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โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสพัทยา 
 

กฎระเบียบของโรงเรียน 2021/2022 
กฎระเบียบนี้จะต้องถกูรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 1 

 
 

เพื่อให้ปีการศึกษาของลูกหลานท่านประสบความสำเร็จ ให้สิทธิต่างๆ ของเยาวชนถูกเคารพ โดยเฉพาะสิทธิในการเคารพ สิทธิในการศึกษา 
และสิทธิในการคุ้มครอง 

เพื่อที่จะเอื้อต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และความสามารถของแต่ละคน และเพื่อสอนให้นักเรียนเตรียมพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
ความเคารพ และอดทน 

เพื่อให้ครูและพนักงานทุกคนได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดภายใต้ความเคารพในงานและตัวบุคคล 
ไม่ว่าหน้าที่และต้นกำเนิดของพวกเขาจะเป็นอย่างไร 

เพื่อให้ความเป็นกลาง ความเป็นฆราวาส หน้าที่การงาน ความอดทน ความเสมอภาค และความเคารพ 
เป็นคุณค่าและหลักการที่ต้องยึดมั่นและนับถือสำหรับทกุคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ ่

ทุกคนที่ทำงานในโรงเรียนตกลงที่จะเคารพและบังคับใช้กฎระเบียบนี้ 

เราจึงขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครอง ใหเ้คารพกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างถี่ถว้น ซ่ึงกฎระเบียบนี้จะมาเติมเต็มสามัญสำนึกที่ทุกคนมี 
และจะถกูนำมาใชด้ว้ยความเคารพ และรับการเคารพจากผู้อื่นเช่นกัน 

 
ความขยันหมั่นเพียร 

ความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนทกุคน และการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนนำเสนอภายใต้หลักสูตรการศึกษาทั่วไปเป็นสิ่งที่จำเป็น 
และอยู่ในภาคบังคับ ซ่ึงวิชาพลศึกษา (EPS) เป็นหนึ่งในกิจกรรมของหลักสูตรฝรั่งเศส 
เพราะฉะนั้นการขาดเรียนในวิชานี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมนอกหลกัสูตรก็ตาม จะตอ้งมีการระบุเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

ตารางเวลาของโรงเรียน 
ความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทกุคน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าเรียนตอนเช้า หรือช่วงเลิกเรียน 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์
ประตูเปิด 8:05 8:05 8:05 8:05 8:05 

เข้าห้องเรียน 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 
พักเท่ียง อนุบาล และ 

ประถมศึกษาปีที ่6 (6ème) 
  11:15 หรือ 12:30 (APC*) 

12:30 (ป.6) 
  

เลิกเรียน 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 
เลิกเรียน มัธยมศึกษา หรือ 

กิจกรรมนอกหลักสูตร 
15:30 หรือ 16:45 หรือ 17:45    ตามตารางเวลาที่มีให ้

 *APC = Complementary educational activity = กิจกรรมการศึกษาเสริม 
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อนุบาล 

• เวลาเขา้เรียนคือ 8:05 น. (หลังจากประตูโรงเรียนเปิด) ผู้ปกครองหรือผู้รับผิดชอบที่จะต้องถูกระบุไว้ล่วงหน้า จะพาเด็กไปที่ประตูของห้องเรียน 
• เวลาต้อนรับโดยครูอนุบาลตั้งแต่ 8:05 ถึง 8:15 น. การเรียนเร่ิมตั้งแต่เวลา 8:15 น. เป็นต้นไป 
• เวลาเลิกเรียนคือ 15:30 น. ผู้ปกครองเข้ามารับเด็ก ๆ ที่หนา้ประตูหอ้งเรียน 
• เด็ก ๆ อยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของผู้ปกครองก่อนเวลา 8:05 น. และหลัง 15:30 น. ยกเว้นในกรณีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกจิกรรมนอกหลักสูตร 

 
 
