครั้ งท่ีเดก็เขา้รับการรกัษาในโรงพยาบาล ทางโรงเรียนมีสิทธ์ิที่ขอเอกสารรับรองเพ่ิมเติม เพ่ือให้แน่ใจ
ว่ามีความปลอดภยัท่ีนกัเรียนจะกลบัเขา้เรียนอีกครั้ ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนกัเรียนในโรงเรียน 

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการ งดเข้าเรียน ส าหรับนกัเรียนที่มียังมีอาการเจ็บป่วยอยู่ แม้ว่าจะได้รับอนญุาตจากให้

ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ตาม หากคุณรู้สึกว่าบตุรหลานของท่านพร้อมกลบัเขา้เรียนแลว้ สามารถกรอก 

"ใบอนุญาตให้กลบัโรงเรียน" ขณะที่ยงัคงอยู่กบัแพทย ์

 

โรคภูมิแพ้ 

หากลูกของท่านไดร้ับการวนิิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ ้โปรดแจง้ผูจ้ดัการของโรงเรียน เราตอ้งมีค  าแถลงเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากแพทยข์องบุตรหลานของท่านท่ีอธิบายถึงการแพเ้ฉพาะ ขอ้ควรระวงัพิเศษ ขั้นตอนการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือ อุปกรณก์ารรกัษาพยาบาลที่บุตรหลานของคุณอาจตอ้งการ หากบุตรของท่านมีอาการ
แพอ้าหารซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้อาหารหรือเคร่ืองดื่มทดแทน คณุตอ้งให้ค าช้ีแจงจากแพทยข์องเดก็โดยระบุ

ลกัษณะของการแพแ้ละส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งทดแทน 

 

โควิด -19 

เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 มคีวามเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงเป็นประจ า กรุณาติดตามมาตรการ

ของโรงเรียนผ่านทาง http://carrollprep.ac.th 

 

คุณภาพอากาศ 

แมว้่าการวิจยัเกีย่วกบัผลกระทบระยะยาวของมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวขอ้งกบัฝุ่นละออง (PM) จะยงัด าเนิน
ต่อไป แต่ก็เป็นที่ชดัเจนว่าการไดร้ับ PM 2.5 ไมครอนหรือเล็กกว่านั้นอาจเป็นอนัตรายไดอ้ย่างมาก อย่างไร
ก็ตาม ส่ิงส าคญัคือตอ้งสังเกตว่าผลกระทบนั้นขึ้นอยู่กบัความยาวของการเปิดรับสภาพอากาศนั้น องคก์ร



EPA(ของสหรัฐ) และ องคก์รอ่ืนๆของไทย ระบุว่าระดบั AQI ท่ีสูงขึ้น (100-200) เป็นอนัตรายอย่างยิ่งเม่ือ

อยู่กลางแจง้ เป็นเวลานานหลายชัว่โมง และ เม่ือแมจ้ะมีการเคล่ือนไหวร่างกายในระดบัเพียงปานกลาง 

เกณฑ์ของดชันีคุณภาพอากาศของประเทศไทย 

AQI ความหมาย สีที่ใช้ ค าอธบิาย 

0 - 25 คุณภาพอากาศดีมาก ฟ้า 
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะส าหรับกิจกรรมกลางแจง้และการ
ท่องเที่ยว 

26 - 50 คุณภาพอากาศด ี เขียว 
คุณภาพอากาศดี สามารถท ากจิกรรมกลางแจง้และการท่องเที่ยวได้
ตามปกต ิ

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

101 - 200 
เร่ิมมีผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
ส้ม 

ประชาชนทัว่ไป : ควรเฝ้าระวงัสุขภาพ ถา้มีอาการเบ้ืองตน้ เช่น ไอ 
หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรม
กลางแจง้ หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมคีวามจ าเป็น 
ผูท้ี่ตอ้งดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรม
กลางแจง้ หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมคีวามจ าเป็น ถา้มี
อาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล าบาก ตาอกัเสบ แน่นหนา้อก 
ปวดศีรษะ หัวใจเตน้ไม่เป็นปกติ คล่ืนไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษา
แพทย ์

201 ขึ้นไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ แดง 
ทุกคนควรหลีกเล่ียงกิจกรรมกลางแจง้หลีกเล่ียงพ้ืนท่ีท่ีมีมลพิษทาง
อากาศสูง หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมีความจ าเป็น หากมี
อาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย ์

