
 

คู่มอืนักเรียนและผูป้กครอง ระดับอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาสถานศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. พัฒนาเด็กใหม้ีความรูแ้ละทักษะในการใชภ้าษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง 

มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 

3. พัฒนาเด็กใหม้ีความรูแ้ละทักษะตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศกึษาและระดับชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ 

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหลง่เรียนรู้ใหท้ันสมัยเพื่อน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาเด็กใหม้ีความเป็นผู้น า  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ ยอมรับ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

6. ส่งเสริมให้เด็กใหม้ีคุณธรรมจรยิธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะการด ารงชีวติอย่าง

สันติสุข 

7. ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

8. พัฒนาระบบบริหารแบบมีสว่นร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ

ของผู้เกี่ยวข้อง 

9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

10. พัฒนาครูและบุคลากรใหเ้ป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ให้สถานศกึษาเป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้ 

2. เด็กมีความรูแ้ละทักษะในการใชภ้าษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง มีความ

เป็นเลิศดา้นภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 

3. เด็กมีความรูแ้ละทักษะตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศกึษาและระดับชาติเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

4. สถานศกึษามีสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสามารถน าไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. เด็กมีความเป็นผู้น า กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวจิารณญาณ 

ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

6. เด็กให้มคีุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะ

การด ารงชีวติอย่างสันติสุข 

7. เด็กมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

8. สถานศกึษามีระบบบริหารแบบมีสว่นร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

9. สถานศกึษามีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

10.  ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ 



 

 

 

 

                      

  

            “ ภาษาล้ าเลิศ   เชิดชูคุณธรรม  ก้าวน าวชิาการ  สบืสานวัฒนธรรมไทย  มุง่ไปสู่สากล ” 

 

 

 

 

 

 

                           “ภาษาดี  มีความสุข”                                 “ภาษาดี” 

 

                                                                                   สีน ้ำเงิน          

 

 สีประจ้ำสถำนศึกษำ  

                                                                                             

                                                                                  สีเหลือง       

              

             สีน้ าเงิน  เป็นสีแทนสัญลักษณ์ของความสุขุม ความรอบคอบ และมิตรภาพ 

             สีเหลอืง หมายถึงความเจดิจา้ความสว่างไสวและชีวิตที่น าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์                                                   

ตรำของสถำนศึกษำ 

 

 

 

ควำมหมำย 

รูปคนหญิงชายจับมือกันในรูปวงกลม  แสดงถึงความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  สันติ  โดยไม่แบ่ง

เชื้อชาติ  ศาสนา  หรอืเพศ  และรักใคร่กัน 

รูปต้นไม้, นก, ล าธารน้ าและดวงอาทิตย์  แสดงถึงความสุข  ความสมบูรณ์  และการรักษาชุมชนสิ่งแวดล้อมให้มี

ความเจรญิและปลอดภัย 

 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

ค ำขวัญของโรงเรียน 

 



ระเบียบกำรรับสมัครเด็ก/ธรรมเนียมกำรเรียนระดับอนุบำล 

ระดับชั น ช่วงอำยุ คุณสมบัติ 

เนิรส์เซอรี ่ อายุครบ 1.6 ปี รับเด็กที่มสีุขภาพ 

เตรียมอนุบาล อายุครบ 2.0 ป ี สมบูรณ์แข็งแรง 

อนุบาล 1 อายุต้องครบ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน 
ไม่เป็นโรคติดต่อ

ร้ายแรง 

อนุบาล 2 อายุต้องครบ 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน 
สามารถชว่ยเหลอื

ตนเอง 

อนุบาล 3 อายุต้องครบ 5 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน 
ได้ตามสมควรแก่      

วุฒิภาวะ 

 

1. หลักฐำนกำรสมัครและกำรมอบตัวเด็ก 

  สูติบัตรตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 

  ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด (ส าหรับเด็ก / บิดา / มารดา และ ผูป้กครอง) 

  ส าเนาสูติบัตรเด็ก 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 รูปถ่ายเด็กหนา้ตรงขนาด1 นิว้ จ านวน 2 รูป 

  ใบรับรองการเรียน (กรณีย้ายมา) น าตัวจรงิพรอ้มส าเนา 2 ชุด 

**หมายเหตุ 

- กรณีผูท้ี่ไม่มีสัญชาติไทยใหใ้ช้หนังสือเดินทางแทน 

-  กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรมหรอืรับเด็กมาอุปการะอยู่ในความดูแลของผูป้กครอง  กรุณาแนบส าเนา สถานที่

จ าหน่ายและยื่นใบสมัครที่อาคารอ านวยการ 

-  

กำรลำออกและกำรจ้ำหน่ำยออก 

1. กำรลำออกระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

เด็กที่ยังไม่จบหลักสูตรแต่ประสงค์จะลาออกจากโรงเรียนขอใหด้ าเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ติดตอ่ขอรับใบค ารอ้งลาออกได้ที่งานทะเบียนฯฝา่ยธุรการ 

