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หลกักำรส ำคัญ 

ส ำหรับกำรเป็นนักเรียนประจ ำ หลกัสูตรเตรียมศิลปินดนตรี 

● เป็นการกระตุน้และส่งเสริมระเบียบวินยัในตนเองของนกัเรียนเตรียมศิลปินดนตรี เพ่ือเป็น

รากฐานท่ีดีในการด าเนินชีวิตในอนาคต ในการตรงต่อเวลา การเคารพผูอ่ื้น และการมีวินยัใน

ตนเอง  

● ส่งเสริมและสนบัสนุนสวสัดิภาพท่ีดีของนกัเรียนประจ า โดยทางโรงเรียนจะจดัการเรียน การ

สอน การเป็นอยู ่ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของนกัเรียนมากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นความ

ตอ้งการทางดา้นกายภาพ ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ หรือการเขา้สังคม   

● ทางโรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดี เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัถึงคุณค่าในตวัเองมี และมี

โอกาสในทุกๆดา้นเท่าเทียมกนั 

● จดัประสบการณ์ท่ีนกัเรียนควรไดรั้บจากโรงเรียนประจ า ซ่ึงจะเป็นประสบการณ์ชีวิตอนัมีค่า

เพ่ิมเติมจากการใชชี้วิตอยูท่ี่บา้นของนกัเรียนเอง ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ก่ บรรยากาศการเรียนอนั

อบอุ่น การดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดจากคณาจารย ์ ประหน่ึงนกัเรียนไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบั

ครอบครัวของนกัเรียนเอง 

● เป็นการฝึกใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งใชค้วามอดทน ความเช่ือใจ และความ

เคารพซ่ึงกนัละกนั 

● เป็นการฝึกใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะความเป็นผูน้ าและมีความรับผิดชอบ 

● จดัมาตรฐานความเป็นอยูท่ี่ดีใหก้บันกัเรียนประจ า และจดัใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ

นกัเรียนโดยข้ึนอยูก่บัอายแุละความพร้อมของนกัเรียน ทั้งน้ีทางโรงเรียนจะดูแลความเป็น

ส่วนตวัใหก้บันกัเรียนอยา่งเพียงพอ 

● รักษาและส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัเรียนกบัผูป้กครอง 

● สนบัสนุนใหน้กัเรียนประจ ามีความเป็นอยูท่ี่ดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถด าเนินชีวิตใน

สงัคมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ยนิดต้ีอนรับสู่โรงเรียนประจ ำนำนำชำติเตรียมศิลปินดนตรี  

ยินดีตอ้นรับนกัเรียนทุกคนสู่โรงเรียนเตรียมศิลปินดนตรี ทางโรงเรียนมีความเขา้ใจเป็นอยา่ง

ยิง่ถึงความกงัวลของนกัเรียนท่ีจะเกิดข้ึนในการเขา้มาเป็นนกัเรียนประจ าของหลกัสูตรเตรียมศิลปินน้ี 

ทางวิทยาลยัมีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ในการช่วยเหลือและใหค้ าแนะน าต่างๆส าหรับนกัเรียนในการเขา้

มาเป็นนกัเรียนประจ า โดยการจดัท าคู่มือน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือให้ค าแนะน าท่ีจ าเป็นในการใชชี้วิตของ

นกัเรียนประจ า 

อ. ริชาร์ด ราล์ฟ อาจารยใ์หญ่ประจ าหลกัสูตรเตรียมศิลปินดนตรี อ.กิตติมา โมลีย ์หัวหน้า

กิจการนักเรียนและคุณลลิล กล่ินสมิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายการจดัการ จะรับผิดชอบดูแลการเขา้พกัของ

นกัเรียน  

ในช่วงระหว่างท่ีนกัเรียนอยูท่ี่หอพกั จะมีอาจารยป์ระจ าหอพกัจ านวน 6 คน โดยแบ่งเป็นฝ่าย

หญิง 3 คน และฝ่ายชาย 3 คน คอยดูแลนกัเรียนในช่วงกลางคืน รวมทั้ง อ. ริชาร์ด และคณาจารยท่ี์จะ

คอยหมุนเวียนดูแลนกัเรียน หากนกัเรียนคนใดตอ้งการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีและ

อาจารยป์ระจ าหอพกัไดต้ลอดเวลา  
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แนะน ำเจ้ำหน้ำที่ที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 
 
 

อำจำรย์ริชำร์ด รำล์ฟ, 
ครูใหญ่หลกัสูตรเตรียมศิลปินดนตรี 

 
 
 
           
 
 
 
      คุณลลลิ กลิน่สมิทธ์ิ (คุณโบว์ลิง่)                                    คุณกติติมำ โมลย์ี (อ.ติ๊ก) 
             ผูช่้วยครูใหญ่ ฝ่ายบริหาร                       ผูช่้วยครูใหญ่ ฝ่ายการจดัการนกัเรียน 
        และหวัหนา้ระดบั ม.6 
 
 
 
 
 
 
         คุณกติติ เศวตกติติกลุ (อ.บุ๊ง)                               คุณชนม์ณกำนต์ สิทธิวณชิย์ (อ.เอม็ซี) 
      หวัหนา้ระดบั ม.5                         หวัหนา้ระดบั ม.4 
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          คุณอภิชำต สะเทินรัมย์ (อ.เตย)                               คุณอภิสิทธ์ิ เสลำหอม (อ.อำร์ม)          
    อาจารยป์ระจ าหอพกัชาย                               อาจารยป์ระจ าหอพกัชาย 
 
 
 
 
 
            คุณอนิทัช สุดแสวง (อ.ปอ)                                      คุณกรุณำ อนิทองค ำ (อ.เอม)          
  อาจารยป์ระจ าหอพกัชาย                             อาจารยป์ระจ าหอพกัหญิง 
 
 
 
 
 
             คุณเมภำว ีวฒันะ (อ.เมย์)                                     คุณบุษยำมำส ตะโกใหญ่ (อ.โฟม)          
             อาจารยป์ระจ าหอพกัหญิง                               อาจารยป์ระจ าหอพกัหญิง 
 
 
 
 
 
          คุณวนิดำ ทรัพย์กล้ำ (คุณก้อย) 
             เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
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กำรติดต่ออำจำรย์ประจ ำหอพกั 

ถา้หากมีค าถามใดๆเก่ียวกบัความเป็นอยูข่องนกัเรียน ผูป้กครองสามารถติดต่ออาจารยป์ระจ า

หอพกัไดใ้นช่วงเวลาหลงัท าการและวนัเสาร์อาทิตย ์ผ่านทางอีเมลและเบอร์โทรศพัท์ท่ีอยู่ดา้นหลงั

คู่มือน้ี 

 

กำรอยู่ร่วมกนั 

กฎพ้ืนฐานในการอยูร่่วมกนั 

● ตรงต่อเวลา 

● เคารพผูอ่ื้น 

● เคารพตนเอง 

          หากนกัเรียนพบปัญหาในหอพกั ทางวิทยาลยัอยากให้นกัเรียนทุกคนแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีทราบถึง

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถพูดคุยหรือแจง้กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานไดทุ้กท่าน เพ่ือการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว หากมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติม ในการติดต่อเจา้หนา้ท่ี สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้ทา้ยคู่มือ  

คู่มือฉบบัน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้นักเรียนทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ง่ายข้ึน หากมีรายละเอียด

เพ่ิมเติม ทางวิทยาลยัจะท าการปรับปรุงหวัขอ้และแจง้ใหน้กัเรียนทุกคนทราบต่อไป 

 

กำรขออนุญำตออกจำกหอพกั 

ระหวา่งช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ในปีการศึกษา 1/2564 นกัเรียนสามารถขออนุญาต

ออกจากหอพกัในช่วงวนัจนัทร์ – ศุกร์ไดเ้ฉพาะในกรณีเร่งด่วนเท่านั้น  

การขออนุญาตออกจากหอพกัเพื่อไปคา้งคืนท่ีอ่ืน นกัเรียนจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มขออนุญาต

ออกจากท่ีพกัทุกคร้ัง หากเป็นการไปคา้งคืนท่ีบา้นของตน ตอ้งมีลายเซ็นอนุญาตจากผูป้กครอง หาก

ไปคา้งท่ีอ่ืนนอกเหนือจากบา้นของตนเอง ตอ้งมีลายเซ็นอนุญาตจากผูป้กครอง และลายเซ็นของผูท่ี้

ไปพกัดว้ยในแบบฟอร์มการขออนุญาต 
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แบบฟอร์มการขออนุญาตออกจากหอพกัน้ี  อาจารยใ์หญ่จะเป็นผูพ้ิจารณาการอนุญาต โดย

ผูป้กครองสามารถส่งแบบฟอร์มผา่นทางอีเมล yampboarding@gmail.com  ผูป้กครองและนกัเรียน

สามารถดูแบบฟอร์มการขออนุญาต (Overnight exeat form) ไดใ้นดา้นหลงัคู่มือ หรือสอบถามจาก

อาจารยป์ระจ าหอพกัหรือเจา้หนา้ท่ีประจ าส านกังานหอพกั 

 

กำรขออนุญำตหยุดเรียน 

แบบฟอร์มการขออนุญาตหยดุเรียน YAMP absence form (นกัเรียนสามารถมารับไดท่ี้อาจารย์

ประจ าหอพกัหรือ คุณทิพา (เลขานุการวิทยาลยั) และหลงัจากท่ีกรอกแบบฟอร์มเสร็จให้น าไปให้

อาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งลงลายเซ็นรับทราบแลว้จึงน ามาส่งคืนท่ีคุณทิพา) นกัเรียนตอ้งกรอกแบบฟอร์มน้ี

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนท่ีวนัท่ีตอ้งการลา ถา้นักเรียนตอ้งขาดเรียนวิชาเคร่ืองมือเอก (Private) 

นกัเรียนตอ้งให้อาจารยผ์ูส้อนเซ็นใบลาดว้ย ในกรณีท่ีนกัเรียนขาดเรียนและไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้า เช่น 

การลาป่วย (ถา้ลาป่วยมากกว่า 2 วนั ตอ้งมีใบรับรองแพทย)์ตอ้งกรอกแบบฟอร์มน้ีหลงัจากกลบัมา

เรียนปรกติ 

ถา้หากนักเรียนมีความจ าเป็นท่ีตอ้งออกไปนอกอาคารในช่วงเวลา 17.00-21.00 น. นักเรียน

ต้องแจ้งให้อาจารยป์ระจ าหอพกัทราบด้วยตวัเองล่วงหน้า 24 ชั่วโมง โดยใช้เอกสารแบบฟอร์ม 

Residence Absence form ทุกคร้ัง 

 

กจิกรรมในหอพกั 

ทางหอพกัมีการเตรียมกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียนในช่วงวนัหยดุโดยท่ีนกัเรียนยงัคง

มีเวลาว่างส าหรับท ากิจกรรมส่วนตวัไดแ้ต่ตอ้งอยู่ภายในโรงเรียนเท่านั้น โดยอาจารยป์ระจ าหอพกั

จะแจง้นกัเรียนเก่ียวกบัรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละสปัดาห์  
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ห้ามนกัเรียนทุกคนน าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์บุหร่ี และสารเสพติดท่ีผิดกฎหมายทุกชนิดเขา้มา

ภายในโรงเรียนและหอพกัโดยเด็ดขาด หากนกัเรียนฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษพกัการเรียน หรืออาจจะ

ถูกพิจารณาไล่ออกในกรณีร้ายแรง 

 

กฎ ระเบียบ วนัิย 

นักเรียนทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา ทั้งในเวลาเรียนและ

ระหวา่งอยูภ่ายในหอพกั 

 

กำรตรงต่อเวลำ 

หากมีการนัดหมายใดๆ หรือการนัดหมายเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ การตรงต่อเวลาเป็นส่ิงท่ี

ส าคญัมากท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งยดึปฏิบติัเสมอ  

 

กำรให้ควำมเคำรพต่อผู้อ่ืน 

การเคารพผูอ่ื้นนั้นมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการอยู่รวมกนั นกัเรียนควรมีความเคารพต่อ

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี เพ่ือนนักเรียน ส่ิงของของนักเรียนแต่ละคน และความเป็นส่วนตัวของผูอ่ื้น 

นอกจากน้ีนักเรียนควรให้ความเคารพและมีการประพฤติท่ีเหมาะสมต่อสถานท่ีโดยไม่ท า ความ

เสียหายต่ออาคารท่ีอยู่อาศยั เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และเคร่ืองดนตรี และช่วยกนัดูแลเอาใจใส่ ถา้หาก

ส่ิงของใดๆ มีความเสียหายเกิดข้ึน นกัเรียนควรแจง้เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลในทนัที 

 

กำรมีวนัิยในตนเอง 

นกัเรียนแต่ละคนจะไดรั้บงานท่ีมอบหมายใหท้ าในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของอาคารท่ีอยูอ่าศยั นกัเรียนควรปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด นกัเรียนควรรับผิดชอบและ

รักษาส่ิงของส่วนตวัให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและควรรักษาความสะอาดภายในห้องของตวัเองอยู่