ประถมศึกษา 

• เข้าหอ้งเรียนเวลา 8:15 น. (ประตูโรงเรียนเปิด 8:05 น.) ก่อนเวลา 8:05 น. 
นักเรียนอยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบและการดูแลของผู้ปกครองหรือบริการขนส่ง 
• นักเรียนต้องไปที่สนามเด็กเล่น และไม่สามารถเข้าหอ้งเรียนไดโ้ดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูของพวกเขา หรือครเูป็นผู้พาไป 
• เลิกเรียนเวลา 15.30 น. ผู้ปกครองรอนักเรียนอยู่ที่ประตูทางเข้าตึกของโรงเรียน 
• เด็ก ๆ อยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของผู้ปกครองก่อนเวลา 8:05 น. และหลัง 15:30 น. ยกเว้นในกรณีที่ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมนอกหลกัสูตร 
 
ทุกวันพุธนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 5 (CM2) จะเลิกเรยีนเวลา 11:15 น. 
ยกเว้นนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการศึกษาเสริม(APC) ซึ่งจะเลิกเรียนเวลา 12:30 น. 
นักเรียนประถมศึกษาปีที ่6 (6ème) เลิกเรียนเวลา 12:30 น. ไม่มีเรียนสำหรับพวกเขาในช่วงบ่าย 

 
 
มัธยมศึกษา (ตอนต้น และตอนปลาย) 

• เข้าหอ้งเรียนเวลา 8:15 น. (ประตโูรงเรียนเปิด 8:05 น.) ก่อนเวลา 8:05 น. 
นักเรียนอยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบและการดูแลของผู้ปกครองหรือบริการขนส่ง 
• นักเรียนจะต้องไปที่สนามเด็กเล่น และไม่สามารถเข้าห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูของพวกเขา หรือครเูป็นผูพ้าไป 
• เลิกเรียนเวลา 15:30 น. หรือ 16:45 น. หรือ 17:45 น. ขึ้นอยู่กับตารางเวลา 
• นักเรียนอยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบของผู้ปกครองก่อนเวลา 8:05 น. และหลัง 15:30 น. (หรือ 16:45 น. หรือ 17:45 น.) 
ยกเว้นในกรณีที่มีกิจกรรมนอกหลกัสูตร 
 
การที่ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียนจะต้องถูกควบคุมและตรวจสอบ เว้นแตพ่วกเขาจะเข้าพบกับอาจารย์ หรือไปที่สำนักเลขาธกิาร 
หรือฝ่ายบริหาร นอกเหนือจากกรณีเหล่านี้ผู้ปกครองควรจะอยู่ภายนอกโรงเรียนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย 

 
 
โรงอาหารของโรงเรยีน 

ผู้ปกครองจะต้องมารับเด็กที่ไม่รับประทานมื้อเท่ียงที่โรงเรียนในเวลา 11:45 น. สำหรับระดับประถมศึกษา และ 12:30 น. 
สำหรับระดับมัธยมศึกษา ค่าอาหารสำหรับเด็กที่รับประทานอาหารที่โรงเรียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมกอ่นเปิดเทอมที่ฝ่ายบริหารของโรงเรียน 
นักเรียนไม่สามารถนำอาหารของตนเองเข้ามาในโรงเรียนได ้ยกเว้นในกรณีพิเศษ (เหตุผลทางการแพทย์ อาหารพิเศษ ภูมิแพ้) 
ในกรณีนีจ้ะต้องมีการจัดทำโครงการต้อนรับรายบุคคล (P.A.I.) กับทางโรงเรียนและแพทย์ประจำตัวของเด็กนักเรียน 
ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเขา้ใช้ห้องครัวโดยเด็ดขาด (ทั้งเด็กและผู้ปกครอง) ดว้ยเหตุผลด้านความปลอดภยั 
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กิจกรรมกีฬา 

กิจกรรมกีฬาทีว่างแผนไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนเป็นภาคบังคับ การยกเว้นจะต้องมีใบรับรองแพทย์ 
นักเรียนจะต้องพกข้าวของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ในแต่ละวันที่มีกจิกรรม ในกรณทีี่มีการละเลยหรือหลงลืมบ่อยๆ 
จะมีการใช้มาตรการตักเตือนหรือถกูบังคับให้พักเรียนในบางส่วน 