  



ของหายและการเก็บรักษา 
ส่ิงของท่ีสูญหาย และ ถูกพบจะถูกเก็บไวท้ี่ส านกังานของโรงเรียนในระยะเวลาจ ากดั ไม่เกิน 1 อาทิตย ์

ส่ิงของท่ีไม่ไดอ้า้งสิทธ์ิจะน าไปบริจาคเพ่ือการกุศลในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งปี 

 

การใช้โทรศัพท์มือถือ 

เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดลอ้มการของการศึกษาจะเป็นประโยชน์ส าหรับนกัเรียน Carroll Prep ทุกคน และ 
สภาพแวดลอ้มการท างานส าหรับเจา้หนา้ท่ี Carroll Prep ทกุคนจะมีประสิทธิผล โปรดปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑเ์หล่าน้ีส าหรับการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในโรงเรียน: 

• ครูของ Carroll Prep ใชแ้อปพลิเคชัน่ต่างๆ มากมายเพ่ือติดตามความคืบหนา้ ประสานงานเร่ืองบทเรียน 
หรือ การเรียนการสอน รวมถึงใชส่ื้อสารกบัผูป้กครอง ดงันั้น ท่านอาจจะเห็นครูของเราใชโ้ทรศพัทร์ะหว่าง
คาบเรียน น่ีเป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีการเก็บบนัทกึ และ ไม่รบกวนความสามารถในการสอนของพวกเขา 

การใชเ้ทคโนโลยจีะช่วยเพ่ิมความสามารถของเราในการตดิตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนมากขึ้น 

• นกัเรียนที่มีอายุมากกว่าของเราจะมกีารใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต หรือโทรศพัทใ์นระหว่างวนัของ
เรา เราเช่ือว่าการสอนนกัเรียนให้ใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบจะเป็นทกัษะที่ส าคญัส าหรับชีวิตของ
พวกเขา โปรดชว่ยสนบัสนุนเราในเป้าหมายของเราโดยท าตามค าแนะน าของเราเกี่ยวกบัการให้เด็กใชเ้วลา

อยู่กบัหนา้จอ และ การใชโ้ทรศพัท ์หรือ แท็บเล็ตที่บา้น 

• ผูป้กครองควรรับโทรศพัทภ์ายนอกอาคาร หรือ ในห้องรบัรองผูป้กครองของเรา 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศพัทข์องคณุจะไม่ดงั หรือ ส่ันขณะอยู่ในอาคาร 

• หากเป็นไปได ้โปรดเสนอให้รับโทรศพัทม์ือถือที่โทรเขา้มาหลงัจากที่คุณออกจากเขตภายในอาคาร

โรงเรียน 

 
ส่ือ ประชาสัมพันธ์ การอนุญาตถ่ายภาพและเผยแพร่  
ในบางครั้ งส่ือต่างๆ หนงัสือพิมพ ์หรือ สถานีโทรทศัน์ตอ้งอาจตอ้งการน าเสนอ และ ถ่ายรูปเด็ก Carroll 
Prep บา้ง เชน่ การออกไปทศันศึกษา หรือ กจิกรรมที่โรงเรียน เรายงัใชภ้าพถ่ายในบทความเกี่ยวกบักิจกรรม 
และ ความส าเร็จของนกัเรียนในเวบ็ไซตข์องโรงเรียน, Facebook และ/หรือ ส่ิงพิมพข์อง Carroll Prep ซ่ึงคุณ



จะถูกขอให้ลงนามในแบบฟอร์มสมคัรเรียน  หากผูป้กครองเลือกที่จะไม่อนุญาตแลว้เปล่ียนใจ ผูป้กครอง

สามารถแจง้กบัทางโรงเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนจะเคารพในการตดัสินใจของท่านผูป้กครอง 

ในกรณีดงักล่าว หากรูปภาพของบุตรหลานของคุณอาจยงัปรากฏบนวสัดุที่ไดร้ับการออกแบบ และ พิมพไ์ป

แลว้ แต่รูปภาพของบุตรหลานจะไม่ถูกน ามาใชใ้หม่อีกต่อไปหลงัจากที่ท่านไดล้งนามภายหลงั 

 

นโยบายการใช้ส่ือ หน้าจอกับเด็ก 

เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาการทกัษะทางสังคม และ ส่งเสริมจินตนาการอนั
เขม้ขน้ของเด็ก ในการท าเช่นนั้น ส่ิงส าคญัคือเราไดต้ระหนกัถึงผลกระทบของเทคโนโลยี และ ส่ือที่มีต่อ