เสมอ 
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บทลงโทษ 
ถา้หากนักเรียนไม่ปฏิบติัตามกฎต่างๆ บทลงโทษจะข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของความผิดท่ี

เกิดข้ึน โดยเร่ิมจากการถูกจ ากดัหรือตดัสิทธิบางอยา่งภายในโรงเรียนและหอพกั ในกรณีท่ีนกัเรียน
ละเมิดกฎอย่างร้ายแรง บทลงโทษจะข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของครูใหญ่ และตอ้งมีการติดต่อเรียนเชิญ
ผูป้กครองเขา้มารับทราบ ในบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นไล่ออกจากโรงเรียน 
ค ำอธิบำย Code of Conduct หลกักำรประพฤติตน 

นักเรียนทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัและการปกป้องจากอนัตรายต่างๆเสมอกนั
ภายใตห้ลกัการประพฤติหลกั3ขอ้  โดยทัว่ไปหลกัประพฤติ 3 ขอ้น้ีถูกก าหนดข้ึนเพ่ือเป็นหลกัในการ
ปฏิบติัในช่วงเวลาเรียน แต่วา่นกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกนัใน
หอพกั เพ่ือเป็นการสร้างความปลอดภยัและบรรยากาศท่ีดีในการอยู่ร่วมกนั ซ่ึงนักเรียนทุกคนควร
ปฏิบติัตามหลกัการน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
 1. Being On Time - กำรตรงต่อเวลำ 
     การตรงต่อเวลาเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งยึดปฏิบติัหากมีการนดัหมายเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

2. Respect – กำรเคำรพผู้อ่ืน 
     การเคารพสถานท่ี การเคารพต่อสภาวะแวดลอ้มรอบตวั และมากไปกวา่นั้นคือ การเคารพซ่ึง
กนัและกนั เป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีส าคญัของการอยูร่่วมกนั เพราะทุกคนมีความส าคญัท่ีเท่าเทียม
กนั เราจึงควรใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  
● พูดจาและประพฤติต่อผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพเรียบร้อย 
● ใหเ้กียรติอาจารย ์พนกังาน และผูอ่ื้น ท่ีเขา้มาในโรงเรียนของเรา ดว้ยกริยาท่ีเรียบร้อยเสมอ ไม่

ส่งเสียงดงั และกล่าวค าแสดงความเคารพ 
● แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
● เคารพผูอ่ื้นดว้ยการตั้งใจฟังส่ิงท่ีผูอ่ื้นพดู และเอ่ยถามอยา่งสุภาพเม่ือมีขอ้สงสยั 
● ช่วยกนัดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหอ้งพกั 
● ไม่ควรถ่ายภาพบุคคลอ่ืนก่อนไดรั้บอนุญาต 
● ใหเ้กียรติสถานท่ีและเคร่ืองแบบนกัเรียน ดว้ยการแต่งกายใหถู้กระเบียบ  
● ช่วยกนัรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการท้ิงขยะใหถู้กท่ี 
● ใหค้วามเคารพอาจารย ์พนกังาน เจา้หนา้ท่ี รุ่นพ่ีและเพ่ือนๆทุกคน 
● ยกมือข้ึนเม่ือมีขอ้ซกัถามในชั้นเรียน 
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● ช่วยกนัรักษาความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของหอ้งเรียน เกบ็เกา้อ้ีเขา้ใตโ้ต๊ะเรียนทุก
คร้ังเม่ือออกจากหอ้ง 
3. Self-Discipline - กำรมวีนัิยในตนเอง 

● ประพฤติตน และใชว้าจาสุภาพเรียบร้อย 

● เม่ือเดินผา่นประตู ควรจบัประตูคา้งไวส้ าหรับผูท่ี้เดินตามมา 

● เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีถูกตอ้งของรุ่นพ่ี 

● ไม่ควรน าอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทุกชนิดไปใชง้านในทางท่ีผิด หรือรบกวนผูอ่ื้น 

● ควรมีน ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละใส่ใจคนรอบขา้ง 

● จดัเตรียมสมุดจด หนงัสือ และอุปกรณ์ต่างๆใหพ้ร้อมส าหรับการเรียน 

● มีความขยนัหมัน่เพียร ขวนขวายในการหาความรู้ 

● ปฏิบติัตามค าแนะน าของอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี พนกังาน และรุ่นพ่ี 

● ส่งงานตามก าหนดและภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น 

● ค านึงถึงความปลอดภยัในตนเองภายในบริเวณหอพกัและหอ้งเรียน เดินข้ึนบนัไดดว้ยการเดิน

ชิดริมขอบซา้ย 

● ระมดัระวงัอุบติัเหตุจากการใชอุ้ปกรณ์ในหอ้งเรียนและหอ้งซอ้ม 

 

ระบบสำรสนเทศและอนิเทอร์เน็ต 

นกัเรียนสามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบริเวณหอพกัดว้ยระบบเครือข่ายไร้สาย

ของมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีครอบคลุมทัว่บริเวณหอพกัและมหาวิทยาลยั ระบบการใชง้านอินเตอร์เน็ต

ภายในหอพกั จะสามารถตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้จากหน่วยงานของทางวิทยาลัย

ตลอดเวลา หากตรวจพบวา่นกัเรียนคนใดมีการใชง้านอินเตอร์เน็ตท่ีไม่เหมาะสม เจา้หนา้ท่ีท่ีตรวจพบ

จะแจง้ไปยงัอาจารยใ์หญ่เพ่ือพิจารณาบทลงโทษ 

บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายมีครอบคลุมทัว่ทั้งบริเวณอาคาร นักเรียนสามารถ

เช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลยัมหิดลกบัคอมพิวเตอร์ส่วนตวัไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย

เพ่ิมเติม โดยตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดก้ล่าวไว ้
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ความเร็วในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในบางเวลาอาจจะถูกจ ากัดด้วยจ านวนผูใ้ช้งานใน

ช่วงเวลานั้น ไม่อนุญาตให้ใชโ้ทรศพัทห์ลงัจากเวลาปิดไฟเขา้นอน เพ่ือเป็นการไม่รบกวนผูอ่ื้น หาก

ไม่ปฏิบติัตาม นกัเรียนจะถูกยึดโทรศพัท์ และไม่ไดรั้บอนุญาตในการใชโ้ทรศพัท์และคอมพิวเตอร์

ภายในบริเวณหอพกั 

 

ยำเสพติด 

ห้ามนกัเรียนทุกคนน าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์บุหร่ี และส่ิงเสพติดท่ีผิดกฎหมายทุกชนิดเขา้มา

ภายในโรงเรียนและหอพกัเด็ดขาด หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษพกัการเรียน หรือ

อาจจะถูกพิจารณาไล่ออกในกรณีร้ายแรง 

 

กำรขออนุญำตเข้ำออกหอพกัก่อนหรือหลงัเวลำท่ีได้รับอนุญำต 

นักเรียนทุกคนรวมทั้งนักเรียนต่างชาติ ตอ้งอยู่หอพกัของทางโรงเรียน ในระหว่างเปิดภาค

เรียน โดยมีระยะเวลาการเขา้ออกหอพกัตามปฏิทินการศึกษา ซ่ึงสามารถตรวจสอบล่วงหนา้ไดก่้อน

เร่ิมภาคเรียน จากเวบ็ไซตข์องทางวิทยาลยั หากนกัเรียนคนใดมีเหตุจ าเป็นท่ีตอ้งออกจากหอพกัก่อน

ปิดภาคเรียน หรือกลบัเขา้มาหอพกัล่าชา้หลงัจากเปิดภาคเรียนแลว้ นกัเรียนตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก

อาจารยใ์หญ่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ด้วยกำรเขียนจดหมำยขออนุญำตเป็นกรณีพิเศษ ทางโรงเรียน

แนะน าให้นักเรียนอยู่หอพกัประจ าทุกสัปดาห์ตลอดภาคเรียน แต่ยงัสามารถกลบับา้นได ้หลงัการ

แสดงของวง Thailand Philharmonic Orchestra ในคืนวนัศุกร์ หรือหลงัรับประทานอาหารเยน็ ในวนั

ศุกร์ท่ีไม่มีการแสดงของวง Thailand Philharmonic Orchestra หลงัเวลา 18:30 น. ทั้งน้ี นกัเรียนทุกคน

จะตอ้งกลบัมารายงานตวั และร่วมรับประทานอาหารม้ือเย็นของวนัอาทิตยภ์ายในเวลา 17:00 น. 

กรุณาดูรายละเอียดตามแบบฟอร์มขออนุญาต Monthly exeat form และ Overnight exeat form  
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ห้องนอน 

 1. ไม่อนุญาตใหน้ าอาหาร ขนม หรือของกินทุกชนิดเขา้ไปในหอ้งนอนและบนชั้นนอนโดย

เด็ดขาด 

 2. ตอ้งรักษาความสะอาดของหอ้งนอนและจดัส่ิงของภายในหอ้งใหเ้ป็นระเบียบอยูเ่สมอ 

● เม่ือต่ืนนอนแลว้ควรเกบ็ท่ีนอนและพบัผา้ห่มใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 

● หา้มวางส่ิงของต่างๆไวบ้นโต๊ะท าการบา้นเพ่ือใหง่้ายต่อการท าความสะอาดและ

ปลอดภยัจากโรคโควิด 19 

● วางรองเทา้ใหเ้ป็นระเบียบอยูบ่นชั้นวางรองเทา้เสมอ  

● ปิดเคร่ืองปรับอากาศและไฟทุกดวงในหอ้งพกั ทุกคร้ังก่อนออกจากหอ้ง 

● ภายในหอ้งพกัของนกัเรียนจะมีแม่บา้นท าความสะอาดโดยการกวาดและถูพ้ืนเท่านั้น 

ดงันั้นแต่ละหอ้งจะตอ้งไม่มีส่ิงของวางเกะกะบริเวณทางเดินเพราะแม่บา้นจะไม่

สามารถท าความสะอาดใหไ้ด ้

● หา้มใชส่ิ้งของส่วนตวัร่วมกบัผูอ่ื้นโดยเดด็ขาดเพื่อลดความเส่ียงต่อการแพร่เช้ือของ

โรคโควิด 19 

 3. ทุกคืนวนัอาทิตยจ์ะมีการตรวจความสะอาดเรียบร้อยของหอ้งนอนทุกหอ้ง โดยอาจารย์

ประจ าหอพกั เพ่ือความเป็นอยูท่ี่ถูกสุขลกัษณะของนกัเรียนเอง 

 4. ถงัขยะภายในหอ้ง ใหน้กัเรียนน ามาวางบริเวณหนา้หอ้ง เพ่ือใหแ้ม่บา้นเกบ็ขยะไปท้ิง หรือ

น าขยะมาท้ิงในถงัขยะรวม ซ่ึงตั้งอยูท่างเดินของชั้นนอนตนเองเท่านั้น 

 5. นกัเรียนควรปิดเคร่ืองปรับอากาศ และเปิดหนา้ต่างบา้งเพ่ือใหอ้ากาศถ่ายเท และยงัเป็นการ

ช่วยป้องกนัการเกิดเช้ือราในหอ้งนอนอีกดว้ย 
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ตำรำงแม่บ้ำนเข้ำท ำควำมสะอำดพืน้ห้องพกั:  

วนั ฝ่ังชำย/ฝ่ังหญิง 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, 801, 901 

ฝ่ังชาย 602, 702, 802, 902 

 

หากนักเรียนน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามายงัห้องพกัจะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยโดย

อาจารยป์ระจ าหอพกัก่อนเสมอ อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่เหมาะสมจะถูกยดึและส่งคืนใหก้บัผูป้กครอง 

นกัเรียนไม่ไดรั้บอนุญาตให้น าหมอ้/กาตม้น ้ า/หมอ้หุงขา้ว/ตูเ้ยน็/โทรทศัน์หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

อ่ืน ๆ ท่ีมีอตัราการใชไ้ฟสูงมาใชภ้ายในหอพกัเน่ืองจากอุปกรณ์เหล่านั้นจะท าให้ระบบไฟฟ้าท างาน

หนกัเกินไป 

เราเขา้ใจดีว่านักเรียนอาจตอ้งการน าส่ิงของบางอย่างท่ีมกัจะใชง้านอยู่เสมอท่ีบา้นซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรับไดอ้ยา่งไม่มีปัญหาตราบเท่าท่ีของใชเ้หล่านั้นถูกใชอ้ยา่งสมเหตุสมผลในเวลาท่ีเหมาะสมและ

ไม่รบกวนความเป็นส่วนตวัของนกัเรียนคนอ่ืนๆและ ของใชส่้วนตวัตอ้งระบุช่ือเจา้ของทุกช้ิน 
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กำรซ้อมหนีไฟ 

ทางหอพกัจะจดัให้มีการซ้อมหนีไฟทุกภาคการศึกษา ในกรณีท่ีมีสัญญาณแจง้เตือนไฟไหม้

นกัเรียนตอ้งออกจากท่ีพกัอยา่งรวดเร็วและเงียบท่ีสุด โดยใชบ้นัไดหนีไฟท่ีใกลท่ี้สุด หา้มใชลิ้ฟทโ์ดย

