
งานฝงานฝ่่ายปกครองายปกครอง

      งานปกครองประกอบไปดว้ย งานความประพฤติ, งานสวัสดิภาพนักเรียน, งานปกครอง
นักเรียนและงานอภิบาลนักเรียน เป็นการดูแลนักเรียนท่ีเนน้ดา้นความประพฤติของนักเรียน 
ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองตอ่ไปน้ี
         1. งานความประพฤติ เป็นงานท่ีเก่ียวกับกิจกรรมท่ีสง่เสริมความมีระเบียบวินัย การป้องกัน 
และแกไ้ขปัญหาความประพฤติท่ีไมเ่หมาะสมของนักเรียน โดยจะประสานงานกับครู ผูป้กครอง
และนักเรียนเพ่ือร่วมกันแกปั้ญหา มีขัน้ตอนในการดูแลเป็นลำาดับขัน้ดังน้ี (1) ครูประจำาชัน้ (2) 
หัวหนา้ช่วงชัน้ (3) หัวหนา้ฝ่ายปกครอง (4) ผูอ้ำานวยการ (5) คณะอนุกรรมการสถานศึกษา
          2. งานสวัสดิภาพนักเรียน เป็นงานท่ีเก่ียวกับการจัดเวรครูดูแลความปลอดภัยของนักเรียน  
          3. งานปกครองนักเรียน เป็นการจัดกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรม – จริยธรรมให้กับนักเรียน 
          4. ดา้นการเรียน โรงเรียนกำาหนดให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติให้ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ

     การลา / มาสาย / ขอกลับบ     การลา / มาสาย / ขอกลับบ้า้นกานก่อ่นเวลาเลิกเรียน อนเวลาเลิกเรียน 
 1. การหยุด / การลา (ทุกกรณี)
  • ให้แจ้งการหยุด / การลา  ทีฝ่่ายธุรการ หรือ ครูประจำาชัน้ทุกครัง้
 2. การมาโรงเรียนสาย
  • ถ้ามาถึงโรงเรียนเกินเวลา  08.15 น.  ให้ผูป้กครองนักเรียนมาขอใบเขา้
ห้องเรียน ทีฝ่่ายปกครองทุกครัง้กอ่นขึ้นห้องเรียน  เพื่อขอใบอนุญาตเขา้ห้องเรียน
 3. การขออนุญาตกลับบา้นกอ่นเวลาโรงเรียนเลิก
  • ให้ผูป้กครองติดตอ่ทีห้่องฝ่ายปกครอง เพื่อฝ่ายจะดำาเนินการแจ้ง
ครูประจำาชัน้และพานักเรียนมาพบผูป้กครองเพื่อออกใบกลับบา้นกอ่นเวลาเรียน(เหตุการณป์กติ)
  • ให้ผูป้กครองมาแจ้งที ่รปภ. เพื่อประสานงานให้คุณครูพานักเรียนมาพบกับ
ผูป้กครองตามจุดทีโ่รงเรียนกำาหนด(เหตุการณแ์พร่ระบาดโรคติดตอ่ร้ายแรง)

     การมาเรียนช     การมาเรียนช่่วงเปิดภาคเรียนวงเปิดภาคเรียน
 1.  เวลาเรียน 

 2.  การสง่นักเรียนให้สง่ตามจุดทีโ่รงเรียนกำาหนดไดต้ัง้แตเ่วลา 7.30 – 8.00 และสง่นัก
เรียนให้ทันเวลาโรงเรียนเขา้ เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย ไมอ่นุญาตให้ผู้ปกครองเขา้มาในเขต
Student Zone
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ระดับชั้น เวลาเรียน เรียนซ่อมเสริม กิจกรรมพิเศษ 
อนุบาล 8.00 – 14.30 น. จ - พฤ. 14.30 – 15.30 น. ศ. 14.30 – 15.30 น. 