 
 
อุปกรณ์การเรยีนและของใช้ส่วนตัว  

ทางโรงเรียนจัดทำสมุดโน๊ตให้นักเรียนตอนต้นปีการศึกษา 
อุปกรณ์การเรียนที่ระบุไว้ในรายการตอนต้นปีจะต้องมีอยา่งเพียงพอตลอดทั้งป ีเราขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบในเร่ืองนี้เป็นประจำ 
นักเรียนจะต้องเคารพและทำนุบำรุงอุปกรณ์ที่ถูกจัดหาไว้ให้ ในกรณีที่มคีวามเสียหายของอุปกรณ์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่จะถูกเรียกเก็บเงินกับผู้ปกครอง หนังสือที่ถูกยืมไปจะต้องส่งคืนให้ตรงเวลา 
และจะถกูเรียกเก็บค่าปรับในกรณีที่มีการสูญหายหรือเสียหาย หนังสือเรียนจะต้องได้รับการเคลือบปกโดยผู้ปกครอง 
มีการอนุญาตให้ใช้แลป็ท็อป และแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาเท่านั้น (การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต, การพัฒนาไฟล์, การเรียนภาษา... ) 
อุปกรณ์เหล่านี้จะถกูเก็บไว้ในหอ้งเรียนระหว่างการพักเบรคและพกัเท่ียง 

นักเรียนสามารถพกโทรศัพท์มือถือได้แต่ต้องปิดเครื่องเมื่อเข้ามาในโรงเรยีน และจะถูกยดึในกรณีที่ไมป่ฏบิัตติามกฏเหล่าน้ี 

เราไม่แนะนำให้พกเงิน เครื่องประดับ และของมีค่าอื่น ๆ เข้ามาในโรงเรียน โรงเรียนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนมีของเล่นได้แต่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ปกครองในกรณีของการเสื่อมสภาพหรือเสียหาย 
แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการยึดของเล่นหากเห็นว่าเป็นอันตราย หรือไม่เหมาะสมสำหรับการใชง้านในโรงเรียน 

 

ความประพฤตขิองนักเรียน 

ทางโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนใส่เครื่องแบบเฉพาะของโรงเรียนซ่งเป็นข้อบังคับ 
ฝ่ายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการส่งนักเรียนกลับไปเปลี่ยนชุดโดยแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเมื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกาย 
รองเท้าต้องเป็นประเภท "ปิด" (รองเท้าผ้าใบ หุ้มส้น ฯลฯ ) ห้ามใส่รองเท้าแตะ 

ห้ามมิให้มีการแสดงความนับถือสว่นตัวทางศาสนาหรือกลุ่มการเมืองใดๆ ในโรงเรียน 

ทุกพฤติกรรม ทา่ทาง หรือคำพูดใด ๆ ที่ขดัต่อศักดิ์ศรี และความเคารพต่อนักเรียนหรือผู้ใหญ่คนอ่ืน จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง 
และผู้ปกครองจะต้องถูกเชิญเขา้พบฝ่ายบรหิาร หรือนักเรียนอาจจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนได ้

เมื่อพักเบรคนักเรียนจะอยู่แตภ่ายนอกอาคารเท่านั้น ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องเรียนหรือบนทางเดิน 
ยกเว้นในกรณีพิเศษที่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

ห้ามมิให้มีการวิ่งในห้องเรียน โถงทางเดิน หรือในห้องน้ำโดยเด็ดขาด การเข้าและการออกจากห้องเรียนจะต้องเป็นไปด้วยความสงบ 
และห้ามใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม 

