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หลกักำรส ำคญั 

ส ำหรับกำรเป็นนักเรียนประจ ำนำนำชำต ิหลกัสูตรเตรียมศิลปินดนตรี 

● เพื่อเป็นการกระตุน้และส่งเสริมระเบียบวนิยัในตนเองของนกัเรียนเตรียมศิลปินดนตรี เพื่อ

เป็นรากฐานท่ีดีในการด าเนินชีวติในอนาคต ในการตรงต่อเวลา การเคารพผูอ่ื้น และการมีวนิยั

ในตนเอง  

● เพื่อปกป้องและสนบัสนุนสวสัดิภาพท่ีดีของนกัเรียนประจ า โดยทางโรงเรียนจะจดัการเรียน 

การสอน การเป็นอยู ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัเรียนมากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นความตอ้งการ

ทางดา้นกายภาพ ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ หรือการเขา้สังคม   

● ทางโรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดี เพื่อใหน้กัเรียนรู้สึกวา่ตวัเองมีคุณค่า และมีความเท่า

เทียมกนัทางดา้นโอกาสในทุกๆดา้น 

● เพื่อจดัประสบการณ์ท่ีดีในโรงเรียนประจ า ซ่ึงจะเป็นประสบการณ์ชีวติอนัมีค่านอกเหนือจาก

การใชชี้วติอยูท่ี่บา้นของนกัเรียนเอง ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ก่ บรรยากาศการเรียนอนัอบอุ่น การดูแล

เอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดจากคณาจารย ์ ประหน่ึงนกัเรียนไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัครอบครัวของนกัเรียน

เอง 

● เพื่อเป็นการฝึกใหน้กัเรียนอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มของการเรียนการสอนท่ีตอ้งใชค้วามอดทน ความ

เช่ือใจ และความเคารพซ่ึงกนัละกนั 

● เพื่อเป็นการฝึกใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะความเป็นผูน้  าและมีความรับผดิชอบ 

● เพื่อจดัมาตรฐานความเป็นอยูท่ี่ดีใหก้บันกัเรียนประจ า และจดัใหต้รงกบัความตอ้งการของ

นกัเรียนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอายแุละความพร้อมของนกัเรียน ทั้งน้ีทางโรงเรียนจะจดัความเป็น

ส่วนตวัใหก้บันกัเรียนอยา่งเพียงพอ 

● เพื่อจดัการรองรับและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัเรียนกบัผูป้กครอง 

● เพื่อสนบัสนุนใหน้กัเรียนประจ ามีการเป็นอยูท่ี่ดี, มีคุณภาพชีวติท่ีดี และสามารถด าเนินชีวติ

ในสังคมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดีต่อไป 
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ยนิดต้ีอนรับสู่โรงเรียนประจ ำนำนำชำตเิตรียมศิลปินดนตรี  

ยนิดีตอ้นรับนกัเรียนทุกคนสู่โรงเรียนประจ านานาชาติเตรียมศิลปินดนตรี ทางโรงเรียนมีความเขา้ใจ

เป็นอยา่งยิง่ถึงความกงัวลของนกัเรียนท่ีจะเกิดข้ึนในการเขา้มาเป็นนกัเรียนประจ าของหลกัสูตรเตรียม

ศิลปินน้ี ทางวทิยาลยัมีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ในการช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าต่างๆส าหรับนกัเรียน

ในการเขา้มาเป็นนกัเรียนประจ า โดยการจดัท าคู่มือน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อใหค้  าแนะน าต่างๆท่ีจ าเป็นใน

การใชชี้วตินกัเรียนประจ า 

อ. ริชาร์ด ราลฟ์ อาจารยใ์หญ่ประจ าหลกัสูตรเตรียมศิลปินดนตรี คืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบดูแลการเขา้

พกัของนกัเรียนในคร้ังน้ี, อ.สุภชยั โสรธร หวัหนา้กิจการนกัเรียนและคุณ ลลิล กล่ินสมิทธ์ิ หวัหนา้

ฝ่ายการจดัการ  

ในช่วงระหวา่งการเขา้หอพกั จะมีอาจารยป์ระจ าหอพกัจ านวน 6 คน โดยแบ่งเป็นฝ่ายหญิง 3 คน 

และฝ่ายชาย 3 คน คอยดูแลนกัเรียนในช่วงกลางคืน รวมทั้ง อ. ริชาร์ด และคณาจารยท่ี์จะคอย

หมุนเวยีนดูแลนกัเรียน หากนกัเรียนคนใดตอ้งการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีและ

อาจารยป์ระจ าหอพกัไดต้ลอดเวลา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

แนะน ำเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 อำจำรยริ์ชำรด์ รำลฟ์, 
                               ครูใหญ่หลักสูตรเตรียมศิลปินดนตรี  

 
 
 
           
 
 
 
 

คุณลลิล กล่ินสมิทธิ ์(คุณโบวล่ิ์ง)               คุณสุภชัย โสรธร (อ.อ้อย) 
       ผูช้่วยครูใหญ่ ฝ่ายบรหิาร                 ผูช้่วยครูใหญ่ ฝ่ายการจดัการนกัเรยีน 

 
 

 
 
 
 
 
 

  คุณกิตต ิเศวตกิตติกุล (อ.บุ๊ง)                     คุณกิตตมิำ โมลีย ์(อ.ติ๊ก) 
      หวัหนา้ระดบั ม.5-6        หวัหนา้ระดบั ม.4 
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 คุณอภชิำต สะเทนิรัมย ์(อ.เตย)              คุณอภสิิทธิ ์เสลำหอม (อ.อำรม์)          
 อาจารยป์ระจ าหอพกัชาย              อาจารยป์ระจ าหอพกัชาย 
 
 
 
 
 
 
 

    คุณอนิทัช สุดแสวง (อ.ปอ)                   คุณกรุณำ อนิทองค ำ (อ.เอม)          
 อาจารยป์ระจ าหอพกัชาย              อาจารยป์ระจ าหอพกัหญิง 
 
 
 
 
 
 
 

   คุณรัชยำ ศุภลักษณ ์(อ.ฝ้ำย)                 คุณนภำรัตน ์ดวงจันทร ์(อ.ววิ)          
 อาจารยป์ระจ าหอพกัหญิง              อาจารยป์ระจ าหอพกัหญิง 
 
 
 
 
 
 
 

  คุณวนิดำ ทรัพยก์ล้ำ (คุณก้อย) 
       เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทั่วไป 
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กำรติดต่ออำจำรย์ประจ ำหอพกั 

ผูป้กครองสามารถติดต่ออาจารยป์ระจ าหอพกั ถา้หากท่านมีค าถามใดๆเก่ียวกบัความเป็นอยูข่อง

นกัเรียน ผูป้กครองสามารถติดต่อไดใ้นช่วงเวลาหลงัท าการและวนัเสาร์อาทิตย ์ผา่นทางอีเมลลแ์ละ

เบอร์โทรศพัทท่ี์อยูด่า้นหลงัคู่มือน้ี 

 

กำรอยู่ร่วมกนั 

กฎพื้นฐานในการอยูร่่วมกนั 

● ตรงต่อเวลา 

● เคารพผูอ่ื้น 

● เคารพตนเอง 

          หากนกัเรียนพบปัญหาในหอพกั ทางวิทยาลยัอยากใหน้กัเรียนทุกคนแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ

ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถพูดคุยหรือแจง้กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานไดทุ้กท่าน เพื่อการแกปั้ญหาได้

อยา่งรวดเร็ว หากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม ในดา้นการติดต่อเจา้หนา้ท่ี สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้ทา้ยคู่มือ 

คู่มือฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนทราบรายละเอียดต่างๆ ไดง่้ายข้ึน หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง

วทิยาลยัจะท าการปรับปรุงหวัขอ้และแจง้ใหน้กัเรียนทุกคนทราบต่อไป 

 

กำรขออนุญำตออกจำกหอพกั 

ระหวา่งช่วงการระบาดของโรคโควดิ 19 ในปีการศึกษา 1/2563 นกัเรียนสามารถขออนุญาตออกจาก

หอพกัในช่วงวนัจนัทร์ – ศุกร์ไดเ้ฉพาะในกรณีเร่งด่วนเท่านั้น  

การขออนุญาตออกจากหอพกัเพื่อไปคา้งคืนท่ีอ่ืน นกัเรียนทุกคนตอ้งกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตออก

จากท่ีพกัทุกคร้ัง หากเป็นการไปคา้งคืนท่ีบา้นของตน ตอ้งมีลายเซ็นอนุญาตจากผูป้กครอง หากไป

คา้งท่ีอ่ืนนอกเหนือจากบา้นของตนเอง ตอ้งมีลายเซ็นอนุญาตจากผูป้กครอง และลายเซ็นของผูท่ี้ไป

พกัดว้ยในแบบฟอร์มขออนุญาต 

แบบฟอร์มการขออนุญาตออกจากหอพกัน้ี  อาจารยใ์หญ่จะท าการพิจารณา ผูป้กครองสามารถส่ง

แบบฟอร์มผา่นทางอีเมล ์yampboarding@gmail.com สามารถดูแบบฟอร์มการขอ
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อนุญาต (Overnight exeat form) ไดใ้นดา้นหลงัคู่มือ หรือสอบถามจากอาจารยป์ระจ า

หอพกัหรือเจา้หนา้ท่ีประจ าส านกังานหอพกั 

 

กำรขออนุญำตหยุดเรียน 

แบบฟอร์มการขออนุญาตหยดุเรียน Yamp absence form (นกัเรียนสามารถมารับไดท่ี้

อาจารยป์ระจ าหอพกัหรือ คุณทิพา (เลขานุการวทิยาลยั) และหลงัจากท่ีกรอกแบบฟอร์มเสร็จให้

น าไปใหอ้าจารยท่ี์เก่ียวขอ้งลงลายเซ็นรับทราบแลว้จึงน ามาส่งคืนท่ีคุณทิพา) นกัเรียนตอ้งกรอก

แบบฟอร์มน้ีล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัก่อนท่ีจะหยดุเรียน ถา้นกัเรียนตอ้งขาดวชิาเคร่ืองมือเอก 

(Private) นกัเรียนตอ้งใหอ้าจารยผ์ูส้อนเซ็นตใ์บลาดว้ย นกัเรียนตอ้งกรอกแบบฟอร์มน้ีเม่ือไม่

ไดม้าเรียนและไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ เช่น การลาป่วย (ถา้ลาป่วยมากกวา่ 2 วนั ตอ้งมีใบรับรองแพทย)์ 

ถา้หากนกัเรียนมีความจ าเป็นท่ีตอ้งออกไปนอกอาคารในช่วงเวลา 17.00-21.00 น. นกัเรียน

จะตอ้งแจง้ใหอ้าจารยป์ระจ าหอพกัทราบล่วงหนา้ 24 ชัว่โมง โดยใชเ้อกสารแบบฟอร์ม 

Residence Absence form และนกัเรียนจะตอ้งมาด าเนินการเองท่ีอาจารยป์ระจ าหอพกัทุก

คร้ัง 

 

กจิกรรมในหอพกั 

ทางหอพกัมีการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียนในช่วงวนัหยดุแต่นกัเรียนกจ็ะยงัคงมีเวลาวา่ง

ส าหรับท ากิจกรรมส่วนตวัไดแ้ต่ตอ้งอยูภ่ายในตึกเท่านั้น โดยอาจารยป์ระจ าหอพกัจะเป็นคนพูดคุย

กบันกัเรียนเก่ียวกบัรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์  

 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

หา้มนกัเรียนทุกคนน าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์บุหร่ี และสารเสพติดท่ีผดิกฎหมายทุกชนิดเขา้มาภายใน

โรงเรียนและหอพกัเดด็ขาด หากนกัเรียนคนใดฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษพกัการเรียน หรืออาจจะถูก

พิจารณาไล่ออกในกรณีร้ายแรง 
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กฎระเบียบวนัิย 

นกัเรียนทุกคนควรปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัดตลอดเวลา ทั้งในเวลาเรียนและระหวา่งอยู่

ภายในหอพกั 
 

กำรตรงต่อเวลำ 

หากมีการนดัหมายใดๆ หรือการนดัหมายเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ การตรงต่อเวลาเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากท่ี

นกัเรียนทุกคนตอ้งยดึปฏิบติัเสมอ  
 

กำรเคำรพผู้อ่ืน 

การเคารพผูอ่ื้นนั้นมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการอยูร่วมกนักบัผูอ่ื้น นกัเรียนควรมีความเคารพต่อ

อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี เพื่อนนกัเรียน ส่ิงของของนกัเรียนแต่ละคน และความเป็นส่วนตวั นอกจากน้ี

นกัเรียนควรใหค้วามเคารพและมีการประพฤติท่ีดี ไม่ท าความเสียหายต่ออาคารท่ีอยูอ่าศยั เฟอร์นิเจอร์ 

และช่วยกนัดูแลอยา่งเอาใจใส่ ถา้หากส่ิงของใดๆ มีความเสียหายเกิดข้ึน นกัเรียนควรแจง้เจา้หนา้ท่ี

ผูดู้แลในทนัที 

 

กำรมวีนัิยในตนเอง 

นกัเรียนแต่ละคนจะไดรั้บงานท่ีมอบหมายใหท้ าในแต่ละสัปดาห์ เพื่อรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของอาคารท่ีอยูอ่าศยั นกัเรียนควรปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด นกัเรียนควรรับผดิชอบและ

รักษาส่ิงของส่วนตวัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยและควรรักษาความสะอาดภายในหอ้งของตวัเองอยู่

เสมอ 
 

บทลงโทษ 

ถา้หากนกัเรียนไม่ปฏิบติัตามกฎท่ีกล่าวมาแลว้นั้น จ  านวนบทลงโทษจะเพิ่มมากข้ึนไปตามแต่ละกรณี
ของความผดิท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะท าใหน้กัเรียนตอ้งออกจากการอาศยัอยูใ่นหอพกันกัเรียน ในกรณีท่ี
นกัเรียนละเมิดกฎอยา่งร้ายแรง บทลงโทษในระดบัรุนแรงจะข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของครูใหญ่ ในกรณีท่ี
รุนแรงมาก อาจจะตอ้งมีการติดต่อเรียนเชิญผูป้กครองเขา้มารับทราบ 
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ค ำอธิบำย Code of Conduct หลกักำรประพฤติตน 