๒. กรอกข้อมูลในใบค ารอ้งจากนั้นยื่นใบค ารอ้ง  ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเรียนที่ค้างช าระ(ถ้ามี) 

๓. ยื่นใบค ารอ้งลาออกพร้อมกับรูปถ่ายเด็ก ขนาด 1 นิ้ว หรอื 1นิ้วครึ่งจ านวน 3 รูป ที่งานทะเบียนฯ  ฝ่าย

ธุรการ 

หมำยเหตุ: การลาออกกรณีที่ยังไม่จบหลักสูตร เด็กจะต้องติดต่อยื่นใบค ารอ้งลาออกภายใน 2 สัปดาหแ์รก

หลังจากเปิดภาคเรียน หากยื่นหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้เด็กจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรยีนตามปกติ 

2. กำรจ้ำหน่ำยออก โรงเรียนจะจ าหน่ายเด็กออกด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งดังนี้ 

1. จบการศกึษา 



2. ลาออก 

3. เสียชีวติ 

กำรขอเอกสำรรับรองคุณสมบัติเด็ก 

 เด็กที่มคีวามประสงค์ จะติดต่อขอรับเอกสารรับรองคุณสมบัติเด็กต่างๆ หรอืติดต่อกับงานทะเบียนฯ กรณีอื่นๆ 

ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ติดตอ่ขอรับใบค ารอ้งได้ที่งานทะเบียนฯฝ่ายธุรการ 

2. กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง แล้วยื่นใบค าร้องทั่วไปพร้อมกับรูปถ่ายขนาด 2 นิว้ ตามจ านวนที่

ยื่นความจ านงไว้ จากนั้นจะได้รับใบนัดมารับเอกสารในวันต่อไป 

กำรรำยงำนผลกำรเรียน 

             เด็กจะได้รับสมุดรายงานผลการเรียนของเด็กปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีการแจ้งให้ผูป้กครองมารับ 

รายงานผลการเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งรายงานผลการเรียนจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ปกครองเพื่อแสองการ

รับทราบทุกครั้ง 

จ้ำนวนห้องเรียนในระดับอนุบำล 

 ระดับช้ันเนิร์สเซอรี่ (Nursery) เปิดการเรียนการสอนปัจจุบันมี 1 หอ้งเรียน 

 ระดับช้ันเตรียมอนุบาล (Pre-School) เปิดการเรียนการสอนปัจจุบันม ี3 หอ้งเรียน 

 ระดับช้ันอนุบาล (Kindergarten) มี 3 ระดับดังนี้ 

- อนุบาล 1 (K1) มี 6 หอ้งเรียน แบ่งเป็นหลักสูตรสองภาษา 4 หอ้งเรียน และหลักสูตรการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2

หอ้งเรียน 

- อนุบาล 2 (K2) มี 5 หอ้งเรียน แบ่งเป็นหลักสูตรสองภาษา 4 หอ้งเรียน และหลักสูตรการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 1 

หอ้งเรียน 

- อนุบาล 3 (K3) มี6 หอ้งเรียน แบ่งเป็นหลักสูตรสองภาษา 4 หอ้งเรียน และหลักสูตรการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 

หอ้งเรียน 

อัตรำส่วนครูต่อเด็ก 

1. จ านวนเด็กต่อหอ้งในระดับเนิร์สเซอรี่-เตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 1 ที่เหมาะสม  คอื 18 คน จ านวนเด็กระดับช้ัน

อนุบาล 2-3 ที่เหมาะสมคือ 20 คน                

2. โรงเรียนมีอัตราส่วนจ านวนครูต่อเด็กที่เหมาะสม  โดยในแต่ละช้ันเรยีนจะมีครูตา่งชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา 1 

ท่าน   ครูชาวไทย 1 ท่าน  ซึ่งจะสลับหอ้งสอนในแต่ละวัน และครูผู้ช่วย 1 ท่าน    

                                                                                                          

  ครูผู้สอน 

1. ครูที่โรงเรียนมคีุณวุฒิและอุทิศตนในการสอนและดูแลเด็ก คุณครูชาวต่างชาติเป็นเจา้ของภาษาอย่างแท้จริง 

คือ มาจากประเทศอเมริกา, แคนนาดา, ออสเตรเลีย และ สหราชอาณาจักร โรงเรียนมีการจัดอบรมครูอยู่

เสมอเพื่อใหค้รูมีโอกาสพัฒนาตนเองพร้อมกับติดตามข้อมูลการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย   