พฒันาการของเด็ก 

พฤติกรรมทางสังคมของเด็กมกัไดร้ับอิทธิพลจากตวัอย่างที่ดูในรายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และวิดีโอเกม 
เด็กท่ีดูเน้ือหาท่ีมีความรุนแรง และ พฤตกิรรมทางสังคมเชิงลบมีจะแนวโนม้ท่ีจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

นิสัยในลกัษณะเดียวกนันั้น 

เด็กท่ีดูเน้ือหาส่ือท่ีเป็นตน้แบบของลกัษณะของพฤติกรรมทางสังคมเชิงบวก มีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนร่วมใน

การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้อย่างสันติ และ มีประสิทธิภาพมากกวา่ 

การดูส่ือยงัส่งผลอย่างมากต่อการเล่นตามจินตนาการของเด็กๆ เมื่อนกัเรียนใชเ้วลาส่วนใหญ่สนุกสนานไป

กบัการดูส่ือโดยไม่ตอ้งออกแรงคิดหรือท าอะไร ท าให้นกัเรียนสนใจกจิกรรมอ่ืนๆ ยากขึ้น  

นอกจากนั้นเดก็ๆ มกัมีพฤตกิรรมตามส่ือที่เขาดู พฤติกรรมเลียนแบบและความเช่ือต่างๆ ทีน่กัเรียนจ ามาจาก

ส่ือ เช่น เจา้หญิงตอ้งสวยงามตลอดเวลาและไม่ปีนป่ายผาดโผน และ ตอ้งการความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเสมอ 
หรือ วีรบุรุษตอ้งใชค้วามรุนแรงต่อสู้ในการแกไ้ขปัญหา ท าให้นกัเรียนน ามาเล่นกบัเพื่อนที่โรงเรียน 

 

ในฐานะนกัการศกึษา เราตระหนกัดีว่าส่ือทีม่ีคณุค่า สามารถส่งผลดีต่อเด็กๆไดเ้ช่นกนั ถา้เลือกอย่างรอบ

ครอบ และมีผูป้กครองนัง่ดูดว้ยเพ่ือช้ีแนะแนวทาง โรงเรียนจะไม่ตดัสินครอบครัวที่เลือกส่ือใดๆก็ตามให้
บุตรหลานของท่าน แต่เราตระหนกัว่าประสบการณข์องเดก็ๆในบา้นกบัส่ือเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยงั
ประสบการณ์ในโรงเรียนของพวกเขา ดว้ยเหตุผลน้ีเอง เราจึงขอให้คุณปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการใช้

ส่ือเหล่าน้ี ดงัน้ี 



1. เลือกรายการโทรทศัน์ และ ภาพยนตร์อย่างระมดัระวงั โดยพิจารณาการกระท า และ ค าพูดของตวัละครว่า

สะทอ้นถึงค่านิยมเชิงบวกทีคุ่ณตอ้งการปลูกฝังให้บุตรหลานของท่านหรือไม ่

2. หลีกเล่ียงการให้บุตรหลานของท่านดูส่ือในตอนเชา้ เพ่ือเพ่ิมความพร้อมให้บุตรหลานของท่านในการ

เรียนช่วงเชา้  

นโยบายเกี่ยวกับวินัย หรือ การท าโทษ 

ปรัชญาวินยัการท าโทษเชิงบวก  

นโยบายดา้นวินยัการท าโทษของโรงเรียน แคร์โรลล์ เพรพไดถู้กออกแบบมาให้สอดคลอ้งกบัปรัชญา
การศึกษาของโรงเรียน และ อิงตามเทคนิคการท าโทษเชิงบวกท่ี มิสเตอร์แคร์โรลลไ์ดพ้ฒันาขึ้น โดยมุ่งเนน้
การปกป้องสมาชิกของโรงเรียนทุกคน และ ส่งเสริมโดยค านึงถึงสภาพจิตใจ อารมณ์ ร่างกาย สังคม/