 



 3.  อุปกรณก์ารเรียนทีน่ำามาโรงเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
     ในวันแรกของการเรียนให้นักเรียนนำาอุปกรณม์าดังนี้
  -  ชุดสำารอง 1 ชุด 
  -  สมุด   โรงเรียนจัดเตรียมให้
  -  อุปกรณเ์ครื่องเขียน   โรงเรียนจัดเตรียมให้ 
  -  กระติกน้ำาสว่นตัว   
  -  รองเทา้แตะ  
  -  ยาประจำาตัว
  -  แปรงสีฟัน  -  ยาสีฟัน  -  แกว้น้ำาพลาสติกสำาหรับบว้นปาก 
   -  ผา้ห่ม  ขนาดไมใ่หญเ่กินไป
  -  ชุดวา่ยน้ำา หมวกคลุมผม ชุดคลุม ผา้เช็ดตัว + เช็ดผม ถุงพลาสติก 
(ใสผ่า้เปียก) นำามาเฉพาะวันทีม่ีวา่ยน้ำา ตาม ตารางเรียน
  -  ชุดสำารอง ติดกระเป๋าไว ้1 ชุด สำาหรับเปลีย่นกรณีทีน่อ้ง 
เขา้ห้องน้ำาไมท่ันหรืออาเจียน
          **  ของใช้ทุกชนิดให้เขียนชื่อ  ชัน้  ทุกชิน้
 4. นักเรียนจะไดร้ับตารางสอน  ในวันเปิดเรียนวันแรก  ฉะนัน้ในวันถัดไปให้นักเรียน
จัดตารางสอนมาตามตารางทีไ่ดร้ับ
 5. อาหาร  :  
  ช่วงเช้า  :   มีจำาหนา่ยอาหารเช้าโดยเปิดเป็นร้านอาหารตามสัง่
        และร้านกว๋ยเตีย๋ว
  ของวา่งเช้า :   โรงเรียนจัดเตรียมให้
  ช่วงกลางวัน   :   โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้แกน่ักเรียนทุกคน 
  ช่วงบา่ย  :   โรงเรียนจัดเตรียมให้
       6. อาหารวา่งเช้าโรงเรียนจะเตรียม นม ขนมปัง ไวใ้ห้นอ้งรับประทานอาหาร เวลา 
8.30 น. แตใ่ห้ผูป้กครองเตรียมนมกลอ่งให้นอ้ง  สำาหรับหลังอาหารกลางวัน เพราะอาหาร
กลางวันฝ่ายโภชนาการ ไดจ้ัดให้เด็กไดร้ับประทานหลายชนิด ซึ่งเด็กบางคนไมช่อบอาหาร
บางชนิดก็รับประทานไดน้อ้ย
 7. ถ้านอ้งมียาทีต่อ้งรับประทานตอ่เนื่อง ให้ใสย่ามาในกระเป๋านักเรียนและแจ้ง
ครูประจำาชัน้
 8. หนังสือเรียนครูประจำาชัน้จะเก็บไวท้ีห้่องเรียน จะให้คืนเฉพาะหนังสืออ่าน 
(ให้นอ้งใสไ่วใ้นกระเป๋านักเรียนทุกวัน)
 9. ขอความร่วมมือจากผูป้กครอง  เพื่อนอ้งปรับตัวในการมาโรงเรียนไดเ้ร็วขึ้นเมื่อสง่
นักเรียนให้กับครูประจำาชัน้แลว้ ให้ผูป้กครองให้โอกาสนอ้งไดอ้ยูก่ับครูประจำาชัน้และเพื่อนๆ 
เพราะจะทำาให้นอ้งปรับตัวไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น แตถ้่าผูป้กครองอยูด่ว้ยนอ้งจะกังวลและไมย่อม
ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนตามทีค่รูจัดให้
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 10. การเขา้ใช้ห้องน้ำา ครูจะนำานักเรียนไปพร้อมกันเป็นรอบๆ แตถ้่าเด็กบางคน
ตอ้งการเขา้ห้องน้ำา ชัน้เตรียม – อ.1 ครูช่วยเหลือในการเขา้ห้องน้ำาและทำาความสะอาด 
แตถ้่าในระดับชัน้ อ.2 – อ.3 ครูจะฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง
 11. หากทา่นผูป้กครองตอ้งการติดตอ่คุณครูประจำาชัน้ กรุณาติดตอ่เวลา 7.00 – 
7.50 น. และ 16.30 น. เป็นตน้ไป หากมีความประสงคต์ิดตอ่กับคุณครูประจำาชัน้ สามารถ
ฝากเรื่องไวก้ับฝ่ายธุรการได้
 12. ไมใ่ห้นักเรียนนำาสิง่ของมีคา่มาโรงเรียน เพราะหากเกิดความสูญหายทาง
โรงเรียนจะไมร่ับผิดชอบ
 13. การรับนักเรียน  
  • สำาหรับนักเรียนชัน้อนุบาล1-3 ทีไ่มไ่ดเ้รียนซ่อมเสริม ผูป้กครองสามารถ
รอรับนักเรียนไดต้ามจุดทีโ่รงเรียนกำาหนดกับคุณครูประจำาชัน้โดยตรงจนถึงเวลา 16.30 น. 
หลังจากนัน้รับหนา้อาคารมารีอุปถัมภ์  
  •  นักเรียนทีข่ึ้นรถโรงเรียน คุณครูจะพานักเรียนไปสง่ทีร่ถโรงเรียนตลอด
ปีการศึกษา
  •  ผูป้กครองไมค่วรมารับนักเรียนเกินเวลา 17.30 น. เพราะนักเรียน
จะขาดความมัน่ใจและไมอ่ยากมาโรงเรียน  อีกทัง้มีคุณครูหลายทา่นทีเ่ขา้ออกระหวา่งบา้น
กับถนนใหญล่ำาบากและไมม่ีรถรับ – สง่ จากหนา้ถนนใหญเ่นื่องจากรถหมดรอบ ทำาให้
คุณครูอาจประสบ กับความเสีย่งหลายประการ และตอ้งอาศัยรถโดยสารชนิดอื่นๆ ซึ่งมี
ราคาสูงเพื่อเขา้ทีพ่ักอาศัย โรงเรียนจึงขอความร่วมมือมารับนักเรียนภายในเวลาไมเ่กิน 
18.00 น. หากเกินเวลาโรงเรียนขออนุญาตเก็บคา่เดินทางให้แกคุ่ณครู ดังนี้