กฎของการใช้ชีวิตในสังคมของโรงเรียน ซ่ึงเป็นไปตามกฎระเบียบนี ้สามารถพัฒนาในห้องเรียนพร้อมกับนกัเรียนได ้
และพวกเขามีหนา้ที่ต้องเคารพกฎระเบยีบนี้ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการและบทลงโทษ ซ่ึงอาจเป็นคำตักเตือนในสมุดบันทึกประจำตวั 
การกักตวัที่โรงเรียน การเรียกผู้ปกครองและนักเรียนเข้าพบกับผู้อำนวยการ การบังคับทำงานบริการชุมชน หรือแม้กระทั่งการถูกพกัเรียนชั่วคราว 
หรือการไล่ออก 
มีการวางระบบการตักเตือนพฤติกรรมภายในสถาบัน หากถึงสามครั้ง 
นักเรียนระดับประถมศึกษาจะตอ้งใช้หนังสือตรวจสอบพฤติกรรมเป็นระยะเวลา 15 วัน ซ่ึงจะต้องแสดงการปรับปรุงตัวของนักเรียน 
มิฉะนั้นจะต้องมมีาตรการบังคับทางการศึกษา ส่วนนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาจะถูกสั่งพักเรียนชัว่คราว  
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สุขภาพและความปลอดภัย 

เด็กที่เป็นโรคติดต่อควรพักเรียนเรียนจนกว่าจะหายดี 

โรงเรียนจะไม่รับเด็กที่มีอาการป่วยเขา้มาในพ้ืนที่ของโรงเรยีน 

ในกรณีที่เป็นโรคติดต่อ ครอบครัวต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบทันทีและเด็กจะกลับมาเข้าเรียนได้เมื่อมีใบรับรองการไม่ติดเชื้อเท่านั้น 
เด็กที่เป็นโรคเหาจะถูกส่งกลับบา้นเพื่อรับการรักษา ทางครอบครัวจะตอ้งระมัดระวังและทำสิ่งที่จำเป็น 

ยาต่างๆ เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดภายในโรงเรียน 
ไม่มีบุคคลใดได้รบัอนุญาตให้ใช้ยากับเดก็โดยไม่มีใบสั่งยาและได้รับอนุญาตทางการแพทย์อยา่งเป็นทางการ หากนกัเรียนมีอาการแพ้ (โรคหอบหืด 
ฯลฯ) ควรทำ P.A.I. (โครงการต้อนรับเป็นรายบุคคล) พร้อมกับโรงเรียนและแพทย์ประจำตัวของเด็ก 

ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยอาจารย์และผู้อำนวยการจะได้รับแจ้งและจัดการปฐมพยาบาล ซ่ึงมีโปรโตคอลระบุและแสดงไว้ในห้องเรียน 

ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรือมปีัญหารา้ยแรง เด็กจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและครอบครัวจะได้รับแจ้งทันที 

แผนอพยพฉุกเฉินและกฎระเบียบความปลอดภัยได้ถูกจัดทำและแสดงในโรงเรียนอยา่งเห็นได้ชัด มีแผน PPMS (แผนการรักษาความปลอดภัย) 
ซ่ึงได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสถานทูตฝร่ังเศสทุกปี 

โรงเรียนจัดทำใบรับรองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ในต้นปีการศึกษา 
 

 

การขนส่งโรงเรยีน 

โรงเรียนมีระบบการขนส่งของตัวเองโดยใช้ผู้ให้บริการเอกชนที่มกีฎของตัวเขาเองเช่นกัน 

ผู้ให้บริการขนส่งมีหน้าที่รับผิดชอบเด็ก ๆ ที่ใช้บริการจนถึงช่วงเวลาที่ส่งมอบใหก้ับผู้ดูแลต้อนรับระหว่างเวลา 8:05 น. - 8:15 น. 

และทันทีที่รับพวกเขาเมื่อเลิกเรียน เวลา 15:30 น. หรือ 16:45 น. 