หลกัการประพฤติดงัต่อไปน้ี  ถูกเขียนข้ึนเพื่อเป็นหลกัในการปฏิบติัในช่วงเวลาเรียน แต่วา่นกัเรียน
สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกนัในหอพกั เพื่อเป็นการสร้างความ
ปลอดภยัและบรรยากาศท่ีดีในการอยูร่่วมกนั นกัเรียนทุกคนควรปฏิบติัตามหลกัการน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
 1. On Time - กำรตรงต่อเวลำ 
    การตรงต่อเวลาเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งยดึปฏิบติัหากมีการนดัหมายเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

2. Respect – กำรเคำรพผู้อ่ืน 

    การร่วมมือซ่ึงกนัและกนั การเคารพสถานท่ี การเคารพต่อสภาวะแวดลอ้มรอบตวั และมากไปกวา่
นั้น การเคารพซ่ึงกนัและกนั คือองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัของการอยูร่่วมกนั เพราะทุกคนมี
ความส าคญัท่ีเท่าเทียมกนั และถือเป็นการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  

● แสดงความนอ้บนอมต่อผูอ่ื้นดว้ยวาจาและการกระท าท่ีสุภาพเรียบร้อย 
● ใหเ้กียรติอาจารย ์พนกังาน หรือผูอ่ื้น ท่ีเขา้มาในหอ้งเรียนของเรา ดว้ยท่านัง่เรียบร้อยเสมอ ไม่

ส่งเสียงดงั และกล่าวแสดงความเคารพ 

● แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
● เคารพผูอ่ื้นดว้ยการตั้งใจฟังส่ิงท่ีผูอ่ื้นพูด และเอ่ยถามอยา่งสุภาพ 

● ช่วยกนัดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหอ้งพกั 
● ไม่ควรถ่ายภาพบุคคลอ่ืนก่อนไดรั้บอนุญาต 

● ใหเ้กียรติสถานท่ีและเคร่ืองแบบนกัเรียน ดว้ยการแต่งกายใหถู้กระเบียบ  
● ช่วยกนัรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการท้ิงขยะใหถู้กท่ี 

● ใหค้วามเคารพอาจารย ์พนกังาน เจา้หนา้ท่ี รุ่นพี่และเพื่อนๆทุกคน 

● ยกมือข้ึนเม่ือมีขอ้ซกัถามในชั้นเรียน 

● ช่วยกนัรักษาความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของหอ้งเรียน เกบ็เกา้อ้ีเขา้ใตโ้ต๊ะเรียนทุก
คร้ังเม่ือออกจากหอ้ง 
3. Self-Discipline - กำรมวีนัิยในตนเอง 

● ประพฤติตน และใชว้าจาสุภาพเรียบร้อย 

● เม่ือเดินผา่นประตู ควรจบัประตูคา้งไวส้ าหรับผูท่ี้เดินตามมา 

● เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าแนะน าของรุ่นพี ่

● ไม่ควรน าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคทุกชนิดไปใชง้านในทางท่ีผดิ หรือรบกวนผูอ่ื้น 
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● ควรมีน ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละใส่ใจคนรอบขา้ง 

● จดัเตรียมสมุดจด หนงัสือ และอุปกรณ์ต่างๆใหพ้ร้อมส าหรับการเรียน 

● มีความขยนัหมัน่เพียรในการขวนขวายหาความรู้ 

● ปฏิบติัตามค าแนะน าของอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี พนกังาน และรุ่นพี ่

● ส่งงานตามก าหนดและภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

● ค านึงถึงความปลอดภยัในตนเองภายในบริเวณหอพกัและหอ้งเรียน เดินข้ึนบนัไดดว้ยการเดิน

ชิดริมขอบซา้ย 

● ระมดัระวงัอุบติัเหตุจากการใชอุ้ปกรณ์ในหอ้งเรียนและหอ้งซอ้ม 

ระบบสำรสนเทศและอนิเทอร์เนต 

นกัเรียนสามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เนตภายในบริเวณหอพกัดว้ยระบบเครือข่ายไร้สายของ

มหาวทิยาลยัมหิดลท่ีครอบคลุมทัว่บริเวณหอพกัและมหาวทิยาลยั ระบบการใชง้านอินเตอร์เนต

ภายในหอพกั จะสามารถตรวจสอบการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดจ้ากหน่วยงานของทางวทิยาลยั

ตลอดเวลา หากตรวจพบวา่นกัเรียนคนใดมีการใชง้านอินเตอร์เนตท่ีไม่เหมาะสม เจา้หนา้ท่ีท่ีตรวจพบ

จะแจง้ไปยงัอาจารยใ์หญ่เพื่อพิจารณาบทลงโทษ 

บริการสัญญาณอินเตอร์เนตแบบไร้สายมีครอบคลุมทัว่ทั้งบริเวณอาคาร นกัเรียนสามารถเช่ือมต่อ

ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวทิยาลยัมหิดลกบัคอมพิวเตอร์ส่วนตวัไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 

โดยตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดก้ล่าวไว ้

ความเร็วในการเช่ือมต่ออินเตอร์เนตในบางเวลาอาจจะถูกจ ากดัดว้ยจ านวนผูใ้ชง้านในช่วงเวลานั้น ไม่

อนุญาตใหใ้ชโ้ทรศพัทห์ลงัจากเวลาปิดไฟเขา้นอน เพื่อเป็นการไม่รบกวนผูอ่ื้น หากไม่ปฎิบติัตาม 

นกัเรียนจะถูกยดึโทรศพัท ์และไม่ไดรั้บอนุญาตในการใชโ้ทรศพัทแ์ละคอมพิวเตอร์ภายในบริเวณ

หอพกั 

ยำเสพติด 

หา้มนกัเรียนทุกคนน าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์บุหร่ี และสารเสพติดท่ีผดิกฎหมายทุกชนิดเขา้มาภายใน

โรงเรียนและหอพกัเดด็ขาด หากนกัเรียนคนใดฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษพกัการเรียน หรืออาจจะถูก

พิจารณาไล่ออกในกรณีร้ายแรง 
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กำรขออนุญำตเข้ำออกหอพกัก่อนหรือหลงัเวลำทีไ่ด้รับอนุญำต 

นกัเรียนทุกคนรวมทั้งนกัเรียนต่างชาติ ตอ้งอยูห่อพกัของทางโรงเรียน ในระหวา่งเปิดภาคเรียน โดยมี

ระยะเวลาการเขา้ออกหอพกัตามปฏิทินการศึกษา ซ่ึงสามารถตรวจสอบล่วงหนา้ไดก่้อนเร่ิมภาคเรียน 

จากเวบไซตข์องทางวทิยาลยั หากนกัเรียนคนใดมีเหตุจ าเป็นท่ีตอ้งออกจากหอพกัก่อนปิดภาคเรียน 

หรือกลบัเขา้มาหอพกัล่าชา้หลงัจากเปิดภาคเรียนแลว้ นกัเรียนตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากอาจารยใ์หญ่

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ด้วยกำรเขยีนจดหมำยขออนุญำตเป็นกรณพีเิศษ ทางโรงเรียนแนะน าให้

นกัเรียนอยูห่อพกัประจ าทุกสัปดาห์ตลอดภาคเรียน แต่ยงัสามารถกลบับา้นได ้หลงัการแสดงของวง 

Thailand Philharmonic Orchestra ในคืนวนัศุกร์ หรือหลงัรับประทานอาหารเยน็ ใน

วนัศุกร์ท่ีไม่มีการแสดงของวง Thailand Philharmonic Orchestra หลงัเวลา 18:30 

น. ทั้งน้ี นกัเรียนทุกคนจะตอ้งกลบัมารายงานตวั และร่วมรับประทานอาหารม้ือเยน็ของวนัอาทิตย์

ภายในเวลา 17:00 น. กรุณาดูรายละเอียดตามแบบฟอร์มขออนุญาต Monthly exeat 

form และ Overnight exeat form  

 

ห้องนอน 

 1. ไม่อนุญาตใหน้ าอาหาร ขนม หรือของกินทุกชนิดเขา้ไปในหอ้งนอนและบนชั้นนอนโดย

เดด็ขาด 

 2. ตอ้งรักษาความสะอาดของหอ้งนอนและจดัขา้วของใหเ้ป็นระเบียบอยูเ่สมอ 

● เม่ือต่ืนนอนแลว้ควรเกบ็ท่ีนอนและพบัผา้ห่มใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 

● หา้มวางส่ิงของต่างๆไวบ้นโต๊ะท าการบา้นเพื่อใหง่้ายต่อการท าความสะอาดและ

ปลอดภยัจากโรคโควดิ 19 

● รองเทา้ตอ้งวางใหเ้ป็นระเบียบอยูบ่นชั้นวางรองเทา้เสมอ  

● ปิดเคร่ืองปรับอากาศและไฟทุกดวงในหอ้งพกั ทุกคร้ังก่อนออกจากหอ้ง 

● ภายในหอ้งพกัของนกัเรียนจะมีแม่บา้นท าความสะอาดใหเ้พียงกวาด/ถูพื้นเท่านั้น โดย

แต่ละหอ้งจะตอ้งไม่มีส่ิงของวางเกะกะบริเวณทางเดินเพราะฉะนั้นแม่บา้นจะไม่

สามารถท าความสะอาดใหไ้ด ้

● หา้มใชส่ิ้งของส่วนตวัร่วมกบัผูอ่ื้นโดยเดด็ขาดเพื่อลดการแพร่เช้ือของโรคโควดิ 19 
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 3. ทุกคืนวนัอาทิตยจ์ะมีการตรวจความสะอาดเรียบร้อยของหอ้งนอนทุกหอ้ง โดยอาจารย์

ประจ าหอพกั เพื่อความเป็นอยูท่ี่ถูกสุขลกัษณะของนกัเรียนเอง 

 4. ถงัขยะภายในหอ้ง ใหน้กัเรียนน ามาวางบริเวณหนา้หอ้ง เพื่อใหแ้ม่บา้นเกบ็ขยะดงักล่าว 

หรือน าขยะมาเทท้ิงในถงัขยะรวม ซ่ึงตั้งอยูท่างเดินของชั้นนอนตนเองเท่านั้น 

 5. ก่อนออกจากหอ้งนกัเรียนควรตรวจสอบวา่ปิดเคร่ืองปรับอากาศเรียบร้อยแลว้หรือไม่ 

หรือเปิดหนา้ต่างและผา้ม่านออกเพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และยงัช่วยป้องกนัการเกิดเช้ือราใน

หอ้งนอนอีกดว้ย 

ตำรำงแม่บ้ำนเข้ำท ำควำมสะอำดพืน้ห้องพกั:  

วนั ฝ่ังชำย/ฝ่ังหญงิ หมำยเลขห้อง 

วนัจนัทร์ ฝ่ังหญิง 
603.01 - 603.06 

703.01 - 703.06 

903.01 – 903.06 

วนัองัคาร ฝ่ังหญิง 
603.07 - 603.12 

703.07 - 703.10 

903.07 – 903.10 

วนัพุธ ฝ่ังชาย 
604.01 - 604.06 

704.01 – 704.06 

904.01 – 904.06 

วนัพฤหสับดี ฝ่ังชาย 
604.07 - 604.12 

704.07 – 704.12 

904.07 – 904.12 

วนัศุกร์ 

 

 

ฝ่ังหญิง 601, 701, 901 

ฝ่ังชาย 602, 702, 902 

ฝ่ังหญิง 801 

ฝ่ังชาย 

 

802 
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อปุกรณ์ไฟฟ้ำ 

หากนกัเรียนน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามายงัหอ้งพกัจะตอ้งผา่นการตรวจสอบความปลอดภยัก่อนเสมอ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่เหมาะสมจะถูกยดึและส่งคืนใหก้บัผูป้กครอง 

นกัเรียนไม่ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหมอ้/กาตม้น ้า/หมอ้หุงขา้ว/ตูเ้ยน็/โทรทศัน์หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ 

ท่ีมีอตัราการใชไ้ฟสูงเน่ืองจากอุปกรณ์เหล่านั้นจะท าใหร้ะบบไฟฟ้าท างานหนกัเกินไป 

เราเขา้ใจดีวา่นกัเรียนอาจตอ้งการน าส่ิงของบางอยา่งท่ีมกัจะใชง้านอยูเ่สมอท่ีบา้นซ่ึงเป็นท่ียอมรับได้

อยา่งไม่มีปัญหาตราบเท่าท่ีของใชเ้หล่านั้นถูกใชอ้ยา่งสมเหตุสมผลในเวลาท่ีเหมาะสมและไม่รบกวน

ความเป็นส่วนตวัของนกัเรียนคนอ่ืน ๆและ ของใชส่้วนตวัตอ้งระบุช่ือเจา้ของทุกช้ิน 

กำรซ้อมหนีไฟ 

ทางหอพกัจะจดัใหมี้การซอ้มหนีไฟทุกภาคการศึกษา ในกรณีท่ีมีสัญญาณแจง้เตือนไฟไหมน้กัเรียน

ตอ้งออกจากท่ีพกัอยา่งรวดเร็วและเงียบท่ีสุด โดยใชบ้นัไดหนีไฟท่ีใกลท่ี้สุด หา้มใชลิ้ฟทโ์ดยเดด็ขาด 

โดยอาจารยป์ระจ าหอพกัจะฝึกซอ้มการหนีไฟร่วมกบันกัเรียนดว้ย 
 

นักเรียนต่ำงชำติ 

ยนิดีตอ้นรับสู่ประเทศไทย พวกเราหวงัวา่การเขา้พกัท่ีน่ีจะเป็นส่ิงท่ีสนุกและประสบความส าเร็จ 

น่ีอาจเป็นคร้ังแรกท่ีคุณจะมาใชชี้วติอยูใ่นประเทศไทย ในตอนแรกทุกอยา่งอาจจะรู้สึกแปลกมาก อยา่

กงัวลเพราะนกัเรียนจะปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว คุณตอ้งพยายามเขา้ร่วมกบันกัเรียนคนอ่ืน ๆ ใหม้าก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดแ้ละโดยเฉพาะอยา่งยิง่คุณตอ้งพยายามพูดภาษาองักฤษและภาษาไทยทุกคร้ังท่ี

สามารถท าได ้
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อำหำร 

อาหารมงัสวรัิติ, อาหารฮาลาล หรือการแพอ้าหารประเภทต่างๆ นกัเรียนสามารถแจง้ล่วงหนา้ โดย

การเขียนจดหมายหรือแนบใบรับรองแพทยม์าท่ีอีเมล yampboarding@gmail.com เพื่อ

อาจารยป์ระจ าหอพกัเกบ็ขอ้มูลและแจง้ไปยงัเจา้หนา้ท่ีครัวและพยาบาลทราบต่อไป 

นกัเรียนไดรั้บอนุญาตใหเ้ตรียมอาหาร หรือขนมส ารองไดไ้วใ้นหอ้งเตรียมอาหารบริเวณชั้น 5 