ศีลธรรม และ จิตวิญญาณของหลกัสูตรของเราเป็นท่ีตั้งตน้  

แนวทางดา้นระเบียบวินยัของเราไม่ไดท้ ามาเพื่อก าหนดพฤติกรรมนกัเรียน เพื่อความสะดวกของคุณครู แต่
เพื่อช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้วิธีท างานร่วมกนั เคารพชุมชนของตน และค านึงถึงความตอ้งการของผูอ่ื้น ดว้ย
เหตุน้ีนกัเรียนแต่ละคนจะตอ้งประพฤตตินในลกัษณะท่ีส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน เคารพสิทธิ
ของทุกคนในการใชชี้วติ  เรียนรู้ในบรรยากาศท่ีปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและทางอารมณ์ พฒันาทกัษะ
การเรียนรู้อย่างเป็นอิสระและท างานร่วมกนั อีกทั้งยงัสนบัสนุนทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยตนเองและรักษาจิต

วิญญาณความเป็นตวัตนของนกัเรียน 

 

วิธีการลงโทษของเรา มีแนวทางตามขั้นตอนดังนี้: 

1. นกัเรียนจะไดร้ับการพูดคุย อธิบายในชั้นเรียน เด็ก ๆจะไดร้ับการสอนให้ใชพ้ื้นท่ีเพื่อท าให้ตนเองสงบ

และเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการท าให้ตนเองสงบ 

2. ยอมรับ สอนให้รู้จกัอารมณ์โกรธ ความรู้สึกรุนแรงลบๆ และให้ทางออกที่ดีกว่า เช่น  แนะน าให้แยกไป

พกั เปล่ียนไปเล่นอย่างอ่ืน หรือออกแรงตี ตอก กบัอุปกรณท์ี่เหมาะสม 

3. ใชก้ารเตือนและการพกัให้สงบตนเอง  

4. พูดคุยกบันกัเรียนเกีย่วกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้น ฟังและหาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอย่างมี และติดตามตรวจสอบ

ผลท่ีเกิดขึ้น เราจะมีการพูดคยุและฝึกฝนเทคนิคการสงบสติอารมณ์ของเดก็ๆ 



5. หากเตือนดว้ยค าพูดหลายครั้ งแลว้นกัเรียนยงัท าพฤตกิรรมเดิมอยู่ นกัเรียนอาจขอให้เก็บงานท่ีท า และ

ออกจากพ้ืนท่ีการเรียนรู้นั้นเพ่ือไปใชพ้ื้นท่ีอ่ืน จนกว่าจะสามารถควบคุมตวัเองให้ท าตามกฎ  

6. เมื่อนกัเรียนถึงจุดทีค่วบคุมตวัเองไม่ได ้อารมณ์ท่วมทน้ อาจมีความจ าเป็นตอ้งเขา้แทรกแซง ช่วยเหลือ
แบบตวัต่อตวั คุณครูอาจขอให้คุณครูอีกท่านเขา้มาช่วย แยกนกัเรียนออก จนกว่านกัเรียนจะพร้อมท า

กิจกรรมกลุ่มอีกครั้ ง  

7. โดยทัว่ไป สภาพแวดลอ้มของห้องเรียนและกิจกรรมของเราไดร้ับการออกแบบเพื่อหลีกเล่ียงการห้าม ครู
ของเราไดร้ับการฝึกฝนให้จดัพ้ืนท่ีให้เหมาะกบัเดก็ท่ีสุด  เพื่อช่วยควบคุมบรรยากาศในห้องเรียนให้
กลายเป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน มีความสุข ครูจะมอบแตผ่ลตอบรับเชิงบวก และความรกัแก่เด็กๆ 

ปรับเปล่ียนจงัหวะของกิจกรรมในระหว่างวนัเพื่อมอบประสบการณ์ที่จะน าความซ่ึงความสุขในแต่ละวนั 

ครูมีวสัดุอุปกรณ์มากมายหลากหลายให้เลือกใชง้าน เพื่อให้เด็กสามารถระบายพลงังานตามธรรมชาติ ใน
กรณีทีน่กัเรียนทะเลาะกนั คุณครูจะไม่เขา้ไปห้ามในทนัที คุณครูมีหนา้ท่ีเฝ้ามองและหยุดเม่ือนกัเรียนเร่ิมใช้
ความรุนแรง พูดคยุกบันกัเรียนเกี่ยวกบัทางเลือกอ่ืนที่สามารถท าได ้ การเขา้ไปแทรกแซงในทนัทีจะตดั

โอกาสที่นกัเรียนจะพดูคุย ต่อรอง กนัเอง ซ่ึงเป็นทกัษะที่ส าคญัมากในการอยู่ในสังคม  

 