สิ่งท่ีเด็กต้องน้ำมำโรงเรียน 

เด็กระดับชั นเนิร์สเซอรี่-อนุบำล 2 

1.ชุดนอน (โรงเรยีนจะส่งชุดนอนกลับบ้านทุกวัน ดังน้ันจงึขอผู้ปกครองเตรยีมชุดนอนใหม่สะอาดให้เด็กน ามาโรงเรยีน

ทุกวัน) 

2.ชุดเครื่องนอน (โรงเรียนจะส่งกลับบ้านทุกวันศุกร์เพื่อซักท าความสะอาด และขอให้เด็กน าชุดเครื่องนอนมาโรงเรียน

เมื่อเริ่มตน้สัปดาหใ์หม่ทุกครั้ง) 

เด็กระดับชั นชั นเนิร์สเซอรี่-อนุบำล 3  

1.นมหรือน้ าผลไม้ (อย่างนอ้ย 2 – 3 กล่อง) ทุกวัน 

2.กระตกิน้ า (ทางโรงเรียนจะเติมน้ าให้หากน้ าหมดในระหว่างวัน) 

3.แปรงฟันและยาสีฟัน (ถ้ามีการเปลี่ยนใช้อันใหม่ทางโรงเรยีนจะแจ้งทางสมุดสื่อสารค่ะ) 

4.แก้วน้ าพลาสติก 

5.ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก 

6.รองเท้าแตะ (ส าหรับใส่ภายในอาคารเรียน)           

หมำยเหตุ   -ของใชส้่วนตัวควรต้องมีชื่อของเด็กเขียนหรอืติดไว้อย่างชัดเจน 

-ท่านผู้ปกครองไม่ตอ้งจัดขนมให้เด็กมาโรงเรียนเนื่องจากโรงเรยีนจัดอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ใหแ้ก่

เด็กวันละ 2เวลา ในช่วงเช้าและบ่ายทุกวัน 

 

 

ก้ำหนดวัน-เวลำเรียน 

 เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  /เวลาเรียน 08.00 น. – 15.00 น. 

 เด็กจะต้องมาโรงเรียนให้ทันร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง(08.30น.)และรับเด็กกลับบ้านได้ตั้งแตเ่วลา 15.00 น.- 

 หยุดวันเสาร์ /วันอาทิตย์ / วันหยุดประจ าปี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ปีกำรศึกษำหน่ึงมี  2 เทอม ดังนี  

เทอมที่ 1   เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน (20 สัปดาห)์ 

เทอมที่ 2  เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม (20 สัปดาห์) 

 

 

 



 

                       ระเบยีบกำรแต่งกำยเด็กระดับอนุบำลโรงเรยีนยุวทูตศกึษำพัฒนำ 

1.ระเบียบการแต่งกายเด็กเด็กระดับอนุบาล 

1.1เด็กหญิงที่ผมยาว ให้เปียผมหรอืมัดผมให้เรียบร้อย 

1.2ไม่อนุญาตให้เด็กสวมใส่เครื่องประดับต่าง ๆ  เชน่ ต่างหู สร้อยคอ  แหวน ฯลฯ 

1.3ไม่อนุญาตให้เด็กน าสิ่งของที่มคี่า มาโรงเรียน เช่น โทรศัพท์มอืถือ ของเล่นที่มีราคาแพง 

สิ่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น ามาโรงเรียนขอความกรุณาเขียนช่ือเด็ก ติดให้เรยีบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล 

             ด้านหน้า                            ด้านหลัง 

 

เสื้อยืดโปโลสกรีนชื่อโรงเรียนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

 เด็กหญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงสุภาพ 
 เด็กชายสวมกางเกง และ สวมรองเท้าสุภาพ 

 

 

เคร่ืองแบบ 5 สี ตามวัน ได้แก่ 

 วันจันทร์เสื้อยืดโปโลสีเหลือง,  
 วันอังคารเสื้อยืดโปโลสีชมพู,  
 วันพุธเสื้อยืดโปโลสีเขียว,  
 วันพฤหัสบดีเสื้อยืดโปโลสีส้ม 
 วันศุกร์เสื้อยืดโปโลสีฟ้า 

 

เครื่องแบบพลศึกษา;ระดับอนุบาล 

 

เสื้อคอกลมสีฟ้า-ขาว สกรีนABS/กางเกงวอร์มขาสั้นสีน้้าเงิน 

 วันที่มีตารางเรียนวิชาพลศึกษา(P.E.)ให้แต่งเคร่ืองแบบนักเรียนมาจากบ้าน  
 น้าเคร่ืองแบบพลศึกษามาเปลี่ยนในวันที่มีชั่วโมงเรียน วิชาพลศึกษา(P.E.)ทุกครั้ง      

  สวมถุงเท้า และรองเท้าผ้าใบในชั่วโมงเรียนทุกคร้ัง  



*******ทำงโรงเรยีนฯ ขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ดังนี ********* 

 ผูป้กครองตอ้งศกึษาและท าความเข้าใจ คู่มือผูป้กครองเด็ก /ระเบียบการ ข้อตกลงของโรงเรียนอย่างละเอียด 