เดด็ขาด โดยอาจารยป์ระจ าหอพกัจะฝึกซอ้มการหนีไฟร่วมกบันกัเรียนดว้ย 

 

นักเรียนต่ำงชำติ 

ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย พวกเราหวังว่าการเข้าพักท่ีน่ีจะเป็นส่ิงท่ีสนุกและประสบ

ความส าเร็จ น่ีอาจเป็นคร้ังแรกท่ีคุณจะมาใชชี้วิตอยูใ่นประเทศไทย ในตอนแรกทุกอยา่งอาจจะรู้สึก

แปลกมาก อยา่กงัวลเพราะนกัเรียนจะปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว คุณตอ้งพยายามเขา้ร่วมกบันกัเรียนคน

อ่ืน ๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตอ้งพยายามพูดภาษาองักฤษและ

ภาษาไทยทุกคร้ังท่ีสามารถท าได ้ 

นกัเรียนชาวต่างชาติจะตอ้งยื่นส าเนาเอกสารเก่ียวกบัประกนัสุขภาพของตวัเองหรือสามารถ

ติดต่อกบัทางโรงเรียนเพ่ือใหท้างโรงเรียนจดัการเร่ืองน้ีใหไ้ดแ้ละมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 

 

อำหำร 

อาหารมงัสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือการแพอ้าหารประเภทต่างๆ นกัเรียนสามารถแจง้ล่วงหนา้ 

โดยการเขียนจดหมายหรือแนบใบรับรองแพทยม์าท่ีอีเมล yampboarding@gmail.com เพื่ออาจารย์

ประจ าหอพกัเกบ็ขอ้มูลและแจง้ไปยงัเจา้หนา้ท่ีครัวและพยาบาลทราบต่อไป 

นักเรียนไดรั้บอนุญาตให้เก็บอาหาร หรือขนมส ารองได้โดยจะตอ้งจดัเก็บไวใ้นห้องเตรียม

อาหารบริเวณชั้น 5 โดยให้บรรจุลงในกล่องพลาสติกแบบมีฝาปิด คนละ 1 กล่อง ท่ีมีขนาดใหญ่ไม่

เกิน กวา้ง 8.5 น้ิว x ยาว 12 น้ิว x สูง 5 น้ิว ตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

mailto:yampboarding@gmail.com
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และในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 น้ี นกัเรียนควรจะมีกล่องเพ่ิมอีก 2 ใบส าหรับใส่จาน, 

ชาม, ชอ้น, ส้อมส าหรับทานอาหารว่างโดยเก็บไวใ้นห้องนอนและอีกใบส าหรับเก็บอาหารท่ีจะตอ้ง

แช่ตูเ้ยน็ (กล่องน้ีควรเป็นกล่องขนาดเลก็เน่ืองจากพ้ืนท่ีในตูเ้ยน็เป็นพ้ืนท่ีจ ากดั)  

นักเรียนสามารถเสนอรายการอาหารพิเศษอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการอาหารทัว่ไป เช่น  

พิซซ่า ได ้โดยแจง้ใหก้บัอาจารยป์ระจ าหอพกั หลงัจากนั้นอาจารยป์ระจ าหอพกั, ตวัแทนนกัเรียน และ

ทางฝ่ายจดัการอาหาร จะร่วมกนัพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป  

 

ควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน 

แมว้่าวิทยาลยัจะให้การดูแลนกัเรียนเป็นอยา่งดี แต่ก็เป็นไปไม่ไดท่ี้วิทยาลยัจะรับผิดชอบต่อ

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นส่วนตวัของนักเรียนในทุกกรณี พ่อแม่ผูป้กครองควร

แนะน าการดูแลรักษาส่ิงของท่ีมีค่าซ่ึงนกัเรียนน ามาท่ีวิทยาลยั โดยการเก็บบนัทึกรายละเอียดของส่ิงมี

ค่า (ประเภทของส่ิงของ ผูผ้ลิตและหมายเลขผลิตภณัฑ์) ทั้งหมด เพ่ือใชย้ืนยนัความเป็นเจา้ของใน

กรณีท่ีสูญหาย เราขอแนะน าใหน้กัเรียนเกบ็ของมีค่าทั้งหมดไวใ้นหอ้งของตวัเองอยา่งมิดชิด 

 

กำรซักรีดและเวลำกำรรับ-ส่งผ้ำ 

ร้านใหบ้ริการซกัรีด จะใหบ้ริการ รับ-ส่ง ผา้ทุกวนัยกเวน้วนัอาทิตย ์     โดยทางร้านจะจดัเตรียม

เอกสารและถุงผา้ให ้โดยนกัเรียนทุกคนตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ทางร้านจะแจง้เลขรหสัใหน้กัเรียน พร้อมทั้งเอกสารตามเลขรหสั ซ่ึงนกัเรียนสามารถใชร้หสั

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

ของนกัเรียน 

2. นกัเรียนจะตอ้งบรรจุ เส้ือผา้ท่ีใชแ้ลว้ลงในถุง/ตระกร้า พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดในเอกสาร 

แลว้ฉีกดา้นหน่ึงของเอกสารใส่ลงในถุงผา้/ตระกร้าท่ีเตรียมไว ้

3. นกัเรียนตอ้งน าถุงเส้ือผา้ไปไวใ้นหอ้งซกัรีด หลงัจากนั้นทางร้านจะมาเกบ็ถุงเส้ือผา้เพ่ือน าไป

ซกัรีดต่อไป โดยจะใชเ้วลาประมาณ 2 วนั (ส่งวนัจนัทร์จะไดรั้บคืนวนัพธุ เป็นตน้) 

4. หลงัจากท่ีร้านซกัรีดน าเส้ือผา้มาส่งคืนใหท่ี้หอ้งซกัรีดแลว้ นกัเรียนจะตอ้งมาเกบ็เส้ือผา้

กลบัไปไวท่ี้หอ้งนอนของตวัเองใหห้มด ภายในวนัเดียวกนั มิเช่นนั้นหากเส้ือผา้สูญหายทาง
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ร้านซกัรีดจะไม่รับผดิชอบ (กรณีท่ีเส้ือผา้ท่ีส่งซกัมีปัญหาใดๆ ใหรี้บแจง้ อาจารยป์ระจ าหอพกั

ทราบทนัที) 

     5. ทุกคร้ังท่ีส่งเส้ือผา้ไปซกั กรุณาส่งไมแ้ขวนเส้ือติดมาดว้ย เพราะมิเช่นนั้นทางร้านจะพบัเส้ือผา้ท่ี

รีดแลว้มาให ้

     6. เอกสารส าหรับแจง้เพ่ือส่งซกัสามารถใชเ้ฉพาะรายบุคคลเท่านั้น ห้ำม ขอยมืหรือใชร่้วมกนั 

     7. ในกรณีท่ีตอ้งการใชเ้คร่ืองซกัผา้แบบหยอดเหรียญในหอ้งซกัรีด ตอ้งค านวนเวลาใหเ้สร็จก่อน

เวลาปิดหอเสมอ และกรุณาใส่ผา้ใหจ้ านวนหรือน ้าหนกัพอดีกบัก าลงัของเคร่ือง เพือ่ไม่ใหเ้คร่ือง

ท างานหนกัจนเกินไปและงดใชเ้คร่ืองซกัผา้หลงั 20.00 น. (หนา้กากผา้ไม่อนุญาตใหน้ ามาซกัใน

เคร่ืองซกัผา้ส่วนรวม กรุณาซกัดว้ยตวัเองในอ่างท่ีจดัไวใ้หใ้นหอ้งนอน) 

     8. ในแต่ละเดือนนกัเรียนส่งผา้ซกัไดไ้ม่เกิน 72 ช้ิน (ผา้นวม, ผา้ปูท่ีนอน, ชุดสูท, ชุดเดรส, ชุด

ชั้นใน, ถุงเทา้, ตุ๊กตาและหนา้กากอนามยัไม่สามารถส่งซกัได)้ หากส่งผา้ซกัเกิน 72 ช้ินจะตอ้งจ่ายค่า

ซกัผา้เพ่ิมเติมใหก้บัทางร้าน 

 

ตู้เกบ็ของ 

 นกัเรียนทุกคนสามารถเกบ็ของไดท่ี้ลอคเกอร์ส่วนตวั ตูติ้ดผนงัในหอ้งนอนและล้ินชกัใตเ้ตียง 

นกัเรียนสามารถอ่านรายละเอียดไดใ้น General Student Handbook 

 

ของหำย 

ทางโรงเรียนจะมีเจา้หน้าท่ีส าหรับรวบรวมทรัพยสิ์นท่ีสูญหายท่ีถูกเก็บไดไ้ว ้ถา้นกัเรียนท า

ของหายในบริเวณหอพกัให้นกัเรียนติดต่ออาจารยป์ระจ าหอพกัทนัทีท่ีทราบ ส าหรับส่ิงของสูญหาย

ในบริเวณโรงเรียนใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีหอ้งส านกังานวิทยาลยัชั้น 2  
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กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ 

หากนกัเรียนมีอาการเจ็บป่วยสามารถติดต่อไดท่ี้ห้องพยาบาลไดใ้นระหว่างเวลา 09.00-21.00 

น. หรือหากมีอาการเจ็บป่วยนอกเหนือจากเวลาดงักล่าวใหแ้จง้ท่ีอาจารยป์ระจ าหอพกั อาจารยป์ระจ า

หอพกัจะเป็นผูป้ระสานงานกบัพยาบาล 

พยาบาลวิชาชีพจะเป็นผูท้  าการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ใหน้กัเรียนหากเกิดการเจ็บป่วย หรือหาก

นกัเรียนตอ้งการพบแพทยพ์ยาบาลจะเป็นผูใ้หค้  าแนะน าและบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาท่ีเกิดข้ึน   

 

ยำประจ ำตัว 

นกัเรียนตอ้งน าส่งยาท่ีแพทยส์ั่งทั้งหมดใหก้บัพยาบาลเป็นผูเ้ก็บรักษาและดูแลการใชย้าใหก้บั

นกัเรียนอยา่งเคร่งครัด นกัเรียนตอ้งไม่เก็บยาไวก้บัตวัเอง ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีตอ้งใชฉุ้กเฉิน เช่น 

ยาส าหรับโรคหอบหืด โดยยาแต่ละชนิดจะถูกบนัทึกไวใ้นประวติัของนักเรียนแต่ละคนเพ่ือความ

สะดวกในการรักษา 

 
กำรตรวจนับจ ำนวนนักเรียน 
โดยปกติแลว้อาจารยป์ระจ าหอพกัจะตรวจนบัจ านวนนกัเรียนตามเวลาต่อไปน้ี: 
● ต่ืนนอนตอนเชา้ (6.00 / 6.30 น.) 

● เวลาอาหารเชา้ท่ีวิทยาลยั (7.30 น.) 

● เวลารับประทานอาหารค ่าท่ีวิทยาลยั (17.00 น.) 

● เวลาเคอร์ฟิว (21.00 น.) 

● เวลาก่อนเขา้นอน (22.30 - 23.30 น.) 

หากพบวา่มีนกัเรียนท่ีหายไปโดยไม่มีการขออนุญาตล่วงหนา้ อาจารยป์ระจ าหอพกัจะ

ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

● ตรวจสอบการเขา้/ ออกหอพกั 

● ตรวจสอบพ้ืนท่ีหอพกัและบริเวณอาคารเรียน 

● เรียกพบเพื่อนสนิทของนกัเรียนท่ีหายไป 
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● จะมีการตรวจสอบกบัหอ้งพยาบาลและกบัเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

● ถา้ยงัไม่ไดรั้บการขอ้มูลของนกัเรียนท่ีหายไปอาจารยใ์หญ่หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจะยงัคงท า

การติดตามอยา่งเขม้งวด 

● ผูป้กครองอาจไดรั้บการติดต่อและสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัจุดหมายปลายทางท่ีเป็นไปไดท่ี้

นกัเรียนจะไป 

● หากไม่พบเบาะแสใดๆ เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการแจง้ต ารวจและแจง้ใหค้ณบดีทราบ 

 

รำยกำรส่ิงของที่จ ำเป็น 

เส้ือผ้ำ ของใช้และของมีค่ำทั้งหลำยควรจะติดช่ือหรือท ำสัญลกัษณ์ไว้  

1) ผา้นวม รวมถึงปลอกผา้นวม 2 ผืน (ผา้นวมสามารถหาซ้ือไดท่ี้วิทยาลยัโดยติดต่อเจา้หนา้ท่ีหอพกั) 

2) หมอน 

3) ผา้ปูท่ีนอน 2 ผืน 

4) ปลอกหมอน 2 ใบ 

5) ปลอกคลุมหมอนส าหรับกนัเป้ือน 2 ใบ 

6) ผา้เช็ดตวั 2 ผืน 

7) ผา้เช็ดมือ 2 ผืน 

8) ชุดคลุม (ถา้มี) 

9) รองเทา้แตะ / รองเทา้ส าหรับใส่ภายในหอ้ง 

10) ชุดนอน  

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

12) ชุดท าความสะอาดรองเทา้ 

13) ชุดส าหรับใส่ไดเ้ป็นเวลา 7 วนั 

14) เคร่ืองแบบนกัเรียนและชุดกีฬา - เพียงพอส าหรับรอบการซกั (4 วนั) 