ค่าบริการรับส่งสามารถชำระใหก้ับโรงเรียนโดยตรง 

โรงเรียนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหวา่งการเดินทาง 

แต่จะได้รับแจ้งโดยเร็วที่สุดและสามารถประสานไปยังเด็กและผู้ปกครอง 

 

 

การสื่อสารกับครอบครัว 

เครื่องมือสื่อสารที่มีให้คือสมุดประสานงาน (cahier de liaison) และที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้เมื่อต้นปีการศึกษา ควรตรวจสอบเครื่องมือเหล่านี้ทุกวัน 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยูอ่ีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ปกครองจะตอ้งแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบโดยเร็วที่สุด 

ในแต่ละปีตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนได้รับการแต่งตั้งในแต่ละชั้นเรียนหรือระดับการศึกษา 

ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของพวกเขาจะถกูส่งให้กับผู้ปกครองทุกคน 

การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและตวัแทนผู้ปกครองนอกโรงเรียนเป็นไปได้ตามอัธยาศัย และอยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของพวกเขาเอง 

รายงานแต่ละฉบับที่จัดทำโดยตัวแทนหลังจากประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 

หรือการประชุมแต่ละครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูอ้ำนวยการก่อนเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง 
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สำหรับการประชุมกับทีมผู้บริหารหรือผูอ้ำนวยการโรงเรียนจะต้องทำการนัดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ 

การประชุมเพื่อให้ขอ้มูล และการนำเสนอจะจัดขึ้นโดยครูแต่ละคนตามชั้นเรียนหรือตามระดับการศึกษา ในต้นปีการศึกษา 

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสามารถถูกจัดขึ้นปีละครั้งหรือสองครั้ง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา 

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน ตัวแทนครู และตัวแทนผู้ปกครอง 

การเปลีย่นแปลงใด ๆ ของกฎระเบียบน้ีจะได้รับการอนุมัตแิละรับรองในทีป่ระชุมคณะกรรมการโรงเรียน 

กฎระเบยีบของโรงเรียนจะถูกจัดตั้งและได้รับความเห็นชอบทุก ๆ ปีในการประชุมคณะกรรมการโรงเรยีนครั้งที่ 1 (แรก) 

การลงทะเบียนของนักเรียนที่โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสพัทยาแสดงถึงการยอมรับกฎเหลา่น้ีโดยนักเรียนและครอบครัวของเขา 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

ส่วนที่ต้องตัดและส่งคืนโรงเรียน พร้อมลงลายมือชื่อ: 

  กฎระเบยีบของโรงเรียน ปีการศึกษา 2021-2022 

ผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฏหมาย (ระบคุวามสัมพันธ์) รับรองวา่ได้อ่าน และยอมรับกฎระเบียบและกฎระเบียบทางการเงินของโรงเรียน French 

International School of Pattaya  

ชื่อ และ นามสกุล : ……………………………………………………..…………………………………………………….. 

ลายมือชื่อ: โดยเขยีนวา่ "ได้อ่าน และยอมรับ" 

นอกจากนี้ ภาพถ่ายของนักเรียนในกิจกรรมของโรงเรียนสามารถถ่ายที่โรงเรียนได ้ข้าพเจ้าอนญุาตให้เอาลงสิ่งพิมพ์และในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได ้

(เว็บไซต์ของโรงเรียน / Facebook)   

ลายมือชื่อ: 

 

การไม่ส่งกลับใบลงชื่อนี้ภายใน 15 วันนับจากวันเริ่มต้นปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับว่าได้ยอมรับแล้ว 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………เว

ลาทำการของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองเก็บไว้: 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์
ประตูเปิด 8:05 8:05 8:05 8:05 8:05 

เข้าห้องเรียน 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 
พักเท่ียง อนุบาล และ 

ประถมศึกษาปีที ่6 (6ème) 
  11:15 หรือ 12:30 (APC*) 

12:30 (ป.6) 
  

เลิกเรียน 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 
เลิกเรียน มัธยมศึกษา หรือ 

กิจกรรมนอกหลักสูตร 
15:30 หรือ 16:45 หรือ 17:45    ตามตารางเวลาที่มีให ้

 *APC = Complementary educational activity = กิจกรรมการศึกษาเสริม 