 ผูป้กครองสง่เด็กให้ทันเข้าแถวในตอนเช้า ก่อนเวลา 08.45 น. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง หากผู้ปกครอง

มีความจ าเป็นต้องมารับหลังเวลา17.30น กรุณาติดต่อที่ห้องธุรการโรงเรียนและอาจมคี่าใช้จ่ายส าหรับผูดู้แล

เป็นกรณีพิเศษ 

 ท่านผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะมารับเด็กกลับบ้านก่อนเวลาหรอืผูต้้องการมาเยี่ยมเด็กขอความกรุณา

ติดตอ่หอ้งธุรการก่อนเพื่อลงช่ือและรับบัตรผูม้าเยี่ยม 

 โรงเรียนไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรอืบันทึกภาพใด ๆ ภายในบริเวณโรงเรยีน  ภาพถ่ายของโรงเรียนที่ถูกบันทึก

โดยเจา้หนา้ที่ของโรงเรียนเป็นสมบัติของโรงเรียน 

 หากเด็กหยุดเรียนเนื่องจากไม่สบายหรือลากิจ ผูป้กครองกรุณาโทรศัพท์แจง้ที่หอ้งธุรการก่อนเวลา 09.00 น. 

 กรุณาตรวจเช็คกระเป๋าของเด็กทุกวัน ส ารวจสมุดสื่อสารประจ าวัน แบบเรียนเสริมทักษะประจ าวัน การบ้าน

และเครื่องเขยีนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 เด็กจะต้องน าแปรงสฟีัน ยาสีฟัน จากบ้านมาใช้สว่นตัวที่โรงเรียนและถึงเวลาเปลี่ยนอันใหม่คุณครูจะแจ้ง

ผูป้กครองทราบทางสมุดสื่อสารประจ าวัน 

 ให้เตรียมเสือ้ผ้ามาเปลี่ยนที่โรงเรียนอย่างน้อย 1 ชุด 

 ทางโรงเรียนตระหนักในเรื่องสุขภาพเด็กจงึขอความรว่มมอืไม่ให้น าขนมกรุบกรอบให้เด็กมาทานที่โรงเรยีน 

ข้อตกลง-ระเบียบเด็กระดับอนุบำลโรงเรียนยุวฑูตศึกษำพัฒนำ 

โรงเรียนยุวทูตศกึษาพัฒนาไม่สนับสนุนให้มกีารลงวินัยหรอืการลงโทษที่รุนแรงใดๆ กับเด็กในโรงเรยีน  แต่ทางโรงเรียน

มีหลักเกณฑก์ารพิจารณาในกรณีที่เด็กมีความประพฤติที่ขัดตอ่กฎระเบียบ-ข้อตกลงดังตอ่ไปนี้  

หมวดควำมประพฤติที่ไม่ถูกต้อง 

        * พูดค าหยาบ ไม่สุภาพ ล้อเลียนบุพการีหรอืผูใ้หญ่ 

        * กลั่นแกล้ง-ท าร้ายให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรอืเกิดอันตราย 

        * ไม่มสีัมมาคารวะ –ล้อเลียน- ไม่มมีารยาทกับผูใ้หญ่ 

        * ท าลายข้าวของของส่วนรวม/ขดีเขียนตามบริเวณต่าง ๆ  

ประเภทกำรลงวินัย 

ครั้งที่ 1  สนทนากับเด็กเพื่อตักเตอืนและชีแ้นะในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                             

ครั้งที่ 2  เชญิผูป้กครองมาพบเพื่อรับทราบพฤติกรรมและลงนามในหนังสือสัญญาความประพฤติ 

ครั้งที่ 3  โรงเรียนมมีาตรการเชญิผูป้กครองรับทราบผลการพิจารณาโดยให้เด็กพักการเรียน ครัง้ละ 1 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                        

ครั้งที่4   ถ้าพักการเรียนครบจ านวน 3 ครั้ง จะถูกเชญิใหอ้อกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุวทูตศกึษาพัฒนาเป็น

ล าดับต่อไป 

 

 



 

 

 

เรียน ท่านผู้ปกครองที่เคารพ 

 โรงเรียนยุวทูตศกึษาพัฒนา ใคร่ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองระดับอนุบาลใหค้วามรว่มมอืในการดูแลและพัฒนา เด็ก

ร่วมกัน โดยอ่านและท าความเข้าใจในกฎระเบียบ-ข้อตกลงที่ได้ก าหนดขึ้นระหว่างผูป้กครองและโรงเรียน อันเป็น 

ประโยชน์  แก่บุตรหลานของท่าน และกรุณาลงชื่อเพื่อยืนยันว่าท่านได้รับทราบและยอมรับในกฎระเบียบข้อตกลงตา่งๆที่