จรรยาบรรณของผู้ใหญ่ 

ในฐานะท่ีเป็นผูใ้หญ่ในชุมชนของเราน้ี เหล่าคุณครูของ Carroll Prep เจา้หนา้ท่ี และ ผูป้กครองควรเป็น

แบบอย่างในการร่วมมือร่วมใจกนั เราขอให้ผูป้กครองและสมาชิกที่เป็นผูใ้หญ่ทุกคนสนบัสนุน และเขา้ใจ
วิธีการ นโยบาย ต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงการน าไปปรับใชท้ี่บา้น เป้าหมายส าคญัของเรา คือ การแกไ้ข

ความขดัแยง้ดว้ยการเรียนรู้มากกว่าวิธีการท าโทษ  

 
หากสมาชิกท่านใดในชุมชน Carroll Prep แสดงการไม่เคารพสมาชิกท่านอ่ืนๆในชุมชนของเรา รวมถึงการ
ใชภ้าษาหรือท่าทางท่ีไม่เหมาะสมต่อเด็ก ต่อคณุครู หรือเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียน หรือผูป้กครองท่านอ่ืน 

หรือไมร่่วมมือในการไกล่เกล่ียแกปั้ญหา เพื่อแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ตามขั้นตอนท่ีระบุไว ้ 

 
Carroll Prep มีสิทธ์ิในการขอให้ครอบครัวที่มีปัญหาออกจากโรงเรียน และยุติสัญญาของครอบครัวกบั 
Carroll Prep ในทนัท ี

 



กระบวนการ เม่ือผู้ปกครองมีความกังวล 

  ในฐานะโรงเรียนที่มุ่งเนน้การอยูร่่วมกนั ผูใ้หญ่ตอ้งเป็นตวัอย่างที่ดีในการส่ือสารดว้ยความเห็นอก
เห็นใจในแบบท่ีเราตอ้งการให้ลูกมองเป็นตวัอย่าง  ผูใ้หญ่ของ Carroll Prep ตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบเชิง
ลบซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการส่ือสารเชิงลบท่ีท าเป็นประจ าโดยนิสัย ดงันั้นผูป้กครองควรงดเวน้จากการใช้
ภาษาท่ีเป็นเชิงลบต่างๆ เมื่อพูดถึงเด็กคนอ่ืน  ลูกของตนเอง  และผูใ้หญ่ในโรงเรียน 

 

  เป็นเร่ืองปกติท่ีเดก็จะอยากรู้เกี่ยวกบัร่างกายของตนเองและเพ่ือน ดงันั้นเดก็ท่ีมีอายุ 4 ปีขึ้นไป อาจ
พฤติกรรมสนใจเกีย่วกบัเพศ พ่อแม่ไม่ควรลงโทษลูกส าหรับพฤติกรรมน้ี แต่ให้มองว่าเป็นโอกาสในการ
หารือเกี่ยวกบัส่วนต่างๆของร่างกาย สอนเกี่ยวกบัเพศ และความเหมาะสม เวลา สถานที่ ของการท ากิจกรรม
ทางเพศ หากการกระท าดงักล่าวยงัคงอยู่ ผูอ้  านวยการโรงเรียนจะหารือกบัผูป้กครองเกี่ยวกบัแผนการดูแลที่

นกัเรียน เพื่อช่วยให้นกัเรียนมุ่งความสนใจไปท ากิจกรรมอ่ืนในที่สุด 

กระบวนการแก้ไขข้อขัดแย้ง 

โปรดสละเวลาสักครู่เพ่ืออ่านค าแนะน าเหล่าน้ีเกี่ยวกบัขั้นตอนในการแกไ้ขขอ้พิพาท เราตอ้งการรับฟังความ
คิดเห็นจากท่าน เพราะเรามุ่งมัน่ท่ีจะท าให้ Carroll Prep เป็นชุมชนที่ตอบสนองความตอ้งการของทุกคน 

และให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั 

 

ทา้ยท่ีสุดแลว้ ปัญหาจะไม่สามารถแกไ้ขไดห้ากบคุลากรของโรงเรียนไม่ทราบถึงปัญหาหรือไม่เขา้ใจว่า

สถานการณ์ นโยบาย นั้นเป็นปัญหา และสร้างความกงัวลให้ท่าน ทางโรงเรียนมีค าแนะน าดงัน้ี 

 