โดยใหบ้รรจุลงในกล่องพลาสติกแบบมีฝาปิด คนละ 1 กล่อง ท่ีมีขนาดใหญ่ไม่เกิน กวา้ง 8.5 น้ิว x 

ยาว 12 น้ิว x สูง 5 น้ิว ตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และในช่วงการระบาดของโรคโควดิ 19 น้ี นกัเรียนควรจะมีกล่องเพิ่มอีก 2 ใบส าหรับใส่จาน, ชาม, 

ชอ้น, ส้อมส าหรับทานอาหารวา่งโดยเกบ็ไวใ้นหอ้งนอนและอีกใบส าหรับเกบ็อาหารท่ีจะตอ้งแช่

ตูเ้ยน็ (กล่องน้ีควรเป็นกล่องขนาดเลก็เน่ืองจากพื้นท่ีในตูเ้ยน็เป็นพื้นท่ีจ  ากดั)  
 

นกัเรียนสามารถเสนอรายการอาหารพิเศษอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการอาหารทัว่ไป เช่น พิซซ่า ได ้

โดยแจง้ใหก้บัอาจารยป์ระจ าหอพกั หลงัจากนั้นอาจารยป์ระจ าหอพกั, ตวัแทนนกัเรียน และทางฝ่าย

จดัการอาหาร จะร่วมกนัพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป  
 

mailto:yampboarding@gmail.com
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ควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน 

แมว้า่วทิยาลยัจะใหก้ารดูแลนกัเรียนเป็นอยา่งดี แต่กเ็ป็นไปไม่ไดท่ี้วทิยาลยัจะรับผดิชอบต่อความ

สูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นส่วนตวัของนกัเรียนในทุกกรณี พ่อแม่ผูป้กครองควรแนะน า

การดูแลรักษาส่ิงของท่ีมีค่าซ่ึงนกัเรียนน ามาท่ีวิทยาลยั โดยการเกบ็บนัทึกรายละเอียดของส่ิงมีค่า 

(ประเภทของส่ิงของ ผูผ้ลิตและหมายเลขผลิตภณัฑ)์ ทั้งหมด เพื่อใชย้นืยนัความเป็นเจา้ของในกรณีท่ี

สูญหาย เราขอแนะน าใหน้กัเรียนเกบ็ของมีค่าทั้งหมดท่ีจ าเป็นไวใ้นหอ้งของตวัเอง และพึงระวงัมิให้

วางเห็นเด่นชดั 

 

กำรซักรีดและเวลำกำรรับ-ส่งผ้ำ 

ร้านใหบ้ริการซกัรีด จะใหบ้ริการ รับ-ส่ง ผา้ทุกวนัยกเวน้วนัอาทิตย ์     โดยทางร้านจะจดัเตรียม

เอกสารและถุงผา้ให ้นกัเรียนทุกคนควรปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ทางร้านจะแจง้เลขรหสัใหน้กัเรียน พร้อมทั้งเอกสารตามเลขรหสั ซ่ึงนกัเรียนสามารถใชร้หสั

น้ีตลอด ตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึงชั้น ม.6 โดยทางร้านจะท าเคร่ืองหมายเลขรหสัเลก็ๆ บนเส้ือผา้

ของนกัเรียน 

2. นกัเรียนจะตอ้งบรรจุ เส้ือผา้ท่ีใชแ้ลว้ลงในถุง/ตระกร้า พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดในเอกสาร 

แลว้ฉีกดา้นหน่ึงของเอกสารใส่ลงในถุงผา้/ตระกร้าท่ีเตรียมไว ้

3. นกัเรียนตอ้งน าถุงผา้ไปไวใ้นหอ้งซกัรีด หลงัจากนั้นทางร้านจะมาเกบ็ถุงเส้ือผา้เพื่อน าไปซกั

รีดต่อไป โดยจะใชเ้วลาประมาณ 2 วนั (ส่งวนัจนัทร์จะไดรั้บคืนวนัพุธ เป็นตน้) 

4. หลงัจากท่ีร้านซกัรีดน าเส้ือผา้มาส่งคืนใหท่ี้หอ้งซกัรีดแลว้ นกัเรียนจะตอ้งมาเกบ็เส้ือผา้

กลบัไปไวท่ี้หอ้งนอนของตวัเองใหห้มด ภายในวนัเดียวกนั มิเช่นนั้นหากเส้ือผา้สูญหายทาง

ร้านซกัรีดจะไม่รับผดิชอบ (กรณีท่ีเส้ือผา้ท่ีส่งซกัมีปัญหาใดๆ ใหรี้บแจง้ อาจารยป์ระจ า

หอพกัทราบทนัที) 

     5. ทุกคร้ังท่ีส่งเส้ือผา้ไปซกั กรุณาส่งไมแ้ขวนเส้ือติดมาดว้ย เพราะมิเช่นนั้นทางร้านจะพบั

เส้ือผา้ท่ีรีดแลว้มาให ้

     6. เอกสารส าหรับแจง้เพื่อส่งผา้ไปซกัใชเ้ฉพาะรายบุคคลเท่านั้น ห้ำมขอยมืซ่ึงกนัและกนัหรือ

ใชร่้วมกนั 
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     7. ในกรณีท่ีตอ้งการใชเ้คร่ืองซกัผา้แบบหยอดเหรียญในหอ้งซกัรีด ตอ้งค านวนเวลาใหแ้น่นอนทุก

คร้ังวา่จะตอ้งซกัเสร็จก่อนเวลาปิดหอ และกรุณาใส่ผา้ใหจ้  านวนหรือน ้าหนกัพอดีกบัก าลงัของ

เคร่ือง เพื่อไม่ใหเ้คร่ืองท างานหนกัจนเกินไปและงดใชเ้คร่ืองซกัผา้หลงั 20.00 น. (หนา้กากผา้ไม่

อนุญาตใหน้ ามาซกัในเคร่ืองซกัผา้ส่วนรวม กรุณาซกัดว้ยตวัเองในอ่างท่ีจดัไวใ้หใ้นหอ้งนอน) 

     8. ในแต่ละเดือนนกัเรียนส่งผา้ซกัไดไ้ม่เกิน 72 ช้ิน (ไม่รวมผา้นวม, ผา้ปูท่ีนอน, ชุดสูท, ชุดเดรส, 

ชุดชั้นใน, ถุงเทา้, ตุ๊กตาและหนา้กากอนามยั) หากส่งผา้ซกัเกิน 72 ช้ินจะตอ้งจ่ายค่าซกัผา้เพิ่มเติม

ใหก้บัทางร้าน 
 

ตู้เกบ็ของ 

 นกัเรียนทุกคนสามารถเกบ็ของไดท่ี้ลอคเกอร์ส่วนตวั ตูติ้ดผนงัในหอ้งนอนหรือล้ินชกัใตเ้ตียง 

นกัเรียนสามารถอ่านรายละเอียดไดใ้น General Student Handbook 

 

ของหำย 

ทางโรงเรียนจะมีเจา้หนา้ท่ีส าหรับรวบรวมทรัพยสิ์นท่ีสูญหายไว ้ถา้นกัเรียนท าของหายในบริเวณท่ี

พกันกัเรียนตอ้งติดต่อกบัอาจารยป์ระจ าหอพกัท่ีดูแลนกัเรียนในวนันั้นๆ ส าหรับส่ิงของสูญหายใน

บริเวณโรงเรียนใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีหอ้งส านกังานวทิยาลยัชั้น 2  

 

กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ 

หากนกัเรียนมีอาการเจบ็ป่วยสามารถติดต่อไดท่ี้หอ้งพยาบาลโดยตรงในระหวา่งเวลา 09.00-21.00 น. 

หรือหากมีอาการเจบ็ป่วยนอกเหนือจากเวลาดงักล่าวใหแ้จง้ท่ีอาจารยป์ระจ าหอพกั อาจารยป์ระจ า

หอพกัจะเป็นผูป้ระสานงานกบัพยาบาล 

พยาบาลวชิาชีพจะเป็นผูท้  าการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ใหน้กัเรียนหากเกิดการเจบ็ป่วย หรือหาก

นกัเรียนตอ้งการพบแพทยพ์ยาบาลจะเป็นผูใ้หค้  าแนะน าและจะเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาท่ี

เกิดข้ึน   
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ยำประจ ำตัว 

นกัเรียนตอ้งน าส่งยาท่ีแพทยส์ั่งทั้งหมดใหก้บัพยาบาล พยาบาลจะเป็นคนเกบ็รักษาและควบคุมดูแล

การใชย้าไดอ้ยา่งเคร่งครัด นกัเรียนตอ้งไม่เกบ็ยาไวใ้นหอ้งของตวัเอง ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีตอ้งใช้

ฉุกเฉิน เช่น ยาส าหรับโรคหอบหืด โดยยาแต่ละชนิดจะถูกบนัทึกไวใ้นประวติัของนกัเรียนแต่ละคน

เพื่อความสะดวกในการรักษา 

 

กำรตรวจนับจ ำนวนนักเรียน 

โดยปกติแลว้อาจารยป์ระจ าหอพกัจะตรวจนบัจ านวนนกัเรียนตามเวลาต่อไปน้ี: 

● ต่ืนนอนตอนเชา้ (6.00/6.30 น.) 

● เวลาอาหารเชา้ท่ีวทิยาลยั (7.30 น.) 

● เวลารับประทานอาหารค ่าท่ีวทิยาลยั (17.00 น.) 

● เวลาเคอร์ฟิว (21.00 น.) 

● เวลาก่อนเขา้นอน (22.30-23.30 น.) 

หากพบวา่มีนกัเรียนท่ีหายไปโดยไม่มีการขออนุญาตล่วงหนา้อาจารยป์ระจ าหอพกัจะ

ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

● ตรวจสอบการเขา้/ ออกพกั 

● ตรวจสอบพื้นท่ีหอพกัและบริเวณอาคารเรียน 

● เรียกพบเพื่อนสนิทของนกัเรียนท่ีหายไป 

● จะมีการตรวจสอบกบัหอ้งพยาบาลและกบัเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

● ถา้ยงัไม่ไดรั้บการขอ้มูลของนกัเรียนท่ีหายไปอาจารยใ์หญ่หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจะยงัคงท า

การติดตามอยา่งเขม้งวด 

● ผูป้กครองอาจไดรั้บการติดต่อและสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัจุดหมายปลายทางท่ีเป็นไปไดท่ี้

นกัเรียนจะไป 

● หากไม่พบเบาะแสใดๆ เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการแจง้ต ารวจและแจง้ใหค้ณบดีทราบ 
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รำยกำรส่ิงของทีจ่ ำเป็น 

เส้ือผ้ำ ของใช้และของมค่ีำทั้งหลำยควรจะติดช่ือหรือท ำสัญลกัษณ์ไว้  

1) ผา้นวม รวมถึงปลอกผา้นวม 2 ผนื (ผา้นวมสามารถหาซ้ือไดท่ี้วทิยาลยัโดยติดต่อเจา้หนา้ท่ี

หอพกั) 

2) หมอน 

3) ผา้ปูท่ีนอน 2 ผนื 

4) ปลอกหมอน 2 ใบ 

5) ปลอกหมอน 2 ใบ 

6) ผา้เช็ดตวั 2 ผนื 

7) ผา้เช็ดมือ 2 ผนื 

8) ชุดคลุม (ถา้มี) 

9) รองเทา้แตะ / รองเทา้ส าหรับใส่ภายในหอ้ง 

10) ชุดนอน  

11) อุปกรณ์อาบน ้า: แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, สบู่, เจลอาบน ้า แชมพู ฯลฯ 

12) ชุดท าความสะอาดรองเทา้ 

13) ชุดพอท่ีจะใชเ้ป็นเวลา 7 วนั 

14) เคร่ืองแบบนกัเรียนและชุดกีฬา - เพียงพอส าหรับรอบการซกั (4 วนั) 

15) รองเทา้นกัเรียน(สีด า) 

16) อุปกรณ์กีฬา / รองเทา้พละ 

17) เส้ือผา้ล าลอง / รองเทา้ (แนะน าใหเ้ป็นชุดท่ีใส่สบายแต่ดูดี ส าหรับการไปเท่ียวหา้งหรือไปดู

หนงัเป็นตน้) 

18) ไฟฉายพร้อมแบตเตอร่ี 
19) ขวดส าหรับใส่น ้าด่ืม 

20) ไมแ้ขวนเส้ือ 
21) หนา้กากอนามยัและอุปกรณ์ฆ่าเช้ือโรคอยา่งเช่น สายคลอ้งคอหนา้กากอนามยั, เจลลา้งมือ, 
สเปรยแ์อลกอฮอลล ์และทิชชู่เปียก 
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22) อุปกรณ์และน ้ายาท าความสะอาดหอ้งนอนและหอ้งน ้า (นกัเรียนจะน ามาเลยหรือรวมกลุ่มกนั
ซ้ือกบัเพื่อนร่วมหอ้งกไ็ด)้ 
23) น ้ายาซกัผา้ (ในกรณีท่ีตอ้งการใชเ้คร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ) 

24) กล่องท่ีมีฝาปิดสนิท 3 ใบส าหรับใส่อาหารแหง้หรือขนมแลว้เกบ็ไวใ้นหอ้งครัวชั้น 5, ส าหรับ
ใส่อุปกรณ์การกินอาหารส่วนตวัส าหรับทานอาหารวา่ง เช่น จาน, ชาม, แกว้น ้า, ชอ้นส้อมและกล่อง
ส าหรับใส่อาหารท่ีจะตอ้งแช่ตูเ้ยน็ (ใบน้ีอาจจะไม่ตอ้งใหญ่มาเน่ืองจากพื้นท่ีในตูเ้ยน็มีจ  ากดั) 
 

ดา้นบนเป็นเพียงรายการส่ิงของท่ีจ าเป็นเท่านั้น นกัเรียนอาจตอ้งการน าส่ิงของส่วนตวัเพิ่มเติมอีก แต่
ระวงัอยา่ใหม้ากเกินไป เน่ืองจากในหอ้งมีพื้นท่ีจ  ากดั และนกัเรียนจะตอ้งน าส่ิงของทุกอยา่งกลบับา้น
เม่ือปิดเทอม ส าหรับนกัเรียนต่างชาติสามารถเกบ็ของบางอยา่งไวใ้นหอ้งท่ีจดัเตรียมใหใ้นช่วงวนัหยดุ
ได ้แต่พื้นท่ีมีจ  ากดั นกัเรียนควรจะน าส่ิงของต่าง ๆ กลบับา้นเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาหรือช่วงสุด
สัปดาห์ระหวา่งภาคเรียน 