ทางโรงเรียนก าหนด ไปในทิศทางเดียวกันตามหัวขอ้ดังต่อไปนี้ 

1. ระเบียบด้านความประพฤติและบทลงโทษ กรณีที่บุตรหลานของท่านมีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น   

หยาบคาย-ก้าวรา้ว,ไม่เชื่อฟัง,ท าร้ายผูอ้ื่น, ใช้ความรุนแรง,ลักขโมยของเป็นต้น 

โดยมีขั้นตอนบทลงโทษ  5  ขั้นตอน ดังนี้   

ความผิดครั้งที่ 1  โรงเรียนได้ตักเตือน และลงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

ความผิดครั้งที่ 2  โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยกับครูเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการปรับปรุงพฤติกรรมและ

สร้างแผนการ BIPส าหรับนักเรียน 

ความผิดครั้งที่ 3  โรงเรียนได้ตักเตือน เชญิผูป้กครองรับทราบพฤติกรรมและใหพ้ักการเรียน1-2วัน 

ความผิดครั้งที่ 4  เชิญผูป้กครองรับทราบพฤติกรรมของเด็ก ผูป้กครองตอ้งยอมพาเด็กเข้ารับการวินจิฉัย หรือ

ปรึกษาโดยแพทย์ที่มคีวามช านาญ และให้พักการเรียน 1 สัปดาห์ 

ความผดิครั้งที่ 5  ผู้ปกครองรับทราบและน าเด็กรับการบ าบัด –รักษา อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ผู้ปกครอง

ยินยอมลงชื่อในสัญญาความประพฤติ โดยใหพ้้นสภาพความเป็นนักเรียน 

  2. กรณีที่เด็กไม่สามารถเข้าใจการเรียนรู้ในหอ้งเรียน ให้ลงเรียนคลับหลังเลิกเรียนเพื่อปรับการเรียนรู้ใหท้ันกับเพื่อน 

  3. ยอมรับและปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคในโรงเรียนให้ไปในทิศทางเดียวกันระหว่างบ้านและ

โรงเรียน 

- หากพยาบาลตรวจพบเด็กป่วย มีไข้สูง หรอื มีน้ ามูก หรือ ไอ หรือ เจ็บคอ จะคัดกรองใหพ้ักในห้องพยาบาล 

และติดตอ่ให้ผู้ปกครองมารับกลับทันทีเพื่อน าไปพบแพทย์ 

- เมื่อมีอาการป่วยหรือมีไข้ที่บ้าน ให้เด็กหยุดพักรักษาตัวและให้น าใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าสามารถมา

เรียนได้ตามปกติ 

- กรณีที่ท่านผู้ปกครองอนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ พ่อ หรือ แม่ มารับเด็กกลับบ้าน กรุณาโทรแจ้งให้ออฟฟิศ

อนุบาลทราบล่วงหน้า และให้น าบัตรประชาชนของผู้ที่มารับเด็กกลับบ้านแนบมาแสดงตน  

ด้วยความเคารพ 

     โรงเรียนยุวทูตศกึษาพัฒนา 

 



 

 

 

ใบตอบรับ Replying Slip 

ข้าพเจ้า, นาย, นางสาว, นาง/I, Mr., Miss, Mrs.………………………………………………………………….........ผูป้กครองนักเรียน/

Parents/Guardians of………………………………………………..ช้ัน/Grade……………………………….. 

 ได้อา่น และยอมรับกฎระเบียบที่โรงเรียนได้ก าหนด/ I have read and agreed with the school policies.  

 ได้อา่น และไม่ยอมรับกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้และมีความประสงค์ที่จะปรึกษาเพิ่มเติมกับผูท้ี่

เกี่ยวข้อง/I have read and disagreed with the school policies and would like to discuss them further. 

ลงช่ือ/Signed..............................................................................  วันที่ / Dated………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำรบรกิำรและงำนสุขภำพอนำมัยของโรงเรยีน 

1. ขั นตอนกำรตรวจสุขภำพเด็กระดับอนุบำล หน้ำประตูโรงเรยีนยุวทูตศกึษำพัฒนำ 

- เวลำ 08.00 - 08.05 น.พยาบาลเตรียมอุปกรณ์  เช็คอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อความสะดวกมี

ประสิทธิภาพในการใช้งาน 

-เวลำ 08.05 – 09.30 น.เริ่มตรวจสุขภาพเด็ก หนา้ประตู โดยเน้นเด็กที่มนี้ ามูกที่เห็นได้ชัด และเด็กที่มา

เรียนตามปกติทุกคน  การตรวจจะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ระบบอินฟาเรด ในการช่วยตรวจอุณหภูม ิแบบไม่สัมผัส

ร่างกายเด็ก โดยเฉพาะบริเวณมือ หากพบเด็กที่มไีข้ 37.5 องศา ขึ้นไป จะแจ้งผู้ปกครองพาเด็กกลับไปรักษาตัวใหห้าย