15) รองเทา้นกัเรียน(สีด า) 

16) อุปกรณ์กีฬา / รองเทา้พละ 
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17) เส้ือผา้ล าลอง / รองเทา้ (แนะน าใหเ้ป็นชุดท่ีใส่สบายแต่ดูดี ส าหรับการไปเท่ียวหา้งหรือไปดูหนงั

เป็นตน้) 

18) ไฟฉายพร้อมแบตเตอร่ี 
19) ขวดส าหรับใส่น ้าด่ืม 
20) ไมแ้ขวนเส้ือ 
21) หนา้กากอนามยัและอุปกรณ์ฆ่าเช้ือโรคอยา่งเช่น สายคลอ้งคอหนา้กากอนามยั, เจลลา้งมือ, สเปรย์
แอลกอฮอลล ์และทิชชู่เปียก 
22) อุปกรณ์และน ้ายาท าความสะอาดหอ้งนอนและหอ้งน ้า (นกัเรียนจะน ามาเลยหรือรวมกลุ่มกนัซ้ือ
กบัเพ่ือนร่วมหอ้งกไ็ด)้ 
23) น ้ายาซกัผา้ (ในกรณีท่ีตอ้งการใชเ้คร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ) 
24) กล่องท่ีมีฝาปิดสนิท 3 ใบส าหรับใส่อาหารแหง้หรือขนมแลว้เกบ็ไวใ้นหอ้งครัวชั้น 5, ส าหรับใส่
อุปกรณ์การกินอาหารส่วนตวัส าหรับทานอาหารวา่ง เช่น จาน, ชาม, แกว้น ้า, ชอ้นส้อมและกล่อง
ส าหรับใส่อาหารท่ีจะตอ้งแช่ตูเ้ยน็ (ใบน้ีอาจจะไม่ตอ้งใหญ่มาเน่ืองจากพ้ืนท่ีในตูเ้ยน็มีจ ากดั) 

ดา้นบนเป็นเพียงรายการส่ิงของท่ีจ าเป็นเท่านั้น นกัเรียนอาจตอ้งการน าส่ิงของส่วนตวัเพ่ิมเติม
อีก แต่ระวงัอย่าให้มากเกินไป เน่ืองจากในห้องมีพ้ืนท่ีจ ากดั และนกัเรียนจะตอ้งน าส่ิงของทุกอย่าง
กลบับา้นเม่ือปิดเทอม ส าหรับนักเรียนต่างชาติสามารถเก็บของบางอย่างไวใ้นห้องท่ีจดัเตรียมให้
ในช่วงวนัหยดุได ้แต่พ้ืนท่ีมีจ ากดั นกัเรียนควรจะน าส่ิงของต่าง ๆ กลบับา้นเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา
หรือช่วงสุดสปัดาห์ระหวา่งภาคเรียน 

มีห้องเตรียมอาหารไวใ้ห้บริการในหอพกัซ่ึงนกัเรียนสามารถจดัเตรียมเคร่ืองด่ืมและของว่าง

ได ้(ทั้งหมดตอ้งเกบ็ไวใ้นภาชนะพลาสติกส่วนตวัพร้อมช่ือของนกัเรียนเอง) 

 

เงินค่ำขนม / ใช้จ่ำยส่วนตัว 

โรงเรียนไม่สามารถดูแลเร่ืองการเงินให้นกัเรียนได ้นกัเรียนทุกคนควรมีบญัชีและบตัร ATM 

ของธนาคารธนาคารไทยพาณิชยส์าขามหาวิทยาลยัมหิดล นักเรียนต่างชาติสามารถติดต่ออาจารย์

ประจ าหอพกั เพ่ือขอค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการเปิดบญัชีได ้คุณสามารถใชเ้คร่ืองกดเงินสด 

(ATM)ไดท่ี้อาคาร A ซ่ึงใชเ้วลาเดินประมาณ 5 นาทีจากท่ีพกัหรือบริเวณธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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กำรฝึกซ้อม / ห้องซ้อม 

คุณจะเห็นจากตารางในตอนทา้ยว่าคุณจะมีเวลามากมายส าหรับการฝึกซอ้มส่วนตวั ก่อนการ

ซอ้มคุณควรจองหอ้งซอ้มท่ีชั้น 5 ตามขั้นตอนในคู่มือนกัเรียน ในการฝึกซอ้มโดยปกตินกัเรียนตอ้งใช้

หอ้งซอ้ม ยกเวน้ในกรณีท่ีหอ้งซอ้มเตม็คุณสามารถใชพ้ื้นท่ีส่วนกลางบริเวณชั้น 5 ได ้ 

*ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนชาย-หญิง อยูใ่นหอ้งซอ้มดว้ยกนัตามล าพงั หากพบเห็นจะถูกลงโทษตาม

เห็นสมควรและแจง้ผูป้กครองรับทราบ 

ในช่วงภาคเรียนท่ีผ่านมา ทางโรงเรียนไดมี้การพูดถึงเร่ืองของความสัมพนัธ์ของนักเรียน 

ความสัมพนัธ์ท่ีสนิทสนมกนัมากเกินเพ่ือน รวมทั้งยงัมีการย  ้าเตือนกบันักเรียนอยู่บ่อยคร้ังในการ

ประพฤติตนและการวางตวัอยา่งเหมาะสมในโรงเรียน  

รวบรวมข้อสรุปเกีย่วกบัค ำถำมเร่ืองพฤติกรรมและกำรวำงตัวท่ีเหมำะสม  

1.ท ำไมทำงโรงเรียนมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องให้นักเรียนแจ้งให้ทรำบว่ำขณะนีนั้กเรียนอยู่ท่ีไหน 

เพราะหน้าท่ีของอาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ีทุกคนในโรงเรียนคือการดูแลความปลอดภัยของ

นักเรียนทุกคน หากจะเปรียบเทียบการใชชี้วิตในโรงเรียนประจ ากบัโรงเรียนของเรากบัท่ีอ่ืน ทาง

โรงเรียนของเราไดใ้หอิ้สระในการท ากิจกรรมของนกัเรียนทุกคนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีภายในร้ัวมหาวิทยาลยั

มากกว่าโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนไดส้นุกกบัการเรียนรู้และใชชี้วิตในโรงเรียนไดอ้ย่าง

เตม็ท่ี แต่ทั้งน้ีอยูภ่ายใตก้ฎของความปลอดภยัโดยในช่วงเวลา 14.50 – 17.00 น. และ 17.30 – 18.30 น. 

นกัเรียนทุกคน สามารถท ากิจกรรมนอกอาคารเรียน แต่อยูภ่ายในร้ัวมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่

ตอ้งแจง้ต่ออาจารยป์ระจ าหอพกั 

หลงัจากเวลา 18.30 น. เป็นตน้ไป หากนักเรียนมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกไปนอกโรงเรียน 

สามารถท าเร่ืองขออนุญาตได้โดยใช้แบบฟอร์มการลาของหอพกัโรงเรียนแต่จะต้องด าเนินการ

ล่วงหนา้ 24 ชัว่โมง เพ่ือความปลอดภยัของนกัเรียนทุกคนจึงจ าเป็นจะตอ้งแจง้ให้ทางโรงเรียนทราบ

ว่าอยูท่ี่ไหน ในกรณีท่ีทางโรงเรียนมีการแสดง หรือ กิจกรรมส าคญัและมีนกัเรียนเขา้ร่วมเป็นจ านวน

มาก ก็จะมีอาจารยป์ระจ าหอพกัไปพร้อมกบันกัเรียนดว้ย และ ในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ ท่ีนกัเรียน

กลบับา้น หรือมีความจ าเป็นตอ้งไปคา้งคืนนอกโรงเรียน ทางโรงเรียนก็จะมีแบบฟอร์มในการขอ

อนุญาตออกนอกโรงเรียนและตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทางผูป้กครอง 
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โรงเรียนประจ ำแห่งนี้ เป็นโรงเรียนประจ ำแห่งที่ 4 ภำยใต้กำรดูแลของ อ. ริชำร์ด ในฐำนะ

ครูใหญ่ ทำงโรงเรียนให้อิสระกับนักเรียนทุกคนอย่ำงเต็มท่ี แต่ท้ังนี้กำรใช้ชีวิตหรือกิจกรรมต่ำงๆ ก็

ต้องอยู่ภำยใต้กำรดูแลของโรงเรียน และเป็นหน้ำท่ีของนักเรียนทุกคนท่ีจะต้องแจ้งให้ทำงโรงเรียน

ทรำบเกีย่วกบักจิกรรมและสถำนท่ีท่ีท ำกจิกรรมหรือสถำนท่ีท่ีอยู่ของนักเรียนอย่ำงสม ่ำเสมอหลงัเวลำ 

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

2. ควำมสัมพนัธ์ในโรงเรียน 

ทางโรงเรียนมีกฎในเร่ืองน้ีอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับโรงเรียนอ่ืนๆ ว่า ทางโรงเรียนไม่

อนุญาตใหน้กัเรียนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดสนิทสนมกนัในโรงเรียนท่ีมากเกินขอบเขตของค าว่าเพ่ือน 

การอยูใ่นท่ีลบัตาสองต่อสองถือเป็นการผิดกฎของโรงเรียน ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยเราเป็นโรงเรียนประจ าท่ีมี

การแยกห้องพกัเป็นสัดส่วนระหว่างชาย หญิง และทางโรงเรียนได้จัดพ้ืนท่ีส่วนกลางในการท า

กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมุ่งเน้นไปท่ีการฝึกซ้อมและการเรียนโดยท่ีไม่มีเร่ืองของ

ความสัมพนัธ์มารบกวนสมาธิ และเพ่ือให้นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาในการเรียนรู้สังคม พบปะผูค้น โดยไม่

ยดึติดอยูก่บัคนใดคนหน่ึงมากเกินไป และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีส าคญั คือการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ของ

วยัรุ่นในช่วงอายุน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงมากกว่าในวยัอ่ืนดว้ย และเพื่อเป็นการฝึกให้นกัเรียนทุกคน

เขา้ใจในการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ของตน การฝึกควบคุมอารมณ์และฝึกการแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ ชีวิตในอนาคตท่ีดีต่อไป  หากทางโรงเรียนทราบว่ามี

ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดเกิดข้ึนในโรงเรียน ทางโรงเรียนจะปรึกษาเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับ

ผูป้กครองเพ่ือเป็นการเนน้ย  ้าถึงความเขา้ใจในกฎระเบียบของโรงเรียน 

ส าหรับนักเรียน ม. 5 และ ม. 6 เป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัของนักเรียนทุกคนท่ีตอ้งตระหนักถึงการ

เป็นนกัเรียนในโรงเรียนประจ าท่ีดี และหลีกเล่ียงความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือเป็นตวัอยา่ง

ท่ีดีกับน้อง ม . 4 รวมทั้ งความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงในเร่ืองของ

ความสัมพนัธ์นั้น จะถูกน ามาใชเ้ป็นบทเรียนและการสัมมนาส าหรับนกัเรียนทุกชั้นปี เพราะในช่วง

มธัยมปลายน้ี นกัเรียนทุกคนจะมีการการเติบโตเป็นอยา่งมากทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์และความคิด 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในนกัเรียนชั้น ม.6 ท่ีก าลงัจะเป็นผูใ้หญ่อย่างเต็มตวั ฉะนั้นส่ิงท่ีส าคญัมากในการ

เรียนรู้ในวยัน้ี คือการฝึกการควบคุมความคิด แยกแยะและสามารถตดัสินใจในเร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่ง

เหมาะสม เพ่ือการใชชี้วิตท่ีดีในร้ัวมหาวิทยาลยัต่อไป หากเปรียบเทียบส่ิงเหล่าน้ีกบัส่ิงท่ีเราจะตอ้งพบ
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เจอในอนาคต เราจะเรียนรู้ไดว้่าเร่ืองเหล่าน้ีกลายเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยไปเลยหากเทียบกบัเร่ืองราวท่ีจะ

เกิดข้ึนและเขา้มาในชีวิตต่อไปภายภาคหนา้ 

 

กำรถูกท ำโทษ 

อาจารยป์ระจ าหอพกัสามารถท าการลงโทษนกัเรียนท่ีท าผิดกฎของหอพกัหรือกฎของโรงเรียนได้

โดยอยูภ่ายใตก้ระบวนการต่อไปน้ี: 

● การยกเลิกสิทธิพิเศษต่างๆ 

● ใหน้กัเรียนเขียนจดหมายขอโทษ 

● ใหน้กัเรียนท างานในหอพกั เช่น การท าความสะอาดหอ้งครัว 

● ใหน้กัเรียนท างานในส่วนของโรงอาหาร เช่นเช็ดโต๊ะอาหารเป็นเวลา1 สปัดาห์ 

● เรียนพิเศษ 

● ยดึมือถือหรือ แทบ็เลต ในระยะเวลาท่ีก าหนดหลงัจากหารือกบัผูป้กครอง 

● กกับริเวณไม่ใหอ้อกนอกอาคารเรียน 

● จ ากดับริเวณ (ไม่อนุญาตใหอ้อกจากหอ้งพกั) 