มีหอ้งเตรียมอาหารไวใ้หบ้ริการในหอพกัซ่ึงนกัเรียนสามารถจดัเตรียมเคร่ืองด่ืมและของวา่งได ้

(ทั้งหมดตอ้งเกบ็ไวใ้นภาชนะพลาสติกส่วนตวัพร้อมช่ือของนกัเรียนเอง) 

 

เงินค่ำขนม / ใช้จ่ำยส่วนตัว 

โรงเรียนไม่สามารถดูแลเร่ืองการเงินใหน้กัเรียนได ้นกัเรียนทุกคนควรมีบญัชีและบตัร ATM ของ

ธนาคารธนาคารไทยพาณิชยส์าขามหาวทิยาลยัมหิดล นกัเรียนต่างชาติสามารถติดต่ออาจารยป์ระจ า

หอพกั เพื่อขอค าแนะน าเก่ียวกบัวธีิการด าเนินการเปิดบญัชีได ้คุณสามารถใชเ้คร่ืองกดเงินสด 

(ATM)ไดท่ี้อาคาร A ซ่ึงใชเ้วลาเดินประมาณ 5 นาทีจากท่ีพกัหรือบริเวณธนาคารไทยพาณิชย ์

สาขามหาวทิยาลยัมหิดล 

 

กำรฝึกซ้อม / ห้องซ้อม 

คุณจะเห็นจากตารางในตอนทา้ยวา่คุณจะมีเวลามากมายส าหรับการฝึกซอ้มส่วนตวั ก่อนการซอ้มคุณ

ควรจองหอ้งซอ้มท่ีชั้น 5 ตามขั้นตอนในคู่มือนกัเรียน ในการฝึกซอ้มนกัเรียนตอ้งใชห้อ้งซอ้ม แต่ถา้

ในกรณีท่ีหอ้งซอ้มเตม็คุณสามารถใชพ้ื้นท่ีส่วนกลางบริเวณชั้น 5 ได ้ 
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*ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนชาย-หญิง อยูใ่นหอ้งซอ้มดว้ยกนัตามล าพงั หากถูกพบเห็นจะถูกลงโทษตาม

เห็นสมควรและแจง้ผูป้กครองรับทราบ 

ในช่วงภำคเรียนทีผ่่ำนมำ ทำงโรงเรียนได้มกีำรพูดถึงเร่ืองของควำมสัมพนัธ์ของนักเรียน 

ควำมสัมพนัธ์ทีส่นิทสนมกนัมำกเกนิเพ่ือน รวมทั้งยงัมกีำรย ำ้เตือนจำกอำจำรย์เกดิขึน้อยู่บ่อยคร้ังใน

ด้ำนของกำรประพฤติตนและกำรวำงตัวอย่ำงเหมำะสมในโรงเรียน เพ่ือเป็นกำรรวมรวบข้อสรุปใน

ค ำถำมทีเ่กีย่วกบัเร่ืองนี ้น่ีคือค ำอธิบำยถึงส่ิงทีเ่กดิขึน้ ตำมด้ำนล่ำงนี้ 

1.ท ำไมทำงโรงเรียนมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องให้นักเรียนแจ้งให้ทรำบว่ำขณะนีนั้กเรียนอยู่ทีไ่หน 

เพรำะหน้ำทีข่องอำจำรย์และเจ้ำหน้ำทีทุ่กคนในโรงเรียนคือกำรดูแลควำมปลอดภัยของ

นักเรียนทุกคน หำกจะเปรียบเทยีบกำรใช้ชีวติในโรงเรียนประจ ำกบัโรงเรียนประจ ำอ่ืน ทำงโรงเรียน

ของเรำได้ให้อสิระในกำรท ำกจิกรรมของนักเรียนทุกคนได้อย่ำงเต็มทีภ่ำยในร้ัวมหำวทิยำลยัมำกกว่ำ

โรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้สนุกกบักำรใช้ชีวติในโรงเรียนได้อย่ำงเต็มที ่ แต่ทั้งนีค้วรอยู่

ภำยใต้กฎของควำมปลอดภัย 

ในช่วงเวลา 14.50 – 17.00 น. และ 17.30 – 18.30 น. นกัเรียนทุกคน สามารถ

ท ากิจกรรมนอกอาคารเรียน แต่อยูภ่ายในร้ัวมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่ตอ้งแจง้ต่ออาจารย์

ประจ าหอพกั 

หลงัจากเวลา 18.30 น. เป็นตน้ไป หากนกัเรียนมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกไปนอก

โรงเรียน สามารถท าเร่ืองขออนุญาตไดโ้ดยใชแ้บบฟอร์มการลาของหอพกัโรงเรียนแต่จะตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ 24 ชัว่โมง เพื่อความปลอดภยัของนกัเรียนทุกคนท่ีจ าเป็นจะตอ้งแจง้ใหท้างโรงเรียน

ทราบวา่อยูท่ี่ไหน เพราะทางโรงเรียนมีการแสดง และกิจกรรมมากมายในแต่ละวนั ซ่ึงหากเป็น

กิจกรรมใหญ่และนกัเรียนส่วนใหญ่เขา้ร่วม กจ็ะมีอาจารยป์ระจ าหอพกัไปพร้อมกบันกัเรียนดว้ย และ

เช่นเดียวกนั ในช่วงวนัหยุดสุดสัปดำห์ ทีนั่กเรียนกลบับ้ำน หรือบำงคืนทีนั่กเรียนมคีวำมจ ำเป็นต้อง

ไปค้ำงคืนนอกโรงเรียน ทำงโรงเรียนกจ็ะมแีบบฟอร์มในกำรขออนุญำตออกนอกโรงเรียนและต้อง

ได้รับกำรอนุมตัิจำกทำงผู้ปกครอง 

โรงเรียนประจ ำแห่งนี ้ เป็นโรงเรียนประจ ำแห่งที่ 4 ภำยใต้กำรดูแลของ อ. ริชำร์ด ในฐำนะ

ครูใหญ่ ทำงโรงเรียนให้อสิระกบันักเรียนทุกคนอย่ำงเต็มที ่ แต่ทั้งนีก้ำรใช้ชีวติหรือกจิกรรมต่ำงๆ ก็
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ต้องอยู่ภำยใต้กำรดูแลของโรงเรียน และเป็นหน้ำทีข่องนักเรียนทุกคนที่จะต้องแจ้งให้ทำงโรงเรียน

ทรำบเกีย่วกบักจิกรรมและสถำนทีท่ีท่ ำกจิกรรมหรือสถำนทีท่ีอ่ยู่ของนักเรียนอย่ำงสม ำ่เสมอหลงัเวลำ 

17.00 น. เป็นต้นไป ในวนัจันทร์-ศุกร์และวนัเสำร์-อำทติย์ ตั้งแต่เวลำ 08.30-21.00 น. 

2. ควำมสัมพนัธ์ในโรงเรียน 

ทางโรงเรียนมีกฎในเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจนเช่นเดียวกนักบัโรงเรียนอ่ืนๆ วา่ ทางโรงเรียนไม่

อนุญาตใหน้กัเรียนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดสนิทสนมกนัในโรงเรียนท่ีมากเกินขอบเขตของค าวา่เพื่อน 

การอยูใ่นท่ีลบัตาสองต่อสองถือเป็นการผดิกฎของโรงเรียน ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยเหตุผลเพราะเราเป็น

โรงเรียนประจ าท่ีมีการแยกหอ้งพกัเป็นสัดส่วนระหวา่งชายหญิง และทางโรงเรียนไดจ้ดัพื้นท่ี

ส่วนกลางในการท ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนมุ่งเนน้ไปท่ีการฝึกซอ้มและการเรียนโดยท่ี

ไม่มีเร่ืองของความสัมพนัธ์มารบกวนสมาธิ และเพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาในการเรียนรู้สังคม พบปะ

ผูค้น โดยไม่ยดึติดอยูก่บัคนใดคนหน่ึง และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีส าคญั คือเหตุผลของการเปล่ียนแปลง

ทางอารมณ์ของวยัรุ่นในช่วงน้ีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงมากกวา่ในวยัอ่ืน ดว้ยเหตุน้ี เพื่อเป็นการฝึกให้

นกัเรียนทุกคนเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ของตน การฝึกควบคุมอารมณ์และฝึกการ

แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการใชชี้วติในอนาคตท่ีดีต่อไป หากทางโรงเรียน

ทราบวา่มีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดเกิดข้ึนในโรงเรียน ทางโรงเรียนจะปรึกษาเพื่อหาแนวทางท่ี

เหมาะสมกบัผูป้กครอง และเพื่อเป็นการเนน้ย  ้าถึงความเขา้ใจในกฎระเบียบของโรงเรียน 

ส าหรับนกัเรียน ม. 5 และ ม. 6 เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัของนกัเรียนทุกคนท่ีตอ้งตระหนกัถึงการ

เป็นนกัเรียนในโรงเรียนประจ า และควรหลีกเล่ียงความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดท่ีไม่เหมาะสม เพื่อเป็น

ตวัอยา่งท่ีดีกบันอ้ง ม. 4 รวมทั้งความเขา้ใจในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงค  าแนะน า ขอ้

ท่ี 2 ในเร่ืองของความสัมพนัธ์นั้น จะถูกน ามาใชส้ าหรับนกัเรียนทุกชั้นปี ในช่วงมธัยมปลายน้ี 

นกัเรียนทุกคนจะมีการการเติบโตเป็นอยา่งมากทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์และความคิด โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในนกัเรียนชั้น ม.6 ท่ีก  าลงัจะเป็นผูใ้หญ่อยา่งเตม็ตวั ฉะนั้นส่ิงท่ีส าคญัมากในการเรียนรู้ในวยั

น้ี คือการฝึกการควบคุมความคิด แยกแยะและสามารถตดัสินใจในเร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เพื่อการใชชี้วติท่ีดีในร้ัวมหาวทิยาลยัต่อไป หากเปรียบเทียบส่ิงเหล่าน้ีกบัส่ิงท่ีเราจะตอ้งพบเจอใน

อนาคต เราจะเรียนรู้ไดว้า่เร่ืองเหล่าน้ีกลายเป็นเร่ืองเลก็นอ้ยไปเลยหากเทียบกบัเร่ืองราวท่ีจะเกิดข้ึน

และเขา้มาในชีวติต่อไปภายภาคหนา้ 
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กำรถูกท ำโทษ 

อาจารยป์ระจ าหอพกัสามารถท าการลงโทษนกัเรียนท่ีท าผดิกฎของหอพกัหรือกฎของโรงเรียนไดโ้ดย

อยูภ่ายใตก้ระบวนการต่อไปน้ี: 

● การยกเลิกสิทธิพิเศษต่างๆ 

● ใหน้กัเรียนเขียนจดหมายขอโทษ 

● ใหน้กัเรียนท างานในหอพกั เช่น การท าความสะอาดหอ้งครัว 

● ใหน้กัเรียนท างานในส่วนของโรงอาหาร เช่นเช็ดโต๊ะอาหารเป็นเวลา1 สัปดาห์ 

● เรียนพิเศษ 

● ยดึมือถือหรือ แทบ็เลต็ ในระยะเวลาท่ีก าหนด  

● กกับริเวณไม่ใหอ้อกนอกอาคารเรียน 

● จ ากดับริเวณ (ไม่อนุญาตใหอ้อกจากหอ้งพกั) 

● ปรับเงิน เช่น ในกรณีการสูบบุหร่ีหรือชุดแต่งกายไม่ถูกตอ้ง 

● ไม่ใหเ้ขา้ร่วมทริปหรือกิจกรรมต่างๆของหอพกั 

● รายงานต่ออาจารยป์ระจ าหอพกั 

● ในกรณีท่ีหอ้งนอนยงัไม่เป็นระเบียบหลงัจากท่ีไดมี้การวา่กล่าวตกัเตือนแลว้ จะถูกจ ากดัเวลา

วา่ง จนกวา่หอ้งนอนจะเป็นระเบียบ 

● หากมีนกัเรียนท่ีต่ืนสายออกจากหอพกัหลงัเวลา 07.30 น. ในช่วงเยน็วนันั้นจะตอ้งอยูแ่ต่

ในหอพกัหา้มออกไปขา้งนอกตั้งแต่ 17.00 น. เป็นตน้ไป หรืออยูช่่วยงานบริการสังคม

ภายในหอพกักบัอาจารยป์ระจ าหอพกัตลอดช่วงเยน็เป็นเวลา 3 วนั หากมีธุระหรือตระเตรียม

อะไรตอ้งท าในช่วงเชา้ตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้, เขา้นอนใหต้รงเวลาพร้อมกบัต่ืนข้ึนมาท า

ธุระดงักล่าวใหเ้สร็จทนัก่อนเวลาปิดหอ 

● ส าหรับส่ิงของท่ีวางลืมท้ิงไวบ้ริเวณลอ็บบ้ีหลงัจากเวลาปิดหอพกัแลว้ ของทุกช้ินจะถูกส่งไป

ยงั Lost and Found ท่ีออฟฟิสบริเวณชั้น 2 หากไม่มารับคืนส่ิงของเหล่านั้นจะถูก

น าไปบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกศุลต่อไป 

การลงโทษท่ีรุนแรงยิง่ข้ึนสามารถสั่งการโดยอาจารยใ์หญ่ โดยอยูภ่ายใตก้ระบวนการต่อไปน้ี: 

● กกับริเวณไม่ใหก้ลบับา้นในช่วงสุดสัปดาห์ 
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● ไล่ออกจากหอพกั 

● พกัการเรียน 

● ไล่ออกจากโรงเรียน 

 

กำรตรวจค้นห้องพกัและส่ิงต้องสงสัย 

การตรวจคน้จะด าเนินการโดยอาจารยป์ระจ าหอพกัหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนอยา่งนอ้ย

สองคน อยา่งไรกต็ามในกรณีท่ีนกัเรียนหายตวัไปจากหอพกัหรือโรงเรียน อาจารยใ์หญ่สามารถสั่ง

การใหท้ าการตรวจคน้โดยไม่ตอ้งแจง้นกัเรียนและผูป้กครองก่อนได ้โดยจะแจง้ใหผู้ป้กครองและ

นกัเรียนทราบถึงกระบวนการการตรวจคน้ภายหลงัโดยเร็วท่ีสุด 

 
 