ก่อน แล้วค่อยกลับมาเรียนตามปกติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้โรค เช่น โรคไข้หวัดใหญ่, โรค มอื เท้า ปาก  

ไวรัส rsv และโรคต่างๆที่เกิดขึน้ในเด็ก ที่เริ่มจากมีอาการไข้สูง ไม่สบายตัว มีน้ ามูก ฯลฯ ในช่วงเวลา 08.10 - 08.30 

น. ถ้าหากมี เด็กมาใช้บริการที่ห้องพยาบาล แลว้พยาบาลเองจ าเป็นต้องไปรักษาหรอืพยาบาลให้แก่เด็กที่ห้องพยาบาล 

ช่วงเวลานั้นการตรวจสุขภาพเด็กหนา้ประตู จะเป็นหน้าที่ของครูเวร จนกว่าพยาบาลจะท าหนา้ที่เสร็จ 

2. มำตรกำรกำรป้องกันสุขภำพตึกอนุบำล  

 นักเรียนตอ้งสวมถุงเท้ามาโรงเรยีนทุกวัน 

 หลีกเลี่ยงการเล่นเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้าหรือถ้ามีการเล่นตอ้งมีการล้างมือให้สะอาด  

 เมื่อมีการเล่นภายในสนาม เช่น การเล่นฟุตบอล เครื่องเล่นสนามให้ล้างมอืให้สะอาดทุกครั้ง 

 ครูและบุคลากร เจ้าหน้าที่ สวมรองเท้าแตะในบริเวณโรงเรยีน  

 ล้างมอืก่อนเข้าห้องเรียนและก่อนกลับบ้านและระหว่างวันด้วยน้ าและสบู่ลา้งมอื  

 มีการตรวจเช็คสุขภาพในทุก ๆ เช้าก่อนเข้าโรงเรียนจากพยาบาลโรงเรยีน  

 เมื่อมีอาการป่วยหรอืมีไข้ ให้หยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายและถ้าในกรณีที่ตอ้งเข้าโรงพยาบาลและ

จะกลับมาเรียน ขอให้น้ าใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าสามารถมาเรียนได้ตามปกติ  

 ไม่ใช้ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ร่วมกับผูอ้ื่น 

 หากนักเรียนมีไข้สูง ให้ด าเนินการแจ้งผู้ปกครองมารับนักเรียนทันที  

 ใช้น้ ายาคลอรีน แอลกอฮอล์และน้ าสะอาด ในการท าความสะอาดบริเวณหอ้งเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 มีการอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื่อโรค 

 มีการน าเครื่องฟอกอากาศหมุนเวียนใชทุ้กห้องภายในตึกอนุบาล 

 

 

 

 

 

 



 

3. กำรป้องกันสุขภำพ 

 เมื่อเด็กมีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจควรพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน สวมหนา้กากอนามัย  

 ล้างมอืบ่อยๆด้วยน้ าและสบู่ 

 ไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้า ผา้เช็ดตัว ร่วมกับผูอ้ื่น 

 ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผูป้่วยที่มอีาการไข้หวัด เชน่ มนี้ ามูกใส ไอ จาม เป็นต้น 

 รักษาสุขภาพใหแ้ข็งแรง นอนหลับพักผ่อนใหเ้พียงพอ และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

 หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มผีูค้นแออัดเช่น หา้งสรรพสินค้า  

 ท าความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ที่มผีูส้ัมผัสจ านวนมาก เช่น ลูกบิด ประตู โทรศัพท์ ราวบันได   

คอมพิวเตอร์ ของเล่น เป็นต้น อย่างนอ้ยวันละ 1-2 ครั้ง 

 เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเพื่อใหแ้สงแดดส่องได้อย่างทั่วถึง 

 

4. ขั นตอนกำรปฏิบัติงำน (กรณีนักเรยีนเกิดอุบัติเหตุ) 

 ฝา่ยพยาบาลได้ท าบัตรประกันอุบัติเหตุใหเ้ด็กนักเรียน ครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุ 1 ปี ตลอด 24 ช่ัวโมง

ด าเนนิการตั้งแต่ตน้เทอม หรอืตั้งแตเ่ด็กเริ่มเข้ามาเรียนในโรงเรยีน กรณีที่นักเรียนเกิดอุบัติเหตุ พยาบาลจะท าการปฐม

พยาบาลเบือ้งตน้  

 4.1 อุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง เช่น แผลถลอก รอยฟกช้ า ปวดท้อง ฝุ่นเข้าตา เป็นต้น จะท าการโทรแจ้งผู้ปกครอง 

ครูประจ าช้ันว่านักเรียนเกิดอุบัติเหตุอะไร และให้การรักษาในเบื้องต้นอย่างไร จากนั้นพยาบาลจะด าเนินการปฐม