● ปรับเงิน เช่น ในกรณีการสูบบุหร่ีหรือชุดแต่งกายไม่ถูกตอ้ง 

● ไม่ใหเ้ขา้ร่วมทริปหรือกิจกรรมต่างๆของหอพกั 

● รายงานต่ออาจารยป์ระจ าหอพกั 

● ในกรณีท่ีหอ้งนอนยงัไม่เป็นระเบียบหลงัจากท่ีไดมี้การวา่กล่าวตกัเตือนแลว้ จะถูกจ ากดัเวลา

วา่ง จนกวา่หอ้งนอนจะเป็นระเบียบ 

● หากมีนกัเรียนท่ีต่ืนสายหรือออกจากหอพกัหลงัเวลา 07.30 น. ในช่วงเยน็วนันั้นจะตอ้งอยูแ่ต่

ในหอพกัหา้มออกไปขา้งนอกตั้งแต่ 17.00 น. เป็นตน้ไป หรืออยูช่่วยงานบริการสงัคมภายใน

หอพกักบัอาจารยป์ระจ าหอพกัตลอดช่วงเยน็เป็นเวลา 3 วนั หากมีธุระตอ้งท าในช่วงเชา้ตอ้งมี

การวางแผนล่วงหนา้, เขา้นอนใหต้รงเวลาพร้อมกบัต่ืนข้ึนมาท าธุระดงักล่าวใหเ้สร็จทนัก่อน

เวลาปิดหอ 
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● ส าหรับส่ิงของท่ีวางลืมท้ิงไวบ้ริเวณลอบบ้ีหลงัจากเวลาปิดหอพกัแลว้ ของทุกช้ินจะถูกส่งไป

ยงั Lost and Found ท่ีออฟฟิศบริเวณชั้น 2 หากไม่มารับคืนส่ิงของเหล่านั้นจะถูกน าไปบริจาค

เพ่ือเป็นสาธารณกศุลต่อไป 

การลงโทษท่ีรุนแรงยิง่ข้ึนสามารถสัง่การโดยอาจารยใ์หญ่ โดยอยูภ่ายใตก้ระบวนการต่อไปน้ี: 

● กกับริเวณไม่ใหก้ลบับา้นในช่วงสุดสปัดาห์ 

● ไล่ออกจากหอพกั 

● พกัการเรียน 

● ไล่ออกจากโรงเรียน 

 

กำรตรวจค้นห้องพกัและส่ิงต้องสงสัย 

การตรวจคน้จะด าเนินการต่อหนา้นกัเรียนโดยอาจารยป์ระจ าหอพกัหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

กับนักเรียนอย่างน้อยสองคน อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีนักเรียนหายตวัไปจากหอพกัหรือโรงเรียน 

อาจารยใ์หญ่สามารถสั่งการให้ท าการตรวจคน้โดยไม่ตอ้งแจง้นักเรียนและผูป้กครองก่อนได ้โดย

จะแจง้ใหผู้ป้กครองและนกัเรียนทราบถึงกระบวนการการตรวจคน้ภายหลงัโดยเร็วท่ีสุด 

 

กำรรักษำควำมปลอดภัย 

วิทยาลยัไดท้ าการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดและสัญญาณเตือนภยัไวท้ัว่อาคาร เพ่ือความปลอดภยั

ของนกัเรียนท่ีอยู่ในความดูแลของเรา ถา้เจา้หน้าท่ีผูดู้แลอาคารและกลอ้งวงจรปิดเห็นบุคคลแปลก

หนา้หรือมีพิรุธจะท าการแจง้เตือนพนกังานรักษาความปลอดภยัทนัที 

 

หน้ำที่ของนักเรียนช้ันม.6 

นกัเรียน ม.6 ทุกคน จะไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีในการช่วยดูแลและท างานในหนา้ท่ีต่างๆ ของ

วิทยาลยั นักเรียน ม.6 ทุกคนจะได้รับหน้าท่ีท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาตนเอง โดยมีเจ้าหน้าท่ีและ

อาจารยค์อยให้ค าแนะน าและดูแลอย่างใกลชิ้ดเพ่ือให้นักเรียนเกิดทกัษะในการท างานและสามารถ

แกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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ร้ำนค้ำเบ็ดเตลด็ บนช้ัน 5 (ด ำเนินกำรโดยตัวแทนสภำนักเรียน) 

ทางโรงเรียนจดัให้มีร้านคา้บริเวณชั้น 5 ด าเนินการโดยนกัเรียนชั้น ม.6 โดยเปิดบริการทุกวนั 

ร้านคา้ของโรงเรียนนั้นจะอยูใ่นความดูแลของอาจารยห์อพกัโดยจะมีการให้นกัเรียนท่ีมีเวลาว่างและ

สมคัรใจมาท าการเปิดร้านและไดช้ัว่โมงจิตอาสาเป็นการตอบแทน ซ่ึงสินคา้ต่างๆจะเป็นการส ารวจ

จากความตอ้งการของนกัเรียนส่วนใหญ่และผา่นการพิจารณาจากทีมหอพกัแลว้ อีกทั้งยงัมีนโยบายให้

นกัเรียนสามารถน าของมาฝากขายท่ีร้านโดยติดต่ออาจารยห์อพกัไดโ้ดยตรง นกัเรียนสามารถซ้ือหา

สินคา้ต่างๆ จากภายนอก (ส าหรับสถานการณ์ปกติเท่านั้น) นกัเรียนตอ้งแจง้สถานท่ีท่ีจะออกไปซ้ือ

พร้อมทั้งรายช่ือนักเรียนท่ีจะออกไปไวก้บัอาจารย ์และเจา้หน้าท่ีดูแลหอพกั เพ่ือขออนุญาต ซ่ึงจะ

พิจารณาเป็นกรณีตามความเหมาะสม 

 
วนัปกติภำยในสัปดำห์ (จันทร์ – พฤหัสบด)ี 

นกัเรียนระดบัชั้น ม.6 สามารถออกนอกสถานท่ี หรืออาคารเรียนไดต้ลอดเวลาหากไม่มีคาบ

เรียน โดยใชบ้ตัรผ่านประตู “Hall Pass” และลงช่ือไวท่ี้ฝ่ายรักษาความปลอดภยั และตอ้งกลบัมาให้

ทนัเวลาปิดอาคารหรือเวลาเขา้นอน ส่วนนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ตอ้งขออนุญาตและกรอกแบบฟอร์ม 

จากอาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลหอพกัก่อนในทุกกรณี 

กรณีพิเศษ หากตอ้งการออกนอกสถานท่ีในช่วงเวลาปกติ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัพิจารณาจาก

ทางอาจารย์ประจ าหอพกั รวมทั้ งกรอกแบบฟอร์ม Overnight exeat form โดยมีลายเซ็นจากทาง

ผูป้กครองของนกัเรียน  

ขอ้ตกลงน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทางโรงเรียนจะท าการแจง้ให้ทราบตาม

ความจ าเป็นอีกคร้ัง 
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วนัหยุดสุดสัปดำห์ 

โดยปกติในช่วงบ่ายวนัอาทิตยเ์ป็นเวลาส าหรับการชอปป้ิงนกัเรียนสามารถลงช่ือเพ่ือไปเซ็น-

ทรัลศาลายาหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสม หากมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกิดข้ึนนักเรียนจะต้อง

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายนั้นเอง (อาหารกลางวนัและอาหารเยน็ตอ้งกลบัมารับประทานท่ีโรงอาหาร ยกเวน้

เดินทางไปทริปของโรงเรียน) *เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในช่วงน้ี ทาง

โรงเรียนจึงไม่อนุญาตใหน้กัเรียนออกนอกอาคารโดยเดด็ขาด   

 

กำรลงช่ือเข้ำ/ ออก 

อาจารยป์ระจ าหอพกัจะตรวจสอบเร่ืองน้ีอย่างสม ่าเสมอทุกวนั เพ่ือจะได้ทราบว่าเวลาน้ี

นักเรียนอยู่ท่ีไหน นักเรียนท่ีไม่ไดล้งช่ือเขา้ / ออกตามกฎ จะถูกเชิญให้มาพบอาจารยใ์หญ่/อาจารย์

ประจ าหอพกัเพ่ืออธิบายเหตุผล ถ้าเป็นเหตุรุนแรงอาจจะต้องถูกลงโทษกักบริเวณและเรียกพบ

ผูป้กครอง 

บุคคลภายนอกทั้งหมดจะตอ้งลงช่ือก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ภายในอาคาร นอกจากน้ี 

หากนกัเรียนท่ีลงช่ือกลบับา้น แต่วา่กลบัมายงัวิทยาลยัก่อนก าหนดจะตอ้งแจง้ใหอ้าจารยป์ระจ าหอพกั

ทราบ 

 

กำรใช้ Residence Absence Form ส ำหรับนักเรียนช้ันม.4 

 (ส ำหรับช่วงสถำนกำรณ์ปกติเท่ำน้ัน) 

หากนกัเรียนตอ้งการออกนอกเขตมหาวิทยาลยัหรืออาคาร YAMP โดยไม่ไดค้า้งคืน (วนัจ.-ศ. 
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. และวนัส.-อา. ตั้งแต่เวลา 08.30น. เป็นตน้ไป) หรือมีเรียนพิเศษในช่วงเวลา 17.00
น. เป็นตน้ไป นักเรียนจะตอ้งเขียนใบ Residence Absence Form เพื่อขออนุญาตจากอาจารยผ์ูดู้แล
หอพกัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ไม่อยา่งนั้นทางครัวจะมีอาหารเหลือท้ิงเป็นจ านวนมากและทุกคร้ังท่ี
ออกจากบริเวณอาคาร YAMP โทรศพัท์มือถือหรืออุปกรณ์การส่ือสารอ่ืนๆตอ้งสามารถติดต่อได้
ตลอดเวลา หากนกัเรียนตอ้งการออกนอกเขตมหาวิทยาลยัก่อนเวลา 17.00 น. นกัเรียนตอ้งขออนุญาต
จากครูใหญ่เท่านั้น ก่อนออกนอกบริเวณ หลงัเวลา 17.00 น. ตอ้งแจง้อาจารยป์ระจ าหอพกัทราบทุก



26 
 

คร้ัง ทางวิทยาลยัไม่อนุญาตใหเ้ดก็นกัเรียนชั้นม.4 ออกไปขา้งนอกในช่วงวนัหยดุโดยท่ีไม่มีผูป้กครอง
หรืออาจารยไ์ปดว้ย 

 ส่วนนกัเรียนชั้นม.5 ใหป้ฏิบติัติตามดงัน้ี 

- ตอ้งออกไปขา้งนอกเป็นกลุ่มอยา่งนอ้ย 3 คน 
- แจง้ขออนุญาตล่วงหนา้ 1 วนัเน่ืองจากอาจารยป์ระจ าหอพกัจะตอ้งแจง้ให้ อ. ริชาร์ด และ

ผูป้กครองทราบดว้ย 
- กลบัมายงัหอพกัใหต้รงเวลา 
- ถา้หากพบวา่นกัเรียนคนไหนกระท าความผดิหรือไม่ปฏิบติัติตามกฎท่ีกล่าวมา ทาง

อาจารยห์อพกัจะไม่อนุญาตใหอ้อกในคร้ังต่อไป 

อยา่ท าส่ิงใดโดยพลการ ควรถามก่อนเสมอ! 