กำรรักษำควำมปลอดภัย 

วทิยาลยัไดท้  าการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดและสัญญาณเตือนภยัไวท้ัว่อาคาร เพื่อความปลอดภยัของ

นกัเรียนท่ีอยูใ่นความดูแลของเรา ถา้เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลอาคารและกลอ้งวงจรปิดเห็นบุคคลแปลกหนา้

หรือมีพิรุธจะท าการแจง้เตือนพนกังานรักษาความปลอดภยัทนัที 

 

หน้ำทีข่องม.6 

นกัเรียน ม.6 ทุกคน จะไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีในการช่วยดูแลและท างานในหนา้ท่ีต่างๆ ของ

วทิยาลยั นกัเรียน ม.6 ทุกคนจะไดรั้บหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาตนเอง โดยมีเจา้หนา้ท่ีและ

อาจารยค์อยใหค้  าแนะน าและดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการท างานและสามารถ

แกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะไดรั้บหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมและเฉพาะเจาะจง  

 

ร้ำนค้ำเบ็ดเตลด็ บนช้ัน 5 (ด ำเนินกำรโดยตัวแทนสภำนักเรียน) 

ทางโรงเรียนจะจดัใหมี้ร้านคา้บริเวณชั้น 5 ด าเนินการโดยนกัเรียนชั้น ม.6 โดยเปิดบริการทุกวนั

จนัทร์ถึงวนัอาทิตย ์นกัเรียนสามารถซ้ือหาสินคา้ต่างๆ จากภายนอก (ส าหรับสถานการณ์ปกติเท่านั้น) 

นกัเรียนตอ้งแจง้สถานท่ีท่ีจะออกไปซ้ือพร้อมทั้งรายช่ือนกัเรียนท่ีจะออกไปไวก้บัอาจารย ์และ

เจา้หนา้ท่ีดูแลหอพกั เพื่อขออนุญาต ซ่ึงจะพิจารณาเป็นกรณีตามความเหมาะสม 
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วนัปกติภำยในสัปดำห์ (จนัทร์ – พฤหัสบดี) 

นกัเรียนระดบัชั้น ม.6 สามารถออกนอกสถานท่ี หรืออาคารเรียน ไดต้ลอดเวลาหากไม่มีคาบเรียน 

โดยใชบ้ตัรผา่นประตู “Hall Pass” และลงช่ือไวท่ี้ฝ่ายรักษาความปลอดภยั และตอ้งกลบัมาให้

ทนัเวลา ปิดอาคารหรือเวลาเขา้นอน ส่วนนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ตอ้งขออนุญาตและกรอก

แบบฟอร์ม จากอาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลหอพกัก่อนในทุกกรณี 

กรณีพิเศษ หากตอ้งการออกนอกสถานท่ีในช่วงเวลาปกติ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัพิจารณาจากทาง

อาจารยป์ระจ าหอพกั รวมทั้งกรอกแบบฟอร์ม Overnight exeat form โดยมีลายเซ็นจาก

ทางผูป้กครองของนกัเรียน (ในช่วงระหวา่งการระบาดของโรคโควดิ 19 ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้

นกัเรียนออกนอกบริเวณอาคารโดยเดด็ขาด) 

 

วนัหยุดสุดสัปดำห์ 

โดยปกติในช่วงบ่ายวนัอาทิตยเ์ป็นเวลาส าหรับการชอ้ปป้ิงนกัเรียนสามารถลงช่ือเพื่อไปเซ็น

ทรัลศาลายาหรือหากนกัเรียนอยากไปสถานท่ีอ่ืนๆท่ีเหมาะสม หากมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางเกิดข้ึน

นกัเรียนจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายนั้นเองแต่เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ19 ในช่วง

น้ี ทางโรงเรียนจึงไม่อนุญาตใหน้กัเรียนออกนอกอาคารโดยเดด็ขาด  (อาหารกลางวนัและอาหารเยน็

ควรกลบัมารับประทานท่ีโรงอาหาร ยกเวน้เดินทางไปทริปของโรงเรียน) 

 

กำรลงช่ือเข้ำ/ ออก 

อาจารยป์ระจ าหอพกัจะตรวจสอบเร่ืองน้ีอยา่งสม ่าเสมอทุกวนั เพื่อจะไดท้ราบวา่เวลาน้ีนกัเรียนอยูท่ี่

ไหน นกัเรียนท่ีไม่ไดล้งช่ือเขา้ / ออกตามกฎ จะถูกเชิญใหม้าพบอาจารยใ์หญ่/อาจารยป์ระจ าหอพกั

เพื่ออธิบายเหตุผล ถา้เป็นเหตุรุนแรงอาจจะตอ้งถูกลงโทษกกับริเวณและเรียนพบผูป้กครอง 

บุคคลภายนอกทั้งหมดจะตอ้งลงช่ือก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ภายในอาคาร นอกจากน้ีหาก

มีนกัเรียนท่ีลงช่ือไวว้า่กลบับา้น แต่วา่กลบัมายงัวทิยาลยัจะตอ้งแจง้ใหอ้าจารยป์ระจ าหอพกัทราบทุก

คร้ัง 
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กำรใช้ RESIDENCE ABSENCE FORM ส ำหรับนักเรียนช้ันม.4 (ส ำหรับช่วง
สถำนกำรณป์กตเิทำ่น้ัน) 

หากนกัเรียนตอ้งการออกนอกเขตมหาวทิยาลยัหรืออาคาร YAMP โดยไม่ไดค้า้งคืน (วนัจ.-ศ. 
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. และวนัส.-อา. ตั้งแต่เวลา 08.30น. เป็นตน้ไป) หรือมีเรียนพิเศษใน
ช่วงเวลา 17.00น. เป็นตน้ไป นกัเรียนจะตอ้งเขียนใบ Residence Absence Form เพื่อ
ขออนุญาตจากอาจารยผ์ูดู้แลหอพกัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1-2 วนั ไม่อยา่งนั้นทางครัวจะมีอาหารเหลือ
ท้ิงเป็นจ านวนมากและทุกคร้ังท่ีออกจากบริเวณอาคาร YAMP โทรศพัทมื์อถือหรืออุปกรณ์การ
ส่ือสารอ่ืนๆตอ้งสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา หากนกัเรียนตอ้งการออกนอกเขตมหาวทิยาลยัก่อนเวลา 
17.00 น. นกัเรียนตอ้งขออนุญาตจากครูใหญ่เท่านั้น ก่อนออกนอกบริเวณ หลงัเวลา 17.00 น. 

ควรแจง้อาจารยป์ระจ าหอพกัทราบทุกคร้ัง ทางวทิยาลยัไม่อนุญาตใหเ้ดก็นกัเรียนชั้นม.4 ออกไปขา้ง
นอกในช่วงวนัหยดุโดยท่ีไม่มีผูป้กครองหรืออาจารย ์

 ส่วนนกัเรียนชั้นม.5 ใหป้ฎิบติัตามดงัน้ี 

 - ตอ้งออกไปขา้งนอ้ยอยา่งนอ้ย 3 คน 

 - แจง้ขออนุญาตล่วงหนา้ 1 วนัเน่ืองจากอาจารยป์ระจ าหอพกัจะตอ้งแจง้ใหอ้.ริชาร์ดและ
ผูป้กครองทราบดว้ย 

 - กลบัมายงัหอพกัใหต้รงเวลา 

 - ถา้หากพบวา่นกัเรียนคนไหนกระท าความผดิหรือไม่ปฎิบติัตามกฎท่ีกล่าวมา ทางอาจารย์
หอพกัจะไม่อนุญาตใหอ้อกในคร้ังต่อไป 

อยา่คิดหรือท าส่ิงใดโดยพลการ ควรถามก่อนเสมอ! 

 

กำรสูบบุหร่ี 

วทิยาลยัมีนโยบายการสูบบุหร่ีท่ีชดัเจนในการท่ีไม่อนุญาตใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาสูบบุหร่ีอยา่ง

เดด็ขาด หากฝ่าฝืนจะตอ้งถูกลงโทษตามท่ีก าหนดดา้นล่างน้ี 

คร้ังแรก - ปรับ 2000 บาทและส่งจดหมายแจง้ถึงผูป้กครอง 

คร้ังท่ีสอง - ปรับ 2000 บาทและเชิญผูป้กครองมาเซนรับทราบขอ้ตกลง 
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คร้ังท่ีสาม - ปรับ 2000 บาทและพกัการเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

หลงัจากการถูกลงโทษปรับ 2000 บาทและพกัการเรียนจนเกิน 20 เปอเซนของเวลาเรียนทั้งเทอม 

นัน่หมายถึงนกัเรียนคนนั้นสอบตกและจะตอ้งดรอปในภาคเรียนนั้น 

 

บริกำรส่งอำหำร 

ในปีการศึกษาน้ีทางโรงเรียนอนุญาตใหน้กัเรียนสั่งอาหารไดแ้ต่ตอ้งเรียนจะตอ้งศึกษาระเบียบและ

วธีิการเพื่อความปลอดภยัดงัน้ี 

 1. บริการเคร่ืองด่ืม 

  - นกัเรียนชั้นม.6 หลงัจากผา่นการศึกษาระเบียบแลว้ นกัเรียนสามารถสั่งเคร่ืองด่ืมเวลา

ใดกไ็ดแ้ต่หา้มสัมผสัโดยตรงกบัพนกังานท่ีมาส่งอาหารโดยนกัเรียนตอ้งหยบิจากโต๊ะท่ีจดัไวใ้ห้

บริเวณขา้งป้อมยาม (ช่วงสุดสัปดาห์ข้ึนอยูก่บัอาจารยป์ระจ าหอพกั) 

  - นกัเรียนชั้นม.4และม.5 หลงัจากผา่นการศึกษาระเบียบแลว้ นกัเรียนสามารถสั่ง

เคร่ืองด่ืมเวลาไดห้ลงัเวลา 15.00 น.แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอาจารยป์ระจ าหอพกัก่อน (ช่วงสุด

สัปดาห์ข้ึนอยูก่บัอาจารยป์ระจ าหอพกั) 

 1. บริการอาหาร 

  - นกัเรียนสามารถสั่งอาหารมารับประทานไดเ้ฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้นและตอ้ง

ผา่นการอนุมติัจากอาจารยป์ระจ าหอพกั 

 

กำรรับพสัดุ 

พสัดุทุกช้ินท่ีถูกส่งมาท่ีวิทยาลยั นกัเรียนสามารถมารับพสัดุและตอ้งเปิดพสัดุนั้นต่อหนา้

อาจารยป์ระจ าหอพกัเท่านั้น 
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กำรใช้โทรศัพท์มือถือ 

● นกัเรียนตอ้งแจง้เบอร์มือถือท่ีสามารถติดต่อไดใ้หก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาและอาจารย์

ประจ าหอพกั เพื่อสามารถติดต่อกบันกัเรียนไดต้ลอดเวลา 

● หลงัจากท่ีไฟดบัแลว้ ไม่ควรใชโ้ทรศพัทมื์อถือ หากพบวา่มีการใชโ้ทรศพัทใ์นช่วงเวลาน้ี

นกัเรียนจะถูกยดึโทรศพัทมื์อถือ 

● หา้มใชก้ลอ้งถ่ายรูปหรือกลอ้งจากมือถือเพื่อถ่ายรูปโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบุคคลท่ีถูกถ่าย

และนกัเรียนตอ้งไม่ใชโ้ทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการถ่ายภาพท่ีไม่เหมาะสม 

● ถา้นกัเรียนไดรั้บขอ้ความหรือโทรศพัทท่ี์ท าใหไ้ม่พอใจอยา่ตอบโต ้ใหน้กัเรียนเกบ็ขอ้ความ

ไวแ้ละแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีโดยเร็วท่ีสุด  

● ขอความกรุณาพ่อแม่และผูป้กครอง ไม่ควรโทรศพัทห์านกัเรียนหลงัเวลาดบัไฟเพื่อให้

นกัเรียนพกัผอ่นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

โทรทศัน์ 

วทิยาลยัไดจ้ดัเตรียมโทรทศันท่ี์มีช่องดาวเทียมไวใ้หใ้นหอ้งนัง่เล่นชั้น 5 แต่ละฝ่ังแยะหอ

ชาย-หอหญิงไวแ้ลว้ ดงันั้นนกัเรียนจึงไม่ไดรั้บอนุญาตใหมี้โทรทศันใ์นหอ้งนอน 
 

เคร่ืองแต่งกำย 

ชุดนกัเรียน – ใหป้ฏิบติัตามคู่มือนกัเรียน-นกัศึกษาวทิยาลยั ส่วนในช่วงหลงั 5 โมงเยน็และ

สุดสัปดาห์นกัเรียนสามารถสวมเส้ือผา้สบายๆ ได ้แต่จะตอ้งเรียบร้อยเหมาะสม และตอ้งมีบตัร

นกัเรียนหอ้ยติดตวัไวต้ลอดเวลา ในการไปหอประชุมสิทธาคารเพื่อรับชมการแสดงคอนเสิร์ตและการ

ไปทริปของวทิยาลยันกัเรียนจะตอ้งสวมชุดนกัเรียนเสมอ  
 

เงินและส่ิงของมค่ีำ 

อยา่พกเงินไวก้บัตวัมากเกินไปและนกัเรียนไม่ควรท้ิงเงินและส่ิงของมีค่าอ่ืน ๆ รวมถึงกญุแจตู้

เกบ็ของไว ้นกัเรียนควรเกบ็ส่ิงของมีค่าทั้งหมดไวใ้นตูเ้กบ็ของเพื่อความปลอดภยัและรักษากญุแจไว้

อยา่งดี 
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หากนกัเรียนมีเอกสารส าคญัเช่นเอกสารการเดินทางและหนงัสือเดินทางเป็นตน้ อาจารย์

ประจ าหอพกัยนิดีจะดูแลส่ิงเหล่าน้ีใหก้บันกัเรียน วทิยาลยัไม่สามารถรับผดิชอบต่อการสูญเสียเงิน

หรือส่ิงของมีค่าใด ๆ ไดห้ากนกัเรียนไม่ไดเ้กบ็มนัในท่ีสมควรอยา่งปลอดภยั 
 

ผู้เยีย่มชม 

บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่นกัเรียนหอพกัไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปในหอพกัไดย้กเวน้ในกรณีท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากอาจารยใ์หญ่เท่านั้น นกัเรียนและบุคคลภายนอกเพศชายจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหไ้ป
ในส่วนหอพกัฝ่ังหญิงและนกัเรียนและบุคคลภายนอกเพศหญิงจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหไ้ปในส่วน
หอพกัฝ่ังชายไม่วา่จะในกรณีใดกต็ามผู ้ผูฝ่้าฝืนจะถูกด าเนินการอยา่งเดด็ขาด 