พยาบาลเบื้องต้น และประเมินอาการว่าสามารถกลับไปท ากิจกรรมต่อได้หรอืไม่ แต่หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะ

มารับนักเรียนกลับบ้าน ทางพยาบาลจะให้นักเรียนมารอที่หอ้งพยาบาล 

4.2 อุบัติเหตุที่รุนแรง เช่น หัวแตก แผลฉีกขาด กระดูกหัก อวัยวะผิดรูป ปวดท้องรุนแรง อาเจียนพุ่ง สลบ มี

อาการมึน เบลอ เป็นต้น พยาบาลจะด าเนินการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น พร้อมทั้งประเมินอาการ และด าเนินการตาม

ขั้นตอนโดยโทรแจ้งผู้ปกครองบอกอาการและความจ าเป็นที่ต้องน าส่งโรงพยาบาล และสอบถามความต้องการ ความ

สะดวกของผู้ปกครองในการพาเด็กเข้ารับการรักษาต่อ และสอบถามว่าผู้ปกครองจะมารับด้วยตนเองหรือให้ทาง

โรงเรียนน าสง่ (เพราะผูป้กครองบางท่านระบุแพทย์และโรงพยาบาลที่รักษานักเรียนโดยเฉพาะ)  

  4.2.1กรณีติดตอ่ผูป้กครองไม่ได้ พยาบาลตัดสินใจเพื่อน านักเรียนส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เพื่อความ

ปลอดภัยของนักเรียนเช่น โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลแมคคอมิก เป็นต้น โดยประสานงานกับหัวหนา้ตึก ครู

ประจ าชั้นพยาบาลน าส่งเอง จะน าส าเนาเอกสารบัตรประกันนักเรียนร่วมกับใบส่งต่อของโรงเรียน เพื่อท าการ

ประสานงานกับทางโรงพยาบาล และจะโทรตดิต่อผู้ปกครอง และทางโรงเรียนเป็นระยะ 

 

 

 

 

 

 



 

1.กรณมีีโรคระบำดเกิดขึ น (ทั งภำยในโรงเรยีนและภำยนอกโรงเรยีน)  

5.1 พยาบาลจะด าเนินการออกจดหมายแจ้งเตือนและแนบเอกสารโดยออกจดหมายก่อนที่จะเกิดโรคระบาด 

เชน่ ก่อนเข้าฤดูหนาว-ฤดูฝน มีโรคอะไรบ้าง แล้วด าเนินการแนบเอกสารพร้อมจดหมายขอความรว่มมอืจากผู้ปกครอง

หากลูกของท่านมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ ตัวร้อน มีน้ ามูก ไอ จาม เป็นต้น ใหพ้ักรักษาอาการอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย 

และไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการ 

5.2 กรณีพยาบาลตรวจเช็คร่างกายในโรงเรียน พบเด็กมีการป่วย เช่น มีไข้ ตัวร้อน มีน้ ามูก ไอ จาม ตุ่มใสบริเวณมือ

หรือในปาก เป็นต้น จะด าเนินการแยกเด็กที่มีอาการป่วยไปนอนพักที่ห้องพยาบาล  และติดต่อให้ผู้ปกครองมารับไป

พบแพทย์ และถ้ากลับมาเรียนขอแนบใบรับรองแพทย์มาด้วยทุกครั้ง 

2.กรณทีี่เกิดโรคระบำด - พยำบำลด้ำเนินกำรตำมขั นตอนดังนี  

 ส ารวจจ านวนเด็กที่ตดิโรคระบาดว่ามีทั้งหมดกี่คน เป็นชายกี่คน หญิงกี่คน อยู่หอ้งไหนบ้าง 

 ออกจดหมายขออนุมัติปิดโรงเรียนไปยังผูอ้ านวยการโรงเรียน โดยประสานงานไปยังหัวหน้าตึกทั้ง 3 ตกึ 

 เมื่อได้ทราบผลการพิจารณา ทางผูอ้ านวยการโรงเรียนและพยาบาลด าเนินการออกจดหมายแจ้งไปส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาเชียงใหม่ เขต 4 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองผึ้ง 

 ด าเนนิการประสานงานภายใน เรื่องการท าหนังสอืออกแจ้งเตือนและแจ้งปิดไปยังผู้ปกครอง และส่งต่อไปยัง

ผูอ้ านวยการและหัวหน้าตึกแตล่ะตกึเพื่อรับทราบในการส่งสารถึงผู้ปกครอง 

3.ส่วนของอำคำรสถำนที่ มีกำรท้ำควำมสะอำดตำมขั นตอนได้แก่  

 ล้างน้ าสะอาด 

 ลงน้ ายาท าความสะอาดพืน้ ผสมน้ ายาท าความสะอาดพืน้ 5 ซีซี ลงในน้ าสะอาดครึ่งถึง 

 ล้างคลอรีน 5 ซีซี ลงในน้ าสะอาดครึ่งถึง (รอพักไว้ 1ชั่วโมง) เช็คท าความสะอาดอุปกรณ์อื่น 