1. ระบุคน้หาตน้ตอของขอ้ขดัแยง้  

• รับรู้ว่าความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติของมนุษย ์และไม่ไดท้ าให้คุณอ่อนแอหรือเป็นคนผิด ดงันั้นท่ีจะรู้ถึง

ความรู้สึกของเราและเผชิญหนา้กบับุคคลที่เรามีความขดัแยง้โดยตรงตอ้งใชค้วามกลา้หาญอย่างแทจ้ริง  

• จริงๆ แลว้ปัญหาคืออะไร คุณสามารถระบุปัญหาโดยไมโ่ทษบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนไดห้รือไม่  

“ฉันตอ้งการ….ฉันตอ้งการ….ฉนัรู้สึก…” แทนที่จะคิดว่า “เขาท าส่ิงน้ีหรือเขาไม่ไดท้ าอย่างนั้น”  

ตระหนกัถึงความรู้สึกที่แทจ้ริงของคุณและความรู้สึกของผูอ่ื้น  

 



2. หาวิธีทีท่ี่จะระบายความรู้สึกกงัวลโดยไม่ท าลายบรรยากาศส่วนรวม ความรู้สึกของเรามีอิทธิพลอย่างมาก
และจะส่งผลต่อพฤติกรรม รู้เท่าทนัความคดิของตนเอง หลีกเล่ียงการกระจายปัญหาไปยงัผูอ่ื้น หรือสร้าง

ความรู้สึกทีรุ่นแรงขึ้น  

  หากเป็นไปได ้เราขอแนะน าให้ร่วมมือกบัครูของบุตรหลานของท่าน (หรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้ง) เมื่อ
คุณมีขอ้กงัวลเกี่ยวกบับุตรหลาน และสถานการณ์ในห้องเรียน  ดว้ยวิธีน้ี คณุจะไดท้ างานร่วมกบับุคคลากร
ที่มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น  
 

หมายเหต:ุ ในสังคมของโรงเรียน ขอ้ขดัแยง้ส่วนมากมกัไดร้ับการแกไ้ขในสองขั้นตอนแรก เม่ือมีการร่วม
พูดคุยถึงขอ้ขดัแยง้ หรือ ขอ้กงัวลโดยตรงกบัครู หรือ ผูน้ า เรามกัจะพบว่าจะเป็นเร่ืองของการส่ือสารที่
ผิดพลาด ขอ้มูลที่ผิดพลาด ขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้น หรือ ความเขา้ใจผิดเพียงเท่านั้น ซ่ึงหากเป็นกรณีน้ี กม็กัจะ

สามารถแกไ้ขไดโ้ดยง่าย   

 

3. หากคุณรู้สึกว่าจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม (หลงัจากผ่านขั้นตอนน้ีแลว้) คุณสามารถนดัหมายกบัครูใหญ่

ของ Carroll Prep และ เขียนถึงขอ้กงัวลเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากคุณตอ้งการเอกสารเกีย่วกบัขอ้กงัวล 
โปรดเขียนจดหมายถึงผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิารโดยระบขุอ้กงัวลและความตอ้งการของท่าน รวมถึง
แนวทางการแกไ้ขที่ท่านตอ้งการน าเสนอ เราขอแนะน าให้ท่านมีความชดัเจนและรัดกุมมากที่สุด เขียนให้
ชดัเจนและสอดคลอ้งเกี่ยวกบัส่ิงท่ีคุณรู้สึกว่าตอ้งการจากครูหรือโรงเรียนให้ไดม้ากที่สุด 

 

4. ให้เช่ือใจและคาดหวงัว่าครูหรือผูอ้  านวยการจะรับฟังขอ้กงัวลของท่าน โรงเรียนอาจใชเ้วลาในการ
แกปั้ญหา ให้เวลาครูและผูอ้  านวยการวิเคราะห์ สังเกตสถานการณ์โดยตรง รวบรวมขอ้มูลต่างๆ โปรดให้
เวลาเราไดต้อบกลบัซ่ึงอาจใชเ้วลาหลายวนัหรือหลายสัปดาห์ 

 

5. เช่ือใจว่าครูหรือผูอ้  านวยการอยู่ฝ่ังเดียวกบัท่าน และพยายามจะแกไ้ขปัญหาให้ท่าน 

 

6. ร่วมกนัตกลงกนัในการแกปั้ญหา ซ่ึงอาจตอ้งมีการประนีประนอม โปรดจ าไวว้่าการแกปั้ญหาไม่ไดม้ีวิธีที่
ตายตวัชดัเจน แต่เป็นส่ิงท่ีทั้งสองฝ่ายมุ่งมัน่ท่ีจะพยายามแกไ้ขร่วมกนั 