 

กำรสูบบุหร่ี 

วิทยาลยัมีนโยบายท่ีชดัเจนในการท่ีไม่อนุญาตใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาสูบบุหร่ีอยา่งเด็ดขาด 

หากฝ่าฝืนจะตอ้งถูกลงโทษตามท่ีก าหนดดา้นล่างน้ี 

คร้ังแรก - ปรับ 2,000 บาทและส่งจดหมายแจง้ผูป้กครอง 

คร้ังท่ีสอง - ปรับ 2,000 บาทและเชิญผูป้กครองมาเซ็นรับทราบขอ้ตกลง 

คร้ังท่ีสาม - ปรับ 2,000 บาทและพกัการเรียนเป็นเวลา 1 สปัดาห์ 

หลงัจากการถูกลงโทษปรับ 2,000 บาทและพกัการเรียนจนเกินร้อยละ20 ของเวลาเรียนทั้งภาค

เรียน นัน่หมายถึงนกัเรียนคนนั้นสอบตกและจะตอ้งดรอปในภาคเรียนนั้น 

 

บริกำรส่งอำหำร 

ในปีการศึกษาน้ีทางโรงเรียนอนุญาตใหน้กัเรียนสัง่อาหารไดแ้ต่ตอ้งเรียนจะตอ้งศึกษาระเบียบ

และวิธีการเพ่ือความปลอดภยัดงัน้ี 
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 1. บริการเคร่ืองด่ืม - นกัเรียนชั้นม.6 สามารถสั่งเคร่ืองด่ืมเวลาใดก็ไดแ้ต่ห้ามสัมผสัโดยตรง

กับพนักงานท่ีมาส่งอาหารโดยนักเรียนตอ้งหยิบจากโต๊ะท่ีจดัไวใ้ห้บริเวณขา้งป้อมยาม (ช่วงสุด

สปัดาห์ข้ึนอยูก่บัอาจารยป์ระจ าหอพกั) 

นกัเรียนชั้นม.4และม.5 สามารถสั่งเคร่ืองด่ืมไดห้ลงัเวลา 15.00 น.แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอาจารย์

ประจ าหอพกัก่อน (ช่วงสุดสปัดาห์ข้ึนอยูก่บัอาจารยป์ระจ าหอพกั) 

 2. บริการอาหาร - นกัเรียนสามารถสัง่อาหารมารับประทานไดเ้ฉพาะในช่วงสุดสปัดาห์เท่านั้น

โดยตอ้งแจง้และผา่นการอนุมติัจากอาจารยป์ระจ าหอพกัก่อน 

ขอ้ตกลงน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทางโรงเรียนจะท าการแจง้ใหท้ราบตาม

ความจ าเป็นอีกคร้ัง 

 

กำรรับพสัดุ 

พสัดุทุกช้ินท่ีถูกส่งมาท่ีวิทยาลยั นกัเรียนสามารถมารับพสัดุและตอ้งเปิดพสัดุนั้นต่อหนา้

อาจารยป์ระจ าหอพกัเท่านั้น 

 

กำรใช้โทรศัพท์มือถือ 

● นักเรียนตอ้งแจ้งเบอร์มือถือท่ีสามารถติดต่อไดใ้ห้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการศึกษาและอาจารย์

ประจ าหอพกั เพ่ือสามารถติดต่อกบันกัเรียนไดต้ลอดเวลา 

● หลังจากท่ีไฟดับแล้ว ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่มีเหตุจ าเป็น หากพบว่ามีการใช้

โทรศพัทใ์นช่วงเวลาน้ีนกัเรียนจะถูกยดึโทรศพัทมื์อถือ 

● ห้ามใชก้ลอ้งถ่ายรูปหรือกลอ้งจากมือถือเพ่ือถ่ายรูปโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบุคคลท่ีถูกถ่าย

และนกัเรียนตอ้งไม่ใชโ้ทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการถ่ายภาพท่ีไม่เหมาะสม 

● ถา้นกัเรียนไดรั้บขอ้ความหรือโทรศพัท์ท่ีท าให้ไม่พอใจอยา่ตอบโต ้ให้นกัเรียนเก็บขอ้ความ

ไวแ้ละแจง้เจา้หนา้ท่ีโดยเร็วท่ีสุด  

● ขอความกรุณาพ่อแม่และผูป้กครอง ไม่ควรโทรหานักเรียนหลงัเวลาดบัไฟเพ่ือให้นักเรียน

พกัผอ่นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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โทรทัศน์ 

วิทยาลยัไดจ้ดัเตรียมโทรทศัน์ท่ีมีช่องดาวเทียมไวใ้หใ้นหอ้งนัง่เล่นชั้น 5 แต่ละฝ่ังแยกหอชาย-

หอหญิงไวแ้ลว้ ดงันั้นนกัเรียนจึงไม่ไดรั้บอนุญาตใหมี้โทรทศัน์ในหอ้งนอน 

 

เคร่ืองแต่งกำย 

ชุดนกัเรียน - ให้ปฏิบติัตามคู่มือนกัเรียน ส่วนในช่วงหลงั 5 โมงเยน็และสุดสัปดาห์นกัเรียน

สามารถสวมเส้ือผา้สบายๆ ได ้แต่จะตอ้งเรียบร้อยเหมาะสม และตอ้งมีบตัรนักเรียนห้อยติดตวัไว้

ตลอดเวลา ในการไปหอประชุมสิทธาคารเพื่อรับชมการแสดงคอนเสิร์ตและการไปทริปของวิทยาลยั

นกัเรียนจะตอ้งสวมชุดนกัเรียนเสมอ  

 

เงินและส่ิงของมีค่ำ 

อยา่พกเงินไวก้บัตวัมากเกินไปและนกัเรียนไม่ควรท้ิงเงินและส่ิงของมีค่าอ่ืน ๆ รวมถึงกญุแจตู้

เก็บของไว ้นกัเรียนควรเก็บส่ิงของมีค่าทั้งหมดไวใ้นตูเ้ก็บของเพ่ือความปลอดภยัและรักษากุญแจไว้

อยา่งดี 

หากนักเรียนมีเอกสารส าคญัเช่นเอกสารการเดินทางและหนังสือเดินทางเป็นตน้ อาจารย์

ประจ าหอพกัยินดีจะดูแลส่ิงเหล่าน้ีให้กบันักเรียน วิทยาลยัจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินหรือ

ส่ิงของมีค่าใด ๆ ไดห้ากนกัเรียนไม่ไดเ้กบ็มนัในท่ีสมควรอยา่งปลอดภยั 

 

บุคคลภำยนอก 

บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่นกัเรียนหอพกัไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปในหอพกัไดย้กเวน้ในกรณีท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากอาจารยใ์หญ่เท่านั้น นกัเรียนและบุคคลภายนอกเพศชายจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้ไป
ในส่วนหอพกัฝ่ังหญิงและนักเรียนและบุคคลภายนอกเพศหญิงจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้ไปในส่วน
หอพกัฝ่ังชายไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามผู ้ผูฝ่้าฝืนจะถูกด าเนินการอยา่งเด็ดขาด *ดว้ยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะน้ี ทางวิทยาลยัไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาภายในอาคาร 
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กจิกรรมจิตอำสำ (กำรบริกำรชุมชน) 

 อีกส่วนท่ีส าคญัในการศึกษาคือการเรียนรู้ท่ีจะเป็นผูใ้ห้ นกัเรียนทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม

จิตอาสาอยา่งนอ้ย 34 ชัว่โมงต่อเทอมและจดบนัทึกกิจกรรมต่างๆในสมุดบนัทึกของตวัเอง 

เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพ 

โดยแต่ละกิจกรรมจะมีการฝึกอบรม ซ่ึงกิจกรรมบางอยา่งอาจดูเป็นง่ายหรือไม่ทา้ทายในขณะ

ฝึกฝน แต่กิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยเสริมสร้างพฒันาการและความส าเร็จให้กับนักเรียนในอนาคต

แน่นอน 

เสียสละเวลำ 
หน่ึงในกิจกรรมท่ีลดความเห็นแก่ตัวท่ีสุดอย่างหน่ึงท่ีใครๆ ก็ท าได้ คือสละเวลาและ

ความสามารถของตน วยัรุ่นท่ีร่วมการฝึกซ้อมกีฬาหลงัเลิกเรียนหรือท างานเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว 
และยงัคงหาเวลาเป็นอาสาสมคัรในตอนเยน็หรือวนัหยดุสุดสปัดาห์จะแสดงลกัษณะท่ีโดดเด่นและยงั
จะสร้างความแตกต่างในกลุ่มเพ่ือนๆ อีกดว้ย 
กำรแสดงออกถึงควำมรับผดิชอบ 

อาทิเช่น การไปท างาน การเขา้ร่วมในต าแหน่งสภาอาสาสมคัรแสดงถึงความรับผิดชอบ วยัรุ่น

ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการท างานจะสร้างความน่าเช่ือถือมากข้ึน ในการมีเขา้ร่วมโครงการจิตอาสาต่างๆ ท่ี

พวกเขาสนใจ จะสามารถสร้างความรับผดิชอบใหเ้กิดข้ึนโดยธรรมชาติอีกดว้ย 

สำมำรถเพิม่ในเอกสำรกำรสมัครงำนหรือประวตัิผลงำนต่ำงๆ 

การเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาเหล่าน้ีอาจจะช่วยให้ไดรั้บทุนการศึกษา เพ่ิมโอกาสในการเขา้ศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลยั หรือ ใชส้มคัรเขา้ท างานในองคก์รต่างๆในอนาคต และท่ีส าคญันกัเรียนจะรู้สึกดี

ต่อตนเอง!! 
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ตัวอย่ำงกจิกรรมจิตอำสำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

สวสัดิกำรนักเรียน 

บริกำรสุขภำพ 
  การบริการหอ้งพยาบาล อาคารเตรียมศิลปินดนตรี วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
 เป็นการบริการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เปิดใหบ้ริการทุกวนั 24 ชัว่โมง 
 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี  25 มิถุนายน      ถึง  23 ตุลาคม 
 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี  16 พฤศจิกายน  ถึง  31 มีนาคม 
 ส่วนในช่วงเวลานอกเหนือจากน้ี สามารถใชบ้ริการไดท่ี้หอ้งพยาบาลของวิทยาลยั 
 
สิทธิกำรรักษำพยำบำล คือ 
 สวสัดิการในการรักษาพยาบาลของภาครัฐซ่ึงแบ่งได ้3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามอาชีพ คือ 
      1. สวสัดิการของขา้ราชการ เรียกวา่ “สิทธิกรมบญัชีกลาง” กลุ่มน้ีจะไดรั้บสวสัดิการ
รักษาพยาบาลท่ีจดัไวใ้หส้ าหรับ 
ผูท่ี้ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบัขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินจนถึงพนกังานในหน่วยงานของรัฐ 
ซ่ึงหลกัเกณฑข์องสวสัดิการน้ี 
อยูใ่นการก ากบัดูแลของ “กรมบญัชีกลาง” 
      2. สวสัดิการของพนกังานบริษทั/เอกชน เรียกวา่ “สิทธิประกนัสงัคม” กลุ่มน้ีจะไดรั้บ
สวสัดิการรักษาพยาบาลของพนกังานบริษทั พนกังานเอกชน ลูกจา้งหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑท่ี์กรมแรงงานก าหนดไว ้ซ่ึงหลกัเกณฑข์องสวสัดิการน้ีอยูใ่นการก ากบัดูแลของ “ส านกังาน
ประกนัสงัคม” 
      3. สวสัดิการของบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 เรียกวา่ “สิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ”  
กลุ่มน้ีจะไดรั้บสวสัดิการท่ีสามารถเขา้ถึงบริการทางการแพทยใ์นสถานพยาบาลใกลท้ะเบียนบา้น 
หรือตามท่ีแจง้ความประสงคไ์ว ้ 
ซ่ึงหลกัเกณฑข์องสวสัดิการน้ีอยูใ่นการก ากบัดูแลของ “ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ” 
      จากสวสัดิการรักษาพยาบาลของภาครัฐท่ีอธิบายไว ้มหาวิทยาลยัมหิดล จึงบูรณาการ
สวสัดิการของภาครัฐร่วมกบับริการสุขภาพส าหรับนกัศึกษา ใหน้กัศึกษาไดรั้บสิทธิประโยชน์มากข้ึน
ซ่ึงนกัศึกษาจะไดรั้บบริการดา้นสุขภาพในรูปแบบเดียวกนัทุกระดบัชั้น 
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ข้อก ำหนดกำรรับบริกำรด้ำนสุขภำพนักศึกษำ 
     1. เบิกค่ารักษาพยาบาลไดไ้ม่เกินรายการท่ีสิทธิกรมบญัชีกลางก าหนด 
 มหาวิทยาลยัมหิดลก าหนดอตัรารายการค่ารักษาพยาบาลตามกรอบของกรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั ส่งผลใหก้ารรับบริการอำจมีค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเบิกได้ ซ่ึงนักศึกษำต้อง
รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยน้ันเอง 
     2. ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท/คน/ปีการศึกษา 
 นกัเรียน นกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลไดไ้ม่เกิน 30,000 บาทต่อ
คนต่อปีการศึกษา          ทั้งน้ี ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลภายใตโ้รงพยาบาลในก ากบัของรัฐเท่านั้น 
    3. แสดงบตัรนกัศึกษาและเอกสารราชการทุกคร้ังท่ีรับบริการ 
 การรับบริการท่ีโรงพยาบาลนกัศึกษาตอ้งแสดงบตัรประจ าตวันกัศึกษาและบตัรประจ าตวั
ประชาชน (นกัศึกษาต่างชาติ แสดงหนงัสือเดินทาง) ทุกคร้ังท่ีรับบริการ 
 
สถำนท่ีให้บริกำรสุขภำพนักศึกษำ 

บริกำรสุขภำพทำงกำย 
  มหำวิทยำลยัมหิดล ศำลำยำ  
    - หน่วยสุขภาพศาลายา ใหบ้ริการตรวจรักษาเบ้ืองตน้ ตั้งอยูท่ี่ ชั้น 1 ศูนยก์ารเรียนรู้มหิดล 
    - คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา ใหบ้ริการตรวจรักษาอาการบาดเจบ็ทางดา้นกลา้มเน้ือเบ้ืองตน้ ตั้งอยูท่ี่ 
ชั้น 1 
      วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 
 บำงกอกน้อย 
    - หน่วยสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ใหบ้ริการตรวจรักษา ตั้งอยูท่ี่ ชั้น 4 อาคารผูป่้วย
นอก โรงพยาบาลศิริราช 
 
บริกำรสุขภำพทำงใจ 
 มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  
    - ศูนยใ์หค้ าปรึกษาและนนัทนาการ MU Friends ใหบ้ริการค าปรึกษาสุขภาวะทางใจ ตั้งอยูท่ี่ ชั้น 3 
ศูนยก์ารเรียนรู้มหิดล 
    - คลินิกวยัทีน (Adolescent Clinic) ใหบ้ริการค าปรึกษาสุขภาวะทางใจ ตั้งอยูท่ี่ ชั้น 4 อาคารปัญญา
วฒันา สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเดก็และครอบครัว 
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บริกำรทันตกรรม 

• โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจกัรีสิรินธร คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
เวลำให้บริกำร วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (งดบริการวนัพธุ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.) 
สถำนที่ต้ัง แผนกทนัตกรรม ชั้น 2 ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก โทรศัพท์ 02-849-6600 ต่อ 2004, 
2031, 3053 

• งานทนัตกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เวลำให้บริกำร วนัจนัทร์-วนัพฤหสับดี เวลา 12.30-15.00 น. 
สถำนที่ต้ัง แผนกทนัตกรรม ชั้น 6 อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศิริราช โทรศัพท์ 02-419-7415-
17 

 
สถำนพยำบำลในสังกดัมหำวิทยำลยัมหิดล 

• ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

• โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
สถำนพยำบำลเครือข่ำย มหำวทิยำลยัมหิดล 

• โรงพยาบาลพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
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ประกนัอุบัติเหตุกลุ่ม 
 วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล ตระหนกัถึงความเส่ียงภยัและอุบติัเหตุต่างๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกบันกัเรียน ขณะท่ีก าลงัศึกษา จึงไดจ้ดัท าการประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม โดยใหค้วาม
คุม้ครองในประเทศและต่างประเทศ ตลอด 24 ชัว่โมงจากบริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 
บริกำรด้ำนสุขภำพนักศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 (อา้งอิงขอ้มูล ประจ าปี
การศึกษา 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มำของข้อมูล: กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล  https://op.mahidol.ac.th/sa   
      Mahidol Health Information  https://sites.google.com/mahidol.edu/sa-health-
welfare 
 
สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เติม:  งานกิจการนกัศึกษา วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
โทรศพัท ์02-8002525-34 ต่อ 1102 
 

 

https://op.mahidol.ac.th/sa
https://sites.google.com/mahidol.edu/sa-health-welfare
https://sites.google.com/mahidol.edu/sa-health-welfare
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กจิกรรมช่วงวนัหยุดสุดสัปดำห์ (เฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์ปกติเท่ำน้ัน) 
ระยะเวลาของกิจกรรมและขนาดของกลุ่มอาจแตกต่างกนัไปตามดุลยพินิจของอาจารยป์ระจ า

หอพกั และกรุณาปรึกษากบัอาจารยห์ากนักเรียนตอ้งการท ากิจกรรมท่ีแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้น

ตารางของหอพกัท่ีก าหนดไวใ้ห้ในช่วงเร่ิมตน้ของแต่ละเทอม ซ่ึงแต่ละกรณีจะไดรั้บการพิจารณา

อนุมติัหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัประโยชน์ของกิจกรรม 

อย่ำคดิว่ำคุณสำมำรถท ำอะไรกไ็ด้ - โปรดถำมก่อนเสมอ! 

เม่ือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจ าหอพกันักเรียนสามารถไปเยี่ยมชมพ้ืนท่ีต่างๆของ

มหาวิทยาลยัได้ (อาจารยส์ามารถให้ค าแนะน าเก่ียวกับเร่ืองน้ี) นักเรียนตอ้งไม่ลืมลงช่ือออกจาก

วิทยาลยัดว้ย นกัเรียน ม.4 และ ม.5 ตอ้งไปเป็นกลุ่มไม่นอ้ยกวา่สามคน 

นกัเรียนท่ีไดรั้บอนุญาตใหก้ลบับา้นในช่วงสุดสัปดาห์จะตอ้งกลบัมาท่ีวิทยาลยัใหท้นัเวลาม้ือ

ค ่าของวนัอาทิตยด์ว้ย 

 

สิทธิพเิศษและค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียนประจ ำ (เฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์ปกติเท่ำน้ัน) 

ม.4 - ระเบียบในการใชแ้บบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกอาคาร YAMP นั้น นกัเรียนทุกคน

จะตอ้งมาเช็คอินท่ีล็อบบ้ีชั้น 5 อาคาร YAMP เวลา 17:00 น. และ 21:00 น หากไม่สามารถมาเช็คอิน 

หรือไม่อยูบ่ริเวณอาคาร YAMP หรือมีกิจกรรมอ่ืนๆ ในช่วงเวลาดงักล่าวจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มการ

ขออนุญาตออกนอกอาคาร YAMP ส่งอาจารยห์อพกัเสมอ หรือแมจ้ะมีการเรียน Private ก็จ าเป็นตอ้ง

ให้อาจารยป์ระจ ารายวิชาลงช่ือรับทราบในเอกสาร Residence Absence และน ากลบัมาให้อาจารย์

ประจ าหอพกัรับทราบ ทั้งน้ีแจง้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงทุกคร้ัง/ทุกกรณี นอกจากมีเหตุจ าเป็นตามแต่

อาจารยป์ระจ าหอพกัเห็นสมควร 

ม.5 - ส าหรับนักเรียนชั้น ม.5 หากนักเรียนมีความประสงค์จะออกนอกอาคาร YAMP แทน

การใชแ้บบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกอาคาร YAMP นั้น นกัเรียนสามารถมาลงช่ือท่ีเอกสาร (ของ

แต่ละวนัในสัปดาห์) บริเวณลอ็บบ้ี ชั้น 5 อาคาร YAMP ล่วงหนา้ 24 ชัว่โมง แต่นกัเรียนยงัคงตอ้งมา

เช็คอินใน เวลา 17:00 น. เสมอ การลงช่ือในเอกสารน้ียงัสามารถรวมไปถึงการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ, 

กิจกรรม และไปร้านสะดวกซ้ือ 7-11 นอกอาคาร YAMP แต่อยูภ่ายในวิทยาลยัอีกดว้ย  
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แต่หากนกัเรียนแจง้ใหอ้าจารยป์ระจ าหอพกัทราบล่าชา้ หรือต ่ากวา่ 24 ชัว่โมง นกัเรียนจ าเป็น

จะตอ้งใชแ้บบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกอาคาร YAMP เพื่อแจง้ให้อาจารยท์ราบ การอนุมติัจะ

ข้ึนอยูก่บัแต่ละกรณีและตามแต่อาจารยป์ระจ าหอพกัเห็นสมควรเท่านั้น 

ทั้งน้ีการขออนุญาตออกนอกมหาวิทยาลยัยงัจ าเป็นตอ้งใชแ้บบฟอร์มการขออนุญาตออกนอก

อาคาร YAMP เสมอและอาจารยป์ระจ าหอพกัจะติดต่อผูป้กครองเพ่ือแจง้ใหท้ราบและขออนุมติัต่อไป  

การลงช่ือในเอกสารท่ีล็อบบ้ีนั้นจะตอ้งลงเวลา ออก-เขา้ ชดัเจน เช่น หากนักเรียนตอ้งการ

ออกไปว่ิงออกก าลงักาย ลงเวลาออก 17.30 น. เขา้ 18.00 น. และตอ้งการจะไปท ากิจกรรมนอกอาคาร

อีกคร้ัง เวลา 19.00 น. นกัเรียนจะตอ้งออกและเขา้มาท่ีอาคาร YAMP ตามเวลาท่ีลงไวใ้นเอกสาร เพื่อ

มารายงานตวัใหอ้าจารยป์ระจ าหอพกัท่ีดูแลบริเวณลอ็บบ้ี ชั้น 5 อาคาร YAMP ทราบเสมอ 

ม.6 - ส าหรับนกัเรียนชั้น ม.6 จะไดสิ้ทธิพิเศษน้ีต่อเม่ือนกัเรียนมีความประพฤติท่ีอยูใ่นเกณฑ์

ดี เป็นท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจไดจ้ากอาจารยป์ระจ าหอพกั นักเรียนจะสามารถออกหรือเขา้อาคาร 

YAMP เม่ือตอ้งการ แต่ทั้งน้ีทางวิทยาลยัจะตอ้งไดรั้บเอกสารท่ีมีลายเซ็นของผูป้กครองเซ็นอนุมติั

ก ากบั และนกัเรียนยงัคงจะตอ้งลงช่ือเซ็นเอกสาร ออก-เขา้ อาคาร YAMP ท่ีบริเวณล็อบบ้ี ชั้น 5 กบั

อาจารยป์ระจ าหอพกั (ตามกฎระเบียบในเร่ืองของความปลอดภยั) และหากนกัเรียนเซ็นเอกสาร ก่อน

ล่วงหนา้ 24 ชัว่โมงทุกกรณี จึงจะไม่จ ำเป็นต้องเช็คอนิเวลำ 17.00 น. ทั้งน้ียงัรวมถึงหากนกัเรียนไดมี้

การส่งเอกสารขออนุญาตออกไปคา้งคืนนอกอาคาร YAMP และออกจากวิทยาลยัดว้ย 

ในส่วนนกัเรียนท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษน้ีแลว้นั้น จะตอ้งมีโทรศพัทติ์ดตวัเสมอและสามารถติดต่อ

ไดต้ลอดเวลา เม่ืออยูน่อกอาคาร YAMP และดว้ยระบบประตูอตัโนมติัใหม่ท่ีทางวิทยาลยัน ามาใชจ้ะ

ท าใหก้ารเขา้-ออก อาคาร YAMP อยา่งเป็นระบบยิ่งข้ึนดว้ยการใชส้มาร์ทการ์ดของนกัเรียนแต่ละคน 

เพื่อสามารถตรวจสอบการเขา้-ออกตามเวลาอยา่งแม่นย  า ท่ีจะมีข้ึนในภาคการศึกษาหนา้น้ี ทั้งน้ีหาก

ประตูอตัโนมติัเปิดใชง้านแลว้บางคร้ังอาจยงัตอ้งใช ้Hall Pass อยูต่ามแต่ละกรณี 
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ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเข้ำมำวทิยำลยัในช่วงปิดเทอม 

1. หากนกัเรียนมีสอบหรือร่วมสอบกบัเพ่ือนนกัเรียนควรออกจากอาคารทนัทีหลงัจากสอบเสร็จ 

2. หากนกัเรียนมีความจ าเป็นจะตอ้งเขา้มาโรงเรียนในช่วงปิดเทอม นกัเรียนจะตอ้งสวมชุดสุภาพและ

น าบตัรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาวางไวก้บัทีมรักษาความปลอดภยั (เพื่อให้ทราบไดว้่ามีใครอยูใ่น

อาคารบา้งเพื่อความปลอดภยั) และใชบ้ตัรนักเรียนส าหรับการขอใช้ห้องซ้อม (แต่นักเรียนจะตอ้ง

แสดงบตัรประจ าตวันกัเรียนกบัทีมรักษาความปลอดภยัเพ่ือเขา้อาคารดว้ย)ในช่วงปิดเทอมห้องซ้อม

จะเปิดใหบ้ริการในวนัจนัทร์-ศุกร์ ระหวา่งเวลา 09.00-17.00  

ขอ้ตกลงน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทางโรงเรียนจะท าการแจง้ให้ทราบตาม

ความจ าเป็นอีกคร้ัง 

3. นกัเรียนจะตอ้งสวมชุดสุภาพและไม่อนุญาตใหส้วมใส่รองเทา้แตะ 

 

และสุดท้ำยนี ้... 

หนังสือเล่มน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนไดเ้ห็นภาพรวมของหอพกั หากมีส่ิงใดเพ่ิมเติมท่ี

นกัเรียนตอ้งการทราบ โปรดอยา่ลงัเลท่ีจะถามเจา้หนา้ท่ีวิทยาลยัหรืออาจารยป์ระจ าหอพกั หวงัว่าพ่อ

แม่และผูป้กครองจะรู้สึกวา่สามารถติดต่อกบัอาจารยป์ระจ าหอพกัไดทุ้กเม่ือหากมีความกงัวลต่อบุตร

หลานของท่านและคงจะเป็นเร่ืองน่ายินดีของนกัเรียนท่ีพ่อแม่และผูป้กครองจะมาเยี่ยมเยือน ในช่วง

สุดสปัดาห์ วิทยาลยัยนิดีตอ้นรับเสมอ 

หากคุณผูป้กครองมีความคิดท่ีสามารถเสริมสร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิทยาลยักบัท่ีบา้นได้

ดีข้ึนเรายนิดีท่ีจะรับฟังจากใจจริง 

อ. ริชำร์ด รำฟส์, อำจำรย์ใหญ่ 

มิถุนำยน 2564 
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ตำรำงเวลำระหว่ำงภำคเรียน 

วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ หอพกัเปิด เวลา 13.00 – 21.00 น. 