 

กจิกรรมจิตอำสำ (กำรบริกำรชุมชน) 

 นกัเรียนทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา, งานบริการชุมชน และชั้นเรียนสมาธิ อย่ำง

น้อย 34 ช่ัวโมง/คน/ภำคเรียน และนกัเรียนจะตอ้งมีสมุดเพื่อจดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง 

ตามท่ีวทิยาลยัแนะน า นกัเรียนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นเวลำ 16 ช่ัวโมง/ภำคเรียน 

(สามารถแยกเป็น 4 ชัว่โมง/สุดสัปดาห์/เดือน) นกัเรียนจะเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทั้งโครงการดว้ย

ตวัเอง โดยอาจจะไดรั้บการสนบัสนุนเพิ่มเติมจากทางอาจารยแ์ละผูป้กครอง สถานท่ีท่ีสามารถจดั

กิจกรรมจิตอาสาไดน้ั้น อาจจะเดินทางไปท่ีมูลนิธิเดก็ หรือโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงวทิยาลยั ฯลฯ  

และควรตอ้งอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีพุทธมณฑลหรือบริเวณโดยรอบ ทั้งน้ีอาจจะจดักิจกรรมเพื่อสร้างความ

สนุกสนาน เช่น การแสดงดนตรี, เล่นเกมส์, สร้างความบนัเทิงต่างๆ เป็นตน้ โดยสรุปคือ นกัเรียน

ควรจะตอ้งด าเนินโครงการกิจกรรมจิตอาสา 2 วนั/ภาคเรียน (อาจจะเดือนละคร้ัง เป็นตน้) 
 

งำนบริกำรชุมชน ในวทิยำลยั 

ในส่วนของงานบริการชุมชน ในวทิยาลยันั้น นกัเรียนจะตอ้งช่วยเหลืองานหอพกัทุกอยา่งใน

ต าแหน่งผูช่้วยอาจารยป์ระจ าหอพกั (ทั้งชายและหญิง) ทั้งน้ีการช่วยเหลืองานสามารถท าไดใ้น

หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงจะรวมไปถึงการดูแลควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในฐานะประธาน

หอพกัในวนัท่ีท าหนา้ท่ี งานบริการชุมชนถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของการอยูอ่าศยัในชุมชนร่วมกนัและ

แสดงถึงความห่วงใยใส่ใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงงานบริการชุมชนน้ีนกัเรียนจะตอ้งลงช่ือเขา้เวร 2 คน/วนั 

(ทั้งชายและหญิง) วนัละ 2 ชัว่โมง (รวมทั้งส้ิน 18 ช่ัวโมง/คน : วนัเรียน 90 วนั/ภาคเรียน) 
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กจิกรรมช่วงวนัหยุดสุดสัปดำห์ (เฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์ปกติเท่ำน้ัน) 
ระยะเวลาของกิจกรรมและขนาดของกลุ่มอาจแตกต่างกนัไปตามดุลยพินิจของอาจารยป์ระจ า

หอพกั และกรุณาปรึกษากบัอาจารยห์ากนกัเรียนตอ้งการท ากิจกรรมท่ีแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้น

ตารางของหอพกัท่ีก าหนดไวใ้หใ้นช่วงเร่ิมตน้ของแต่ละเทอม ซ่ึงแต่ละกรณีจะไดรั้บการพิจารณา

อนุมติัหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัประโยชนข์องกิจกรรม อย่ำคดิว่ำคุณสำมำรถท ำอะไรกไ็ด้ - โปรดถำมก่อน

เสมอ! 

เม่ือไดรั้บอนุญาตจากอาจารยป์ระจ าหอพกันกัเรียนสามารถไปเยีย่มชมพื้นท่ีต่างๆของ

มหาวทิยาลยัได ้(อาจารยจ์ะใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองน้ี) นกัเรียนตอ้งไม่ลืมลงช่ือออกจากวิทยาลยั

ดว้ย นกัเรียน ม.4 และ ม.5 ตอ้งไปเป็นกลุ่มไม่นอ้ยกวา่สามคน 

นกัเรียนท่ีไดรั้บอนุญาตใหก้ลบับา้นในช่วงสุดสัปดาห์จะตอ้งกลบัมาท่ีวทิยาลยัใหท้นัเวลาม้ือ

ค ่าของวนัอาทิตยด์ว้ย 
 

 

 

กจิกรรมจิตอำสำ, งำนบริกำรชุมชน และช้ันเรียนสมำธิ 

นกัเรียนทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา, งานบริการชุมชน และชั้นเรียนสมาธิ อย่ำง

น้อย 34 ช่ัวโมง/คน/ภำคเรียน และนกัเรียนจะตอ้งมีสมุดเพื่อจดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

รายละเอียดตามดา้นล่างน้ี 
 

สิทธิพเิศษและค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียนประจ ำ (เฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์ปกติเท่ำน้ัน) 

ม.4 

ระเบียบในการใชแ้บบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกอาคาร YAMP นั้น นกัเรียนทุกคน

จะตอ้งมาเชคอินท่ีลอ็บบ้ีชั้น 5 อาคาร YAMP เวลา 17:00 น. และ 21:00 น หากไม่

สามารถมาเชคอิน หรือไม่อยูบ่ริเวณอาคาร YAMP หรือมีกิจกรรมอ่ืนๆ ในช่วงเวลาดงักล่าว

จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกอาคาร YAMP ส่งอาจารยเ์สมอ หรือแมจ้ะมีการ

เรียนคาบ Private กจ็  าเป็นตอ้งใหอ้าจารยป์ระจ ารายวชิาลงช่ือรับทราบในเอกสาร Residence 

Absence และน ากลบัมาใหอ้าจารยป์ระจ าหอพกัรับทราบ ทั้งน้ีแจง้ล่วงหนา้ 24 ชัว่โมงทุกคร้ัง/

ทุกกรณีเท่านั้น นอกจากมีเหตุจ าเป็นตามแต่อาจารยป์ระจ าหอพกัเห็นสมควร 
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ม.5 

ส าหรับนกัเรียนชั้น ม.5 หากนกัเรียนมีความประสงคจ์ะออกนอกอาคาร YAMP แทนการ

ใชแ้บบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกอาคาร YAMP นั้น นกัเรียนสามารถมาลงช่ือท่ีเอกสาร 

(ของแต่ละวนัในสัปดาห์) บริเวณลอ็บบ้ี ชั้น 5 อาคาร YAMP ล่วงหนา้ 24 ชัว่โมง แต่นกัเรียน

ยงัคงตอ้งมาเชคอินใน เวลา 17:00 น. เสมอ การลงช่ือในเอกสารน้ียงัสามารถรวมไปถึงการแสดง

คอนเสิร์ตต่างๆ, กิจกรรม และไปร้านสะดวกซ้ือ 7-11 นอกอาคาร YAMP แต่อยูภ่ายใน

วทิยาลยัอีกดว้ย  

แต่หากนกัเรียนแจง้ใหอ้าจารยป์ระจ าหอพกัทราบล่าชา้ หรือต ่ากวา่ 24 ชัว่โมง นกัเรียน

จ าเป็นจะตอ้งใชแ้บบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกอาคาร YAMP เพื่อแจง้ใหอ้าจารยท์ราบ การ

อนุมติัจะข้ึนอยูก่บัแต่ละกรณีและตามแต่อาจารยป์ระจ าหอพกัเห็นสมควรเท่านั้น 

ทั้งน้ีการขออนุญาตออกนอกมหาวทิยาลยัยงัจ  าเป็นตอ้งใชแ้บบฟอร์มการขออนุญาตออกนอก

อาคาร YAMP เสมอและอาจารยป์ระจ าหอพกัจะติดต่อผูป้กครองเพื่อแจง้ทราบและขออนุมติั

ต่อไป  
 

การลงช่ือในเอกสารท่ีลอ็บบ้ีนั้นจะตอ้งลงเวลา ออก-เขา้ ชดัเจน เช่น หากนกัเรียนตอ้งการ

ออกไปวิง่ออกก าลงักาย ลงเวลาออก 17.30 น. เขา้ 18.00 น. และตอ้งการจะไปท ากิจกรรม

นอกอาคารอีกคร้ัง เวลา 19.00 น. ดงันั้นนกัเรียนจะตอ้งออกและเขา้มาท่ีอาคาร YAMP ตาม

เวลาท่ีลงไวใ้นเอกสาร เพื่อมารายงานตวัใหอ้าจารยป์ระจ าหอพกัท่ีดูแลบริเวณลอ็บบ้ี ชั้น 5 อาคาร 

YAMP ทราบ 

ม.6 

ส าหรับนกัเรียนชั้น ม.6 จะไดสิ้ทธิพิเศษน้ีต่อเม่ือนกัเรียนมีความประพฤติท่ีอยูใ่นเกณฑดี์ และเป็นท่ี

น่าเช่ือถือและไวว้างใจไดจ้ากอาจารยป์ระจ าหอพกั นกัเรียนจะสามารถออกหรือเขา้อาคาร YAMP 

เม่ือตอ้งการ แต่ทั้งน้ีทางวิทยาลยัจะตอ้งไดรั้บเอกสารท่ีมีลายเซ็นของผูป้กครองเซ็นตอ์นุมติัก ากบั 

แต่นกัเรียนยงัคงจะตอ้งลงช่ือเซ็นตเ์อกสาร ออก-เขา้ อาคาร YAMP ท่ีบริเวณลอ็บบ้ี ชั้น 5 กบั

อาจารยป์ระจ าหอพกั (ตามกฎระเบียบในเร่ืองของความปลอดภยั) และหากนกัเรียนเซ็นตเ์อกสาร 

ก่อนล่วงหนา้ 24 ชัว่โมงทุกกรณี จึงจะไม่จ ำเป็นต้องเชคอนิเวลำ 17.00 น. ทั้งน้ียงัรวมถึงหาก

นกัเรียนไดมี้การส่งเอกสารขออนุญาตออกไปคา้งคืนนอกอาคาร YAMP และออกจากวทิยาลยั

ดว้ย 
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ในส่วนนกัเรียนท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษน้ีแลว้นั้น จะตอ้งมีโทรศพัทติ์ดตวัเสมอและสามารถติดต่อได้

ตลอดเวลา เม่ืออยูน่อกอาคาร YAMP และดว้ยระบบประตูอตัโนมติัใหม่ท่ีทางวิทยาลยัน ามาใชจ้ะ

ท าใหก้ารเขา้-ออก อาคาร YAMP อยา่งเป็นระบบยิง่ข้ึนดว้ยการใชส้มาร์ทการ์ดของนกัเรียนแต่

ละคน เพื่อสามารถตรวจสอบการเขา้-ออกตามเวลาอยา่งแม่นย  า ท่ีจะมีข้ึนในภาคการศึกษาหนา้น้ี 

ทั้งน้ีหากประตูอตัโนมติัเปิดใชง้านแลว้บางคร้ังอาจยงัตอ้งใช ้Hall Pass อยูต่ามแต่ละกรณี 
 

และสุดท้ำยนี ้... 

หนงัสือเล่มน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ห็นภาพรวมของท่ีหอพกั หากมีส่ิงใดเพิ่มเติมท่ี

นกัเรียนตอ้งการทราบ โปรดอยา่ลงัเลท่ีจะถามเจา้หนา้ท่ีวทิยาลยัหรืออาจารยป์ระจ าหอพกั หวงัวา่พ่อ

แม่และผูป้กครองจะรู้สึกวา่สามารถติดต่อกบัอาจารยป์ระจ าหอพกัไดทุ้กเม่ือหากมีความกงัวลต่อบุตร

หลานของท่านและคงจะเป็นเร่ืองน่ายนิดีของนกัเรียนท่ีพ่อแม่และผูป้กครองจะมาเยีย่มเยอืน ในช่วง

สุดสัปดาห์ วทิยาลยัยนิดีตอ้นรับเสมอ 

หากคุณผูป้กครองมีความคิดท่ีสามารถเสริมสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งวิทยาลยักบัท่ีบา้นได้

ดีข้ึนเรายนิดีท่ีจะรับฟังจากใจจริง 

อ. ริชำร์ด รำล์ฟ, อำจำรย์ใหญ่ 

มถุินำยน 2563 
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ตำรำงเวลำระหว่ำงภำคเรียน 

วันจันทร์ ถงึ วันศุกร์ หอพกัเปิด เวลา 13.00 – 21.30 น. วนัจันทร์ ถงึ วนัพฤหัสบดี : 

ต่ืนนอน 6.00/6.30 (ใหเ้วลานกัเรียน จดัการธุระส่วนตวัในหอ้งน ้าไดค้นละ 20 นาที) 

อำหำรเช้ำอยู่ระหว่ำงช่วงเวลำ 6.30 – 8.00 

7.30 นกัเรียนทุกคน ตอ้งออกจากหอพกัชั้น 6 เพื่อรับประทานอาหารเชา้ท่ี ชั้น 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 น. หอ้งซอ้มปิดท าการ (นกัเรียนชั้น ม.6 ท่ีออกนอกบริเวณ ตอ้งกลบัมาเช็คช่ือ ท่ีชั้น 5) 

21.30 น. นกัเรียนชั้น ม.4 ข้ึนบริเวณหอพกั (ปิดไฟเวลา 22.30 น.) 

22.00 น.นกัเรียนชั้น ม.5 ข้ึนบริเวณหอพกั (ปิดไฟเวลา 23.00 น.) 

22.30 น.  นกัเรียนชั้น ม.6 ข้ึนบริเวณหอพกั (ปิดไฟเวลา 23.30 น.) 
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ตำรำงประจ ำวนัหยดุสุดสัปดำห์ 

วันเสาร์ ถงึ วันอาทติย์ หอพกัเปิด เวลา 09.00 – 21.00 น. 

วนัเสำร์: 

7.30 น. ต่ืนนอน 

8.30 น. หอพกัปิดท าการ 

8.30 น. – 9.00 รับประทานอาหารเชา้ 

9.00 น. – 12.15 น. ฝึกซอ้ม 

12.30 น. - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

ตวัเลือกบ่ายวนัเสาร์: ฝึกซอ้ม/ เวลาส่วนตวัในร้ัวมหาวทิยาลยั/ พกัผอ่นท่ีหอ้งเอนกประสงค/์ เล่น

กีฬา/ หอ้งพกั (หอ้งนอน) 

17.00 น. รายงานตวัท่ีชั้น 5 

17.30 น. - 18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ 

18.30 น. - 21.00น.  นกัเรียนสามารถ พกัผอ่นในหอ้งพกั/ หอ้งพกัผอ่นรวม/ ดูโทรทศัน/์ 

ฝึกซอ้ม 

21.00 น.หอ้งซอ้มปิดท าการ (นกัเรียนชั้น ม.6 ท่ีออกนอกบริเวณ ตอ้งกลบัมาเช็คช่ือ ท่ีชั้น 5) 

22.00 น. นกัเรียนชั้น ม.4 ข้ึนบริเวณหอพกั (ปิดไฟเวลา 23.00 น.) 