 



7. ร่วมกนัด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

 

8. การติดตามผล หลงัจากเวลาผ่านไปพอสมควร เช็คให้แน่ใจว่าคณุรู้สึกดขีึ้นในเร่ืองท่ีขดัแยง้นั้น ถา้หาก
ผูป้กครองพอใจกบัผลลพัธ์  โปรดแจง้ให้อีกฝ่ายทราบและหากผูป้กครองไดส่้งขอ้กงัวลเป็นลายลกัษณ์
อกัษร กรุณาเขียนความพึงพอใจของคุณเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ยเช่นกนั – หากขอ้ขดัแยง้ไม่ไดร้ับการแกไ้ข

ตามความพึงพอใจของท่าน โปรดเร่ิมกระบวนการใหม่อีกครั้ ง  

 

การแก้ไขข้อขัดแย้งแบบครอบครัวต่อครอบครัว 

ทุกสถานการณ์ที่ขดัแยง้หรือความอึดอดันั้นไม่เหมือนกนั อาจจ าเป็นตอ้งแกไ้ขดว้ยวิธีที่ต่างกนั อย่างไรก็
ตามจากประสบการณ์หลายปีของเรา เราพบว่าสถานการณบ์างอย่างอาจแกไ้ขไดด้ีที่สุดดว้ยความช่วยเหลือ
จากบุคคลคณะท่ีปรึกษาของโรงเรียน หน่ึงในสถานการณ์เหล่านั้นคือเม่ือพ่อแม่/ลูก/ครอบครัวมีขอ้กงัวล 
หรือ ขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกบัเดก็คนอ่ืนหรือครอบครัวอ่ืน เป็นสถานการณ์ที่ค่อนขา้งละเอียดอ่อนซ่ึงตอ้งการ
ความเห็นอกเห็นใจและความกลา้หาญอย่างยิ่ง ในกรณีเหล่าน้ีเรามกัจะขอให้ทั้งสองครอบครัว (หรือหลาย

ครอบครัว) พบกบัท่ีปรึกษา และฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งเพ่ือแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี 

 

มาตรการในเร่ืองค่าประกันความเสียหาย 

แคร์โรลล ์เพรพ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนกัเรียนต่อกลุ่มเพียง 12-15 คนเท่านั้น และในปัจจุบนั (2022) เรา
รับนกัเรียนเพียง 2 กลุ่มต่อระดบัชั้น ท าให้นกัเรียนต่อระดบัชั้นมีไม่ถึง 25 คนในแต่ละระดบั นกัเรียนที่
สมคัรเขา้เรียนหลงัชั้นเรียนเต็มแลว้จึงหมดโอกาสในการเขา้เรียนในภาคการศึกษานั้นๆ  และจะตอ้งรอ
จนกว่าจะมีท่ีว่างอีกครั้ ง ดงันั้นเม่ือโรงเรียนตอบรับนกัเรียนคนใดเขา้เรียนมาแลว้ ทุกตน้เทอมของแต่ละภาค
เรียน โรงเรียนจะมีการส่งจดหมายให้ผูป้กครองแจง้ยืนยนัการเรียนต่อภาคเรียนถดัไป เน่ืองจากโรงเรียน

จะตอ้งมีการเตรียมพร้อมล่วงหนา้ ทั้งอตัราการจา้งครู, จดัพ้ืนท่ี วางแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมกบัภาค

เรียนถดัไป  ท าให้โรงเรียนด าเนินไปอย่างเรียบร้อย นกัเรียนที่มีเหตุจ าเป็นและไม่ประสงค์เรียนต่อ จะต้อง

แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนและนกัเรียนที่รอเขา้เรียนมีเวลาในการเตรียมตวัและ

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสียโอกาส เงินประกนัความเสียหายจึงมีไวเ้พ่ือรับรองตามสัญญาท่ีทั้งสอง
ฝ่ายตกลงกนัว่า ผูป้กครองจะให้ความร่วมมือในการช าระคา่ธรรมเนียมต่างๆ, ค่าปรับ(ถา้มี) รวมไปถึงความ



เสียหายท่ีเกิดจากการยา้ยออกกระทนัหัน เมื่อทุกคนปฏิบตัติามสัญญา โรงเรียนจึงจะสามารถด าเนินไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