 ตัง้แตเ่วลา  18.01 น. เป็นตน้ไป       คา่บริการ  100  บาท / คน / ชัว่โมง
 
เศษชัว่โมงทีไ่มเ่กิน  30 นาที ไมค่ิดคา่บริการ สว่นเศษของชัว่โมงทีเ่กิน  30 นาที คิดคา่บริการ
เป็น  1  ชัว่โมง  โดยยึดเวลาทีเ่ครื่องลงเวลาทำางานของโรงเรียนบริเวณฝ่ายบริการ เป็นหลัก
  •  ผูป้กครองทีม่ารับนักเรียนหลังเวลา 17.30  น. ให้ติดตอ่รับนักเรียนที่
คุณครูหนา้อาคารเซนตย์อแซฟ เทา่นัน้ 
  •  ผูป้กครองทีม่ารับนักเรียนหลังเวลา 18.00 น.ให้ชำาระคา่บริการที่
คุณครูเวรโดยตรง ทัง้นีคุ้ณครูเวรจะตอ้งรายงานชื่อนักเรียนทีก่ลับเย็นตอ่ผูบ้ริหารในวันทำาการ
ถัดไป
  •  โรงเรียนไมไ่ดด้ำาเนินการเพื่อหารายไดเ้ขา้โรงเรียน แตต่อ้งการให้
ผูป้กครองไดค้ำานึงถึงสภาพร่างกายและจิตใจ นักเรียนทีผู่ป้กครองมารับเย็นเกินไป
**  กรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งดว่น กรุณาแจ้งลว่งหนา้ ทีฝ่่ายปกครอง 



การแตการแต่ง่กายระดับปฐมวัยงกายระดับปฐมวัย

* สำาหรับนักเรียนทีเ่รียนหลักสูตรห้อง IEC เครื่องแบบนักเรียนและชุดพละ ตอ้งติดเครื่องหมาย
ของแตล่ะหลักสูตร สอบถามรายละเอียดทีธุ่รการ

 

 





สัญลักษณสัญลักษณ์ป์ระจำาตัวนักเรียนประจำาตัวนักเรียน     

กระเปกระเป๋๋านักเรียน กระเปานักเรียน กระเป๋๋าใสาใส่ชุ่ดวชุดว่า่ยน้ำาายน้ำา
ใชใช้้ตามแบบทีตามแบบที่ม่ีตราของโรงเรียนมีตราของโรงเรียน