22.30 น.นกัเรียนชั้น ม.5 ข้ึนบริเวณหอพกั (ปิดไฟเวลา 23.30 น.) 

23.00 น.  นกัเรียนชั้น ม.6 ข้ึนบริเวณหอพกั (ปิดไฟเวลา 00.00 น.) 
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วนัอำทติย์: 

7.30 น. ต่ืนนอน 

8.30 น. หอพกัปิดท าการ 

8.30 น. – 9.00 รับประทานอาหารเชา้ 

9.00 น. – 12.15 น. ฝึกซอ้ม 

12.30 น. - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

ตวัเลือกบ่ายวนัอาทิตย:์ ฝึกซอ้ม/ เวลาส่วนตวัในร้ัวมหาวทิยาลยั/ พกัผอ่นท่ีหอ้งเอนกประสงค/์ เล่น

กีฬา/ หอ้งพกั (หอ้งนอน)/ เซนทรัลศาลายา 

17.00 น. รายงานตวัท่ีชั้น 5 (กรณีพกัผอ่นส่วนตวั ออกนอกสถานท่ี หรือเซนทรัลศาลายา) 

(นกัเรียนทุกคนท่ีกรอกแบบฟอร์ม และลากลบับา้นตอ้งกลบัมารายงานตวั ก่อนเวลา 17.00 น.)  

17.30 น. - 18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ท่ี 

18.50 น. – 21.00 น. ฝึกซอ้ม 

21.00 น. หอ้งซอ้มปิดท าการ (นกัเรียนชั้น ม.6 ท่ีออกนอกบริเวณ ตอ้งกลบัมาเช็คช่ือ ท่ีชั้น 5) 

21.30 น. นกัเรียนชั้น ม.4 ข้ึนบริเวณหอพกั (ปิดไฟเวลา 22.30 น.) 

22.00 น.นกัเรียนชั้น ม.5 ข้ึนบริเวณหอพกั (ปิดไฟเวลา 23.00 น.) 

22.30 น.  นกัเรียนชั้น ม.6 ข้ึนบริเวณหอพกั (ปิดไฟเวลา 23.30 น.) 
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ช่องทำงกำรติดต่อทีเ่ป็นประโยชน์ 

ช่ือ  หมำยเลข

โทรศัพท์ภำยใน 

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ 

อเีมลล์ 

อ. ริชาร์ด ราลฟ์,  อาจารยใ์หญ่ 5301 094-359-5449 richard.ral@mahidol.ac.th 

อ.สุภชยั โสรธร , ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ (กิจการ

นกัเรียน) 

5464 084-724-3981 suparchai04@gmail.com 

อ.เกียรติกอ้ง สุภายน, ผูอ้  านวยการฝ่ายดนตรี 5403 085-706-2326 kong_bgs@hotmail.com 

คุณลลิล กล่ินสมิทธ์ิ (ผูจ้ดัการโรงเรียน) 

ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ (บริหาร) 

5249 093-002-6316 lalin.kli@mahidol.ac.th 

อ.กิตติ เศวตกิตติกุล, หวัหนา้ระดบัชั้น ม.6 5465 081-205-3822 boongy123@yahoo.com 

อ.กิตติ เศวตกิตติกุล, หวัหนา้ระดบัชั้น ม.5 5465 081-205-3822 boongy123@yahoo.com 

อ.กิตติมา โมลีย,์ หวัหนา้ระดบัชั้น ม.4 5481 081-909-8439 Kittima.molee@gmail.com  

● คุณจีรนนัท ์ประโยชน์เจริญผล, ฝ่าย
ทะเบียน 

5248 081-307-6966 cheeranun.pra@mahidol.ac.th 

● คุณสุชาวดี ซีประเสริฐ, ฝ่ายทะเบียน 5247 082-075-4402 verticalmind1983@hotmail.com 

คุณทิพา ปลีหจินดา, YAMP เลขานุการ 5303 089-442-2906 tipa.ple@mahidol.ac.th 

คุณนนัทน์ภสั สาครรัตนะสิริ,  ผูช่้วย

ผูจ้ดัการโรงเรียน 

5235 090-981-8895 Spenchan69@gmail.com 

อ.อภิชาติ สะเทินรัมย ์ อาจารยป์ระจ าหอพกั

ชาย 

5565 088-226-3052 apichat.sat@mahidol.ac.th 

อ.อภิสิทธ์ิ เสลาหอม  อาจารยป์ระจ าหอพกั

ชาย 

5569 089-491-8992 apisitc1991@gmail.com 

อ.อินทชั สุดแสวง  อาจารยป์ระจ าหอพกัชาย 5569 084-421-2693 intouch.sud@mahidol.ac.th 

 

อ.กรุณา อินทองค า อาจารยป์ระจ าหอพกั 5563 095-519-5111 karuna.int@mahidol.ac.th 

mailto:richard.ral@mahidol.ac.th
mailto:Kittima.molee@gmail.com
mailto:Spenchan69@gmail.com
mailto:apichat.sat@mahidol.ac.th
mailto:yampboarding@gmail.com
mailto:intouch.sud@mahidol.ac.th
mailto:karuna.int@mahidol.ac.th
mailto:karuna.int@mahidol.ac.th
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หญิง  

อ.รัชยา ศุภลกัษณ์ อาจารยป์ระจ าหอพกัหญิง 5566 087-938-2728 ratchaya.sup@mahidol.ac.th 

 

อ.นภารัตน์ ดวงจนัทร์ อาจารยป์ระจ าหอพกั

หญิง 

5566 098-269-5537 naparat.dou@mahidol.ac.th 

 

คุณวนิดา ทรัพยก์ลา้ เจา้หนา้ท่ีธุรการประจ า

หอพกั 

5564 086-095-4137 yampboarding@gmail.com 

 

 

เกีย่วกบัปัญหำ, ข้อสงสัยต่ำงๆ และกำรร้องเรียน 

คุณมปัีญหำหรือข้อสงสัยต่ำงๆ หรือเร่ืองทีต้่องกำรร้องเรียนไหม?  

หากวา่มี ทางวทิยาลยัยนิดีท่ีจะรับฟัง นกัเรียนสามารถสอบถามหรือปรึกษากบัอาจารยป์ระจ าชั้น, 

อาจารยป์ระจ าหอพกั, พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีต่างๆ ท่ีนกัเรียนรู้สึกเป็นกนัเอง 

ฉันควรท ำอย่ำงไรถ้ำหำกว่ำมปัีญหำบำงอย่ำงทีท่ ำให้ล ำบำก หรือกงัวลใจ? 

ค าตอบกคื็อ พูดคุยกบัใครสักคน ไม่วา่ปัญหาเหล่านั้นจะเลก็หรือใหญ่แค่ไหน คุณอาจมีเพื่อนท่ีสนิท 

หรือรุ่นพี่ในโรงเรียนหรือรุ่นพี่ประจ าหอพกัท่ีพร้อมจะช่วยเหลือ เราหวงัวา่นกัเรียนจะสามารถหา

ผูใ้หญ่สักคน ไม่วา่จะเป็นอาจารยท่ี์สอน หรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีนกัเรียนรู้สึกยนิดีท่ีจะพูดคุย หากวา่มีปัญหา 

อาจารยป์ระจ าชั้นของคุณ, อาจารยป์ระจ าหอพกั, ฝ่ายกิจการนกัเรียน, และเจา้หนา้ท่ีทุกคน พร้อมท่ี

จะช่วยคุณ 

ในฐำนะนักเรียน ฉันมสิีทธิ์ทีจ่ะร้องเรียนหรือไม่? 

ใช่. อยา่กลวัท่ีจะหยบิยกความกงัวลหรือขอ้ร้องเรียนข้ึนมาพูดคุยกบัอาจารย/์เจา้หนา้ท่ี เป็น

สิทธิของคุณในฐานะนกัเรียนท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง และคุณมีสิทธิร้องเรียนหากคุณคิดวา่

คุณไม่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม 

 

 

mailto:ratchaya.sup@mahidol.ac.th
mailto:naparat.dou@mahidol.ac.th
mailto:yampboarding@gmail.com
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ฉันจะร้องเรียนเกีย่วกบับำงส่ิงทีท่ ำให้เกดิควำมกงัวล หรือสร้ำงปัญหำให้ฉันได้อย่ำงไร? 

การพูดคุยเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ กบัอาจารย ์หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีคุณรู้สึกวา่คุณสามารถเช่ือใจได ้

หรือโดยการเขียนเป็นจดหมายขอ้ความหากวา่เป็นวธีิท่ีง่ายข้ึน นกัเรียนสามารถพาเพื่อนนกัเรียน หรือ

รุ่นพี่ รวมทั้งอาจารยห์รือเจา้หนา้ท่ีทุกคนมาร่วมพูดคุยได ้หากคุณตอ้งการพูดคุยกบัเจา้หนา้ท่ีอาวโุส

เช่น อาจารยสุ์ภชยั หรือ อาจารยริ์ชาร์ด 

จ ำเป็นต้องเป็นประเด็นปัญหำในเร่ืองใดเป็นพเิศษไหม? 

ไม่เลย สามารถเป็นไดใ้นทุกๆ เร่ืองไม่วา่จะเร่ืองเลก็หรือเร่ืองใหญ่ หากมีการพูดคุยกนั 

นกัเรียนอาจคน้พบหนทางแกไ้ข หรือค าตอบในดา้นบวกได ้

แล้วหลงัจำกน้ันจะเกดิอะไรต่อไป? 

หากเป็นไปได ้เจา้หนา้ท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือดว้ยตวัเอง ถา้หากวา่ไม่สามารถช่วยเหลือได ้เขา

หรือเธอจะเป็นตวัแทนของนกัเรียน เพื่อประสานกบับุคคลท่ีสามารถช่วยเหลือได ้

คนอ่ืนๆ จ ำเป็นจะต้องรู้หรือไม่? 

นกัเรียนไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้มูล ใหแ้ก่บุคคลท่ีตอ้งการร้องเรียน หรือท าใหเ้กิดปัญหา เพียงแค่

แจง้ใหท้างเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัขอ้งทราบถึงความกงัวลของคุณ เขาหรือเธอจะเขา้ใจ และพยายามให้

ความช่วยเหลือ 

โปรดจ าไวเ้สมอวา่ ปัญหาต่างๆ ตอ้งการการแกไ้ข หรือเผชิญหนา้กบัปัญหา ไม่ใช่หลบเล่ียง 

ยกตวัอยา่งของสถาณการณ์ร้ายแรง เช่น หากนกัเรียนหรือเพื่อนนกัเรียนคนอ่ืน ถูกท าร้ายร่างกาย, การ

ขู่ท  าร้าย หรือคาดวา่จะถูกท าร้าย นกัเรียนตอ้งแจง้เร่ืองเหล่าน้ีใหแ้ก่ใครสักคน ความใส่ใจเก่ียวกบั

ความปลอดภยั และความเป็นอยูท่ี่ดีของนกัเรียน เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเหนือกวา่เร่ืองอ่ืนๆ ไม่วา่นกัเรียน

จะพบกบัปัญหาท่ีเป็นอนัตรายหรือเป็นเร่ืองท่ีน่าอบัอาย พยายามอยา่กงัวล บุคคลท่ีนกัเรียนติดต่อจะ

พยายามอยา่งดีท่ีสุด เพื่อช่วยใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติัตามแนวทางไดอ้ยา่งเหมาะสม ขอใหม้ัน่ใจได้

วา่ทางเราจะใหค้วามส าคญั และท าทุกอยา่งเพื่อปกป้องผลประโยชนแ์ละสวสัดิการของนกัเรียน 
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เวลำทีนั่กเรียนควรกลบัมำยงัหอพกั 

 นกัเรียนทุกคนจะตอ้งกลบัมายงัหอพกัไม่เกินเวลา 21.00น. ในแต่ละวนั ยกเวน้ไดรั้บการ

อนุญาตเป็นพิเศษจากอาจารยใ์หญ่ หากมีเหตุจ าเป็นท่ีท าใหก้ลบัมายงัหอพกัไม่ทนัเวลา 21.00น. 