 ล้างน้ าสะอาด 

 ลงแอลกอฮอล์ 5 ซีซี ในน้ าสะอาดครึ่งถัง 

 ล้างน้ าสะอาด 

4.ส่วนของกำรท้ำควำมสะอำดอุปกรณ์ในห้องเรียน ได้แก่  

 น าของเล่น เบาะ หนังสอื อุปกรณ์ ลงคลอรีนท าความสะอาด ตอ้งตามด้วยน้ าสะอาดทุกครั้ง 

  ล้างท าความสะอาด แอร์ พัดลม  

 เช็ดบานและขอบหน้าต่าง กระดาน-บอร์ด 

 ท าความสะอาดช้ันวางรองเท้า 

8.บริกำรรถรับ-ส่งเด็ก 

 โรงเรียนมีรถบริการรับ-ส่งเด็ก ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และในเขตจังหวัดล าพูน บริการด้วยรถตู้ของทาง

โรงเรียนซึ่งทุกคันจะมีชื่อโรงเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนติดทุกคัน มีการตรวจรักษาสภาพรถเป็นประจ า

ทุกวันก่อนจะออกรับ-ส่งเด็ก มีพนักงานขับรถที่สุภาพ ขับรถโดยไม่ประมาทใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก าหนดอย่าง



เคร่งครัด พรอ้มครูพี่เลีย้งที่ได้รับการอบรมในการดูแลเด็กในรถมาเป็นอย่างดี มกีารเช็คช่ือเด็กเด็กทุกวันเชา้-เย็น 

พร้อมใหค้วามส าคัญกับความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับแรกเสมอ 

9.บริกำรจดหมำย-ข่ำวสำรของทำงโรงเรียน 

ทางโรงเรียนฯ จะมีจดหมายแจง้ข่าวสารหรอืการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผูป้กครองได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ   

ในกรณีที่จดหมายมี “ใบตอบรับ” กรุณากรอกข้อความ และส่งคนืให้กับคุณครูประจ าช้ัน ภายในวันและเวลาที่ก าหนด 

10.บริกำรระบบควำมปลอดภัยในโรงเรยีน 

 การตดิต่อกับทางโรงเรียนในเวลาท าการ (09.30 น. – 14.30 น.) ขอให้แลกบัตรเข้า – ออก  

           ทุกครั้ง(เฉพาะบัตรที่ทางโรงเรียนออกให้) และขอให้จอดบริเวณที่ที่ทางโรงเรียนจัดให้เท่านั้น 

 รถยนตผ์ูป้กครองทุกคันให้ติดสติ๊กเกอร์ของโรงเรียนทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก บุคลากรและผูท้ี่เข้ามา

ติดตอ่ 

 รถยนตผ์ูป้กครองทุกคันกรุณาจอด บริเวณลานจอดรถที่โรงเรียนจัดให้และไม่อนุญาตให้จอดรถขวาง    

ทางเข้า – ออกประตูโรงเรียน 

 การส่งเด็กในช่วงเช้าและการมารับเด็กในช่วงเย็น ขอให้ผูป้กครองมารับใหต้รงเวลา กรณีมารับเด็กหลังจาก

เวลาที่ก าหนด ใหร้ับเด็กได้ที่คุณครูเวรผู้ดูแลเด็กหน้าอาคารเรยีน ประตูจะปิดเวลา 18.30 น. 

 การขับรถภายในบริเวณโรงเรียนขอใหข้ับด้วยความระมัดระวัง จ ากัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ช่ัวโมง 

 ควรปฏิบัติตามระเบียบ และเครื่องหมายจราจรภายในบริเวณโรงเรยีนอย่างเคร่งครัด 

 โรงเรียนได้ตดิตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารอนุบาลเพื่อความปลอดภัยของเด็ก 

 ผูป้กครองและผูท้ี่มาติดต่อธุระ ขอใหท้่านติดต่อส านักงานโรงเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ขึ้นไปที่

หอ้งเรียน เพื่อไม่ให้รบกวนขณะที่มกีิจกรรมการเรยีนการสอน 

11. บริกำรงำนโภชนำกำร 

โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมให้แก่เด็กในช่วงเช้าและบ่ายทุกวันโรงเรียนได้จัดจ าหน่าย 

นม และเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ ให้เด็กระดับอนุบาลในเวลาเลิกเรียนทางโรงเรียนได้บริการจ าหน่าย อาหาร –   

ขนมและเครื่องดื่มต่างๆใหก้ับผูป้กครองที่รา้นคอนเนคชั่น   ร้านค้าของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