กรุณาแจง้อาจารยป์ระจ าหอพกัใหเ้ร็วท่ีสุด 

ในช่วงสุดสัปดำห์หำกจะกลบับ้ำน ผู้ปกครองจะต้องแจ้งทำงหอพกัอย่ำงไร 

ส าหรับการออกไปคา้งคืนนอกหอพกั ในแต่ละเดือนทางหอพกัจะส่งเอกสารท่ีเรียกวา่ Monthly 

Exeat Form โดยคุณวนิดา (คุณกอ้ย) จะเป็นผูส่้งถึงผูป้กครองทางอีเมลเพื่อใหผู้ป้กครองกรอก

รายละเอียดแลว้ตอบกลบัมาก่อนสัปดาห์สุดทา้ยของเดือน แต่หากส่งมาแลว้ทางผูป้กครองตอ้งการ

เปล่ียนแปลงวนัหรือเวลากลบับา้นในแต่ละสัปดาห์ ผูป้กครองสามารถส่งเอกสาร Overnight 

Exeat Form มาท่ี yampboarding@gmail.com ไม่เกินเวลา 18.30น. ของวนั

พุธในทุกๆ สัปดาห์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

ส าหรับการออกไปขา้งนอกหอพกัแบบไปเชา้เยน็กลบั นกัเรียนท่ีไม่ไดก้ลบับา้นสามารถ

ออกไปขา้งนอกไดใ้นวนัหยดุสุดสัปดาห์เช่นกนั เพียงแต่ตอ้งกรอกเอกสาร Residence 

Absence Form ล่วงหนา้ 24 ชม. จากนั้นอาจารยป์ระจ าหอพกัจะโทรแจง้ผูป้กครองทุกคร้ัง

ก่อนเซ็นตอ์นุญาตใหน้กัเรียนออกไปนอกมหาวทิยาลยั หลงัจากนั้นนกัเรียนจึงจะน าแบบฟอร์มไปยืน่

ท่ีพนกังานรักษาความปลอดภยัดา้นล่างก่อนออกจากตวัอาคาร YAMP 

นักเรียนทีอ่ำศัยภำยในหอพกัสำมำรถขึน้ไปห้องนอนระหว่ำงวนัได้หรือไม่ 

ก่อนออกจากหอ้งเพื่อลงมารับประทานอาหารเชา้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ลืมอุปกรณ์การเรียนหรือ

ส่ิงของจ าเป็นต่างๆท่ีจะตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั เพราะวา่หลงัจากเวลา 07.30น. นกัเรียนจะไม่

สามารถเขา้หอ้งนอนไดอี้กจนถึงเวลา 17.00น. หากมีเหตุจ าเป็นจะตอ้งเขา้หอ้งนอนในระหวา่งวนั 

นกัเรียนสามารถติดต่อไดท่ี้ส านกังานชั้น 5 ไดต้ั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยจะตอ้งแจง้อาจารยป์ระจ า

หอพกัใหท้ราบถึงเหตุผล นกัเรียนทุกคนควรท่ีจะตอ้งมีวนิยัในตวัเองอยา่งสม ่าเสมอและเตรียมส่ิงของ 

จดัตารางเรียนในวนัรุ่งข้ึนก่อนนอนเสมอ 
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หำกในช่วงกลำงคืนมกีรณฉุีกเฉินทีนั่กเรียนจะต้องออกจำกหอพกั ต้องท ำอย่ำงไร 

หากในช่วงเวลากลางคืน นกัเรียนไม่สบายหรือมีเหตุธุระจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกจากหอพกัและจะตอ้งมีผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลหอพกัไปดูแลดว้ยกบันกัเรียนดว้ย โดยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการเดินทางนั้น 

นกัเรียนจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดเอง 
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กจิกรรมหอพกั

ในช่วงสุดสัปดาห์ 
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1. กจิกรรมในช่วงสุดสัปดำห์ (แต่ละกจิกรรมอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม) 

เดือนกรกฎำคม : ปัจจุบนัน้ีเราไดมี้กระดาษรีไซเคิลเป็นจ านวนมาก ทางโรงเรียนจึงมีความคิดท่ีจะจดั
กิจกรรมส าหรับนกัเรียนทุกคนเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชนสู์งสุดจากทรัพยากรท่ีเรามี จึงไดเ้กิดเป็น
กิจกรรมการประกวดการท าเปเปอร์มาเช่  เพื่อใชใ้นการตกแต่งหรือของใชต่้างๆ โดยจะมีการแจง้
รายละเอียดใหท้ราบในภายหลงั 

 

      

 

 

 

 

 

เดือนสิงหำคม : ส าหรับในเดือนสิงหาคม จะเป็นกิจกรรมสร้างกระถางตน้ไมจ้ากวสัดุเหลือใชห้รือใช้

กระถางท่ีท ามาจากกิจกรรมก่อนหนา้น้ี เพื่อประดบัท่ีระเบียงหรือภายในหอ้งนอนของนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนกนัยำยน : กิจกรรมการจะเป็นการตกแต่งเคก้ดว้ยตนเอง ทางโรงเรียนจะจดัหาอุปกรณ์ใหก้บั

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน และจะมีการช้ีแจงรายละเอียดในภายหลงั 
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2. คณะกรรมกำรหอพกั 

- คณะกรรมการหอพกั ปีการศึกษา 2563 - 

 

 

 

 

 

“เราใหค้วามส าคญักบัสังคมความเป็นอยูแ่บบเพื่อนบา้น คอยสอดส่อง ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา 

เพื่อชีวติความเป็นอยูภ่ายในโรงเรียนท่ีเป็นบวกและเป็นมิตร คณะกรรมการหอพกัถือเป็นตวัแทน

นกัเรียนในการประสานงานกบั อาจารยห์อพกั” 

 

1. การปลุกนกัเรียน 

- ชั้นม.4 ปลุกนกัเรียนกบัอาจารยห์อพกั  

- ชั้นม.5 เวรปลุกตามล าดบัหอ้ง 

- ชั้นม.6 ช่วยอาจารยห์อพกัตรวจวดัอุณหภูมินกัเรียนชั้นอ่ืนๆก่อนลงไปทานอาหารเชา้ 

2. เวลาเช็คช่ือ  

- 17.00 น.  และ 21.00 น. 

3. คอมมอนรูม 

- เช็คความสะอาดบริเวณชั้นวางอาหาร 

- เช็คความสะอาดอ่างลา้นจาน และไม่มีภาชนะใดๆวางอยู ่

4. ตรวจเช็คทางเดินหอพกั (ขยะ, การวางรองเทา้ของนกัเรียน) 

5. ท าความสะอาดบริเวณระเบียงชั้น 5  

        กรรมการนักเรียนชาย           กรรมการนักเรียนหญิง 

          ชั้น ม.6 : โอม อนลัส          ชั้น ม.6 : แก้ม 

          ชั้น ม.5 : แฮม            ชั้น ม.5 : มิ้นท ์

          ชั้น ม.4 : ......               ชั้น ม.4 : ......        
 

 

หน้าที่คณะกรรมการหอพัก 
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6. วางแผนและจดักิจกรรมภายในหอพกั 

- คณะกรรมการฝ่ายอาหาร – ชั้น ม.6 ……. 

- กิจกรรมสุดสัปดาห์ 

- คณะกรรมการจิตอาสา 

- คณะกรรมการกิจกรรมดา้นสุขภาพ 

7. ใหค้  าแนะน าเพื่อการปรับปรุง, พฒันาหอพกั  

8. ใหค้  าแนะน าและตกัเตือนนกัเรียนใหป้ฏิบติัตามกฎ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

หอพกั 

 

 

• หวัหนา้ชั้นปี ทุกวนัจนัทร์ เวลา 20.00 น.     

• นกัเรียนชั้น ม.4 ทุกสัปดาห์ เฉพาะเดือนแรกของเทอม 

• นกัเรียนชั้น ม.4 สัปดาห์แรกของเดือน เวลา 21.00 น. 

• นกัเรียนชั้น ม.5 สัปดาห์ท่ีสองของเดือน เวลา 21.00 น.  

• นกัเรียนชั้น ม.6 สัปดาห์ท่ีสามของเดือน เวลา 21.00 น.  

 

 

 

 

 

 

 

แผนการประชุม 
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- ปฏิทินตารางงาน เดอืนกรกฏาคม - 

สภานกัเรียนเขา้โรงเรียนวนัศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน  

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

     26 

ช่วยอาจารย์
หอพักจัด
ระเบียบ 
นักเรียนช้ัน
ต่างๆ 

27 

 

 

28 

 

 

29 30 1 

 เปิดภาคเรียนท่ี 
1 / 2563 

2 

 

 

3 4 

5 6 

ประชุมหัวหน้า 
ช้ันป ี

7 

เริ่มเวรปลุก
ตอนเช้า ม.5 

8 

ประชุมนักเรียน
ช้ัน ม.4 

9 10 11 

12 13 

ประชุมหัวหน้า 

ช้ันป ี– เริ่มเวร
ปลุก ม.4 

14 15 

ประชุมนักเรียน
ช้ัน ม.5 

16 

ประชุมนักเรียน
ช้ัน ม.4 

17 18 

19 20 

ประชุมหัวหน้า 

ช้ันปี 

21 22 

ประชุมนักเรียน
ช้ัน ม.6 

23 

ประชุมนักเรียน
ช้ัน ม.4 

24 25 

26 27 

ประชุมหัวหน้า 

ช้ันป ี

28 29 30 

ประชุมนักเรียน
ช้ัน ม.4 

1 2 

 

 19th มิถุนายน ปฐมนิเทศนกัเรียนชั้นม.4 . เลือกหวัหนา้ชั้นปี 

 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร วนัเวลาประชุมข้ึนอยูก่บัทางครัว 

 เวรท าความสะอาดระเบียงชั้น 5 ยดึตามเวรปลุกเพื่อนในตอนเชา้. 
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3. กจิกรรมด้ำนสุขภำพ 

ช่ือโครงกำร 

การส่งเสริมสมรรถภาพทางกายในนกัเรียนเตรียมอุดมศิลปินดนตรี 
 

หลกักำรและเหตุผล 

เน่ืองจากในปัจจุบันปัญหาเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกินส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ประจ าอยา่งมาก อาทิเช่น  

สุขภาพร่างกายไม่แขง็แรงไม่สามารถท ากิจกรรมท่ีมีความหนกัร่วมกบัเดก็ติได ้(การออก
ก าลงักาย) สูญเสียบุคลิกภาพท่ีดีและมีแนวโนม้ส่งผลใหเ้กิดโรคประจ าตวั ไดแ้ก่ ภาวะ
ความดนัโลหิตสูง น ้าตาลในเลือดสูง ไขมนัในเลือดสูง รวมไปถึงมีความผดิปกติของขอ้ต่อ
และกลา้มเน้ือ 

ดงันั้นทางโรงเรียนจึงเห็นควรส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมดงักล่าวข้ึนมาเพื่อพฒันา
สมรรถภาพ ทางกายของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัสามารถพฒันาบุคลิกภาพในการแสดง
ดนตรีใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี4-6เพื่อใหมี้การพฒันาไปใน
เกณฑท่ี์ดีข้ึน 

 

เป้ำหมำย 

นกัเรียนม.4 – ม.6 ทุกคน 
 

ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 

1 กรกฏาคม 2563 ถึง 30 กนัยายน2563 
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วธิีด ำเนินโครงกำร 

1.ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนรอบแรกใหเ้สร็จส้ิน ภายในวนัท่ี 1 
กรกฏาคม 2563 

2.เขา้สู่กิจกรรมการพฒันาสมรรถภาพทางกายโดยนกัวทิยาศาสตร์กีฬา ตลอดการ
ด าเนินการจะมีนกักายภาพบ าบดัคอยดูแลนกัเรียนทุกคน 

3.ท าการทดสอบเพื่อวดัผลหลงัจากเขา้โครงการเสร็จส้ิน 

4.สรุปผลโครงการ 
 

สถำนทีด่ ำเนินกำร 

หอ้ง 608, อาคารเตรียมอุดมศิลปินดนตรี มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ผู้รับผดิชอบโครงกำร 

1.อ.อาร์ม 

2.อ.ววิ 
 
งบประมำณ 

15,000 บาท 

 

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

นกัเรียนทุกคนมีสมรรถภาพท่ีดีข้ึนอยา่งนอ้ย 1ระดบัจากเกณฑก์ารประเมิน 
 

กำรประเมนิโครงกำร 

แบบทดสอบจากกรมพลศึกษาสังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

เอกสำรอ้ำงองิ 

http://ft.dpe.go.th/app/public/download/Test_7-18.pdf 

http://ft.dpe.go.th/app/public/download/Test_7-18.pdf
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ขั้นตอนร่วมกจิกรรมสุขภำพ 

1. ทดสอบความฟิต (ก่อนเร่ิมกิจกรรม) 

2. เขา้ร่วมโปรแกรมออกก าลงักายตามตารางดา้นล่าง (ระยะเวลา 2 เดือน) 

3. ทดสอบความฟิต (หลงัร่วมกิจกรรม)  

 

วัน กิจกรรม เวลา 

วันจันทร ์ Running 17.00-18.00 น. 

วันอังคาร Body Balance 

วันพุธ Core X 

วันพฤหัสบด ี Circuit Training 

วันศุกร ์  

วันเสาร์ Swimming 17.00-18.00 น. 

วันอาทิตย์  

 

 ส าหรับวนัฝนตกกิจกรรมจะถูกเป็นกีฬาในร่มอยา่งเช่น แบดมินตนัหรือปิงปอง 
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                                                                                   (…………………………………………..) 
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4. อำสำสมคัร 

กิจกรรมจิตอาสา, งานบริการชุมชน และชั้นเรยีนสมาธ ิ

นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา, งานบริการชุมชน และชั้นเรียนสมาธิ อย่างน้อย 34 
ชั่วโมง/คน/ภาคเรียน และนักเรียนจะต้องมีสมุดเพ่ือจดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รายละเอียด
ตามด้านล่างนี้ 
กิจกรรมจิตอาสา นอกวทิยาลัย 

ตามท่ีวิทยาลัยแนะน า นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นเวลา 16 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
(สามารถแยกเป็น 4 ชั่วโมง/สุดสัปดาห์/เดือน) นักเรียนจะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมท้ังโครงการด้วยตัวเอง 
โดยอาจจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากทางอาจารย์และผู้ปกครอง สถานท่ีท่ีสามารถจัดกิจกรรมจิต
อาสาได้นั้น อาจจะเดินทางไปที่มูลนิธิเด็ก หรือโรงพยาบาลท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียงวิทยาลัย ฯลฯ  และควรต้อง
อยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีพุทธมณฑลหรือบริเวณโดยรอบ ท้ังนี้อาจจะจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสนุกสนาน เช่น 
การแสดงดนตรี, เล่นเกมส์, สร้างความบันเทิงต่างๆ เป็นต้น โดยสรุปคือ นักเรียนควรจะต้องด าเนิน
โครงการกิจกรรมจิตอาสา 4 วัน/ภาคเรียน (อาจจะเดือนละครั้ง เป็นต้น) 
งานบริการชุมชน ในวิทยาลยั 

ในส่วนของงานบริการชุมชน ในวิทยาลัยนั้น นักเรียนจะต้องช่วยเหลืองานหอพักทุกอย่างในต าแหน่ง
ผู้ช่วยอาจารย์ประจ าหอพัก (ท้ังชายและหญิง) ท้ังนี้การช่วยเหลืองานสามารถท าได้ในหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งจะรวมไปถึงการดูแลควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในฐานะประธานหอพักในวันท่ีท า
หน้าท่ี งานบริการชุมชนถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่อาศัยในชุมชนร่วมกันและแสดงถึงความห่วงใย
ใส่ใจซึ่งกันและกัน ซึ่งงานบริการชุมชนนี้นักเรียนจะต้องลงชื่อเข้าเวร 2 คน/วัน (ท้ังชายและหญิง) วันละ 
2 ชั่วโมง (รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง/คน : วันเรียน 90 วัน/ภาคเรียน) 
ชั้นเรียนสมาธ ิ

นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้ว นักเรียนต้องเข้าร่วมชั้นเรียนสมาธิ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง/
วัน/ภาคเรียน ท้ังนี้จะมีค่าใช้จ่ายให้กับวิทยากรท่ีเข้ามาอบรม หากทางวิทยาลัยก าหนดวันแล้ว จะแจ้ง
ให้นักเรียนทราบในภายหลัง  
 

 
 

 

 

 