วนัจันทร์ ถึง วนัพฤหัสบด ี: 

ต่ืนนอน 6.00/6.30 (ใหเ้วลานกัเรียน จดัการธุระส่วนตวัในหอ้งน ้าไดค้นละ 20 นาที) 

อำหำรเช้ำอยู่ระหว่ำงช่วงเวลำ 6.30 – 7.50 

7.30 นกัเรียนทุกคน ตอ้งออกจากบริเวณหอพกัเพ่ือรับประทานอาหารเชา้ท่ี ชั้น 1 

ตำรำงเวลำรำยวัน 

 
08:00 

09:00 - 
11:00 

11:00 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 17:00 

Mon 
Homeroom/ 
Assembly 

Class 
Class/ 
Lunch 

Class/ 
Lunch 

Large Ensemble 

Studio Class/ 
Small Ensemble/ 
Private Lesson/ 

Class 

Tue Class Class 
Class/ 
Lunch 

Class/ 
Lunch 

Wed 
Homeroom/ 
Assembly 

Guidance 
Class/ 
Lunch 

Class/ 
Lunch 

Class 

Thu
rs 

Class Class 
Class/ 
Lunch 

Class/ 
Lunch 

Large Ensemble 
Fri 

Homeroom/ 
Assembly 

Class 
Class/ 
Lunch 

Class/ 
Lunch 

 

• 18.40-21.00 น. เวลาส าหรับฝึกซอ้ม 

• 21.00 น.  หอ้งซอ้มปิด (นกัเรียนชั้น ม.6 ท่ีออกนอกบริเวณตอ้งกลบัมาเช็คช่ือ) 

• 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.) 

 

 



39 
 

ตำรำงประจ ำวนัหยุดสุดสัปดำห์ 

วันเสาร์ ถงึ วันอาทิตย์ 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/ เวลาส่วนตวัในร้ัวมหาวิทยาลยั/ พกัผอ่นท่ีหอ้งเอนกประสงค/์ เล่นกีฬา/ 

หอ้งพกั (หอ้งนอน) 

• 17.00 น.   รายงานตวัท่ีชั้น 5 

• 17.30 น. - 18.30 น.  รับประทานอาหารเยน็ 

• 18.30 น. - 21.00น.   นกัเรียนสามารถ พกัผอ่นในหอ้งพกั/ หอ้งพกัผอ่นรวม/ ฝึกซอ้ม 

• 21.00 น.             หอ้งซอ้มปิดท าการ        

                         (นกัเรียนชั้น ม.6 ท่ีออกนอกบริเวณ ตอ้งกลบัมาเช็คช่ือ) 

• 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

วนัอำทิตย์: 

• 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/ เวลาส่วนตวัในร้ัวมหาวิทยาลยั/ 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) 

• 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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ช่องทำงกำรติดต่อที่เป็นประโยชน์ 

ช่ือ  หมำยเลข
ภำยใน 

โทรศัพท์มือถือ อเีมล 

อ. ริชาร์ด ราลฟ์,  อาจารยใ์หญ่ 5301 094-359-5449 richard.ral@mahidol.ac.th 
อ.กิตติมา โมลีย,์ หวัหนา้ระดบัชั้น ม.6
และผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ (กิจการ
นกัเรียน) 

5481 081-909-8439 Kittima.molee@gmail.com  

อ.เกียรติกอ้ง สุภายน, ผูอ้  านวยการฝ่าย
ดนตรี 

5403 085-706-2326 kong_bgs@hotmail.com 

คุณลลิล กล่ินสมิทธ์ิ (ผูจ้ดัการโรงเรียน) 
ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ (บริหาร) 

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

อ.กิตติ เศวตกิตติกลุ, หวัหนา้ระดบัชั้น 
ม.5 

5465 081-205-3822 boongy123@gmail.com 

อ.ชนมณ์กานต ์สิทธิวณิชย,์ หวัหนา้
ระดบัชั้น ม.4 

 087 102 2696 Chonnakan.sit@gmail.com 

● คุณจีรนนัท ์ประโยชน์เจริญผล,  
ฝ่ายทะเบียน 

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

คุณสุชาวดี ซีประเสริฐ, ฝ่าย
ทะเบียน 

5247 082-075-4402 verticalmind1983@hotmail.com 

● คุณทิพา ปลีหจินดา, YAMP 
เลขานุการ 

5303 089-442-2906 tipa.ple@mahidol.ac.th 

คุณนนัทน์ภสั สาครรัตนะสิริ,   
ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงเรียน 

5235 090-981-8895 Spenchan69@gmail.com 

อ.อภิชาติ สะเทินรัมย,์  
อาจารยป์ระจ าหอพกัชาย 

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

อ.อภิสิทธ์ิ เสลาหอม, 
อาจารยป์ระจ าหอพกัชาย 

5569 089-491-8992 apisitc1991@gmail.com 

    

mailto:richard.ral@mahidol.ac.th
mailto:Kittima.molee@gmail.com
mailto:Spenchan69@gmail.com
mailto:apichat.sat@mahidol.ac.th
mailto:apisitc1991@gmail.com
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อ.อินทชั สุดแสวง, 
อาจารยป์ระจ าหอพกัชาย 

5569 080-339-3832 intouch.sud@mahidol.ac.th 

อ.กรุณา อินทองค า, 
อาจารยป์ระจ าหอพกัหญิง 

5563 095-519-5111 karuna.int@mahidol.ac.th 

อ.เมภาวีร์ วฒันะ, 
อาจารยป์ระจ าหอพกัหญิง 

5566 095-632-5426 mephawi.wat@mahidol.ac.th 

อ.บุษยามาส ตะโกใหญ่, 
อาจารยป์ระจ าหอพกัหญิง 

5566 086-364-6328 bussayamas.tak@mahidol.ac.th 

คุณวนิดา ทรัพยก์ลา้, 
เจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าหอพกั 

5564 086-095-4137 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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43 
 

เกีย่วกบัปัญหำ, ข้อสงสัยต่ำงๆ และกำรร้องเรียน 

คุณมีปัญหำหรือข้อสงสัยต่ำงๆ หรือเร่ืองท่ีต้องกำรร้องเรียนไหม?  

หากว่ามี ทางวิทยาลยัยินดีท่ีจะรับฟัง นกัเรียนสามารถสอบถามหรือปรึกษากบัอาจารยป์ระจ า

ชั้น, อาจารยป์ระจ าหอพกั, พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีต่างๆ ท่ีนกัเรียนรู้สึกเป็นกนัเอง 

ฉันควรท ำอย่ำงไรถ้ำหำกว่ำมีปัญหำบำงอย่ำงที่ท ำให้ล ำบำก หรือกงัวลใจ? 

ค าตอบก็คือ พูดคุยกบัใครสักคน ไม่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะเลก็หรือใหญ่แค่ไหน คุณอาจมีเพ่ือน

ท่ีสนิท หรือรุ่นพ่ีในโรงเรียนหรือรุ่นพ่ีประจ าหอพกัท่ีพร้อมจะช่วยเหลือ เราหวงัวา่นกัเรียนจะสามารถ

หาผูใ้หญ่สักคน ไม่ว่าจะเป็นอาจารยท่ี์สอน หรือเจา้หน้าท่ี ท่ีนักเรียนรู้สึกยินดีท่ีจะพูดคุย หากว่ามี

ปัญหา อาจารยป์ระจ าชั้นของคุณ, อาจารยป์ระจ าหอพกั, ฝ่ายกิจการนักเรียน, และเจา้หน้าท่ีทุกคน 

พร้อมท่ีจะช่วยคุณ 

ในฐำนะนักเรียน ฉันมีสิทธ์ิที่จะร้องเรียนหรือไม่? 

ใช่. อย่ากลวัท่ีจะหยิบยกความกงัวลหรือขอ้ร้องเรียนข้ึนมาพูดคุยกบัอาจารย/์เจา้หน้าท่ี เป็น

สิทธิของคุณในฐานะนกัเรียนท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง และคุณมีสิทธิร้องเรียนหากคุณคิดวา่

คุณไม่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม 

ฉันจะร้องเรียนเกีย่วกบับำงส่ิงที่ท ำให้เกดิควำมกงัวล หรือสร้ำงปัญหำให้ฉันได้อย่ำงไร? 

การพูดคุยเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ กบัอาจารย ์หรือเจา้หน้าท่ีท่ีคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเช่ือใจได ้

หรือโดยการเขียนเป็นจดหมายขอ้ความหากวา่เป็นวิธีท่ีง่ายข้ึน นกัเรียนสามารถพาเพ่ือนนกัเรียน หรือ

รุ่นพ่ี รวมทั้งอาจารยห์รือเจา้หนา้ท่ีทุกคนมาร่วมพูดคุยได ้หากคุณตอ้งการพูดคุยกบัเจา้หนา้ท่ีอาวุโส

เช่น อาจารยกิ์ตติมา หรือ อาจารยริ์ชาร์ด 

จ ำเป็นต้องเป็นประเด็นปัญหำในเร่ืองใดเป็นพเิศษไหม? 

ไม่เลย สามารถเป็นได้ในทุกๆ เร่ืองไม่ว่าจะเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่ หากมีการพูดคุยกัน 

นกัเรียนอาจคน้พบหนทางแกไ้ข หรือค าตอบในดา้นบวกได ้
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แล้วหลงัจำกน้ันจะเกดิอะไรต่อไป? 

หากเป็นไปได ้เจา้หนา้ท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือดว้ยตวัเอง ถา้หากวา่ไม่สามารถช่วยเหลือได ้เขา

หรือเธอจะเป็นตวัแทนของนกัเรียน เพ่ือประสานกบับุคคลท่ีสามารถช่วยเหลือได ้

คนอ่ืนๆ จ ำเป็นจะต้องรู้หรือไม่? 

นกัเรียนไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้มูล ใหแ้ก่บุคคลท่ีตอ้งการร้องเรียน หรือท าใหเ้กิดปัญหา เพียงแค่

แจง้ให้ทางเจา้หน้าท่ีเก่ียวกบัขอ้งทราบถึงความกงัวลของคุณ เขาหรือเธอจะเขา้ใจ และพยายามให้

ความช่วยเหลือ 

โปรดจ าไวเ้สมอว่า ปัญหาต่างๆ ตอ้งการการแกไ้ข หรือเผชิญหนา้กบัปัญหา ไม่ใช่หลบเล่ียง 

ยกตวัอยา่งของสถาณการณ์ร้ายแรง เช่น หากนกัเรียนหรือเพ่ือนนกัเรียนคนอ่ืน ถูกท าร้ายร่างกาย, การ

ขู่ท าร้าย หรือคาดว่าจะถูกท าร้าย นักเรียนตอ้งแจง้เร่ืองเหล่าน้ีให้แก่ใครสักคน ความใส่ใจเก่ียวกบั

ความปลอดภยั และความเป็นอยูท่ี่ดีของนกัเรียน เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเหนือกวา่เร่ืองอ่ืนๆ ไม่วา่นกัเรียนจะ

พบกบัปัญหาท่ีเป็นอนัตรายหรือเป็นเร่ืองท่ีน่าอบัอาย พยายามอย่ากงัวล บุคคลท่ีนักเรียนติดต่อจะ

พยายามอยา่งดีท่ีสุด เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติัตามแนวทางไดอ้ยา่งเหมาะสม ขอใหม้ัน่ใจได้

วา่ทางเราจะใหค้วามส าคญั และท าทุกอยา่งเพ่ือปกป้องผลประโยชน์และสวสัดิการของนกัเรียน 

เวลำที่นักเรียนควรกลบัมำยังหอพกั 

 นักเรียนทุกคนจะตอ้งกลบัมายงัหอพกัไม่เกินเวลา 21.00น. ในแต่ละวนั ยกเวน้ได้รับการ

อนุญาตเป็นพิเศษจากอาจารยใ์หญ่ หากมีเหตุจ าเป็นท่ีท าใหก้ลบัมายงัหอพกัไม่ทนัเวลา 21.00น. กรุณา

แจง้อาจารยป์ระจ าหอพกัใหเ้ร็วท่ีสุด 

ในช่วงสุดสัปดำห์หำกจะกลบับ้ำน ผู้ปกครองจะต้องแจ้งทำงหอพกัอย่ำงไร 

ส าหรับการออกไปค้างคืนนอกหอพกั ในแต่ละเดือนทางหอพกัจะส่งเอกสารท่ีเรียกว่า 

Monthly Exeat Form โดยคุณวนิดา (คุณก้อย) จะเป็นผูส่้งถึงผูป้กครองทางอีเมลเพ่ือให้ผูป้กครอง

กรอกรายละเอียดแลว้ตอบกลบัมาก่อนสัปดาห์สุดทา้ยของเดือน แต่หากส่งมาแลว้ทางผูป้กครอง

ตอ้งการเปล่ียนแปลงวนัหรือเวลากลบับา้นในแต่ละสัปดาห์ ผูป้กครองสามารถส่งเอกสาร Overnight 

Exeat Form มาท่ี yampboarding@gmail.com ไม่เกินเวลา 18.30น. ของวนัพุธในทุกๆ สัปดาห์ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง  

mailto:yampboarding@gmail.com
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ส าหรับการออกไปขา้งนอกหอพกัแบบไปเช้าเย็นกลบั นักเรียนท่ีไม่ได้กลบับา้นสามารถ

ออกไปขา้งนอกไดใ้นวนัหยดุสุดสัปดาห์เช่นกนั เพียงแต่ตอ้งกรอกเอกสาร Residence Absence Form 

ล่วงหน้า 24 ชม. จากนั้นอาจารยป์ระจ าหอพกัจะโทรแจ้งผูป้กครองทุกคร้ังก่อนเซ็นต์อนุญาตให้

นกัเรียนออกไปนอกมหาวิทยาลยั หลงัจากนั้นนกัเรียนจึงจะน าแบบฟอร์มไปยืน่ท่ีพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัดา้นล่างก่อนออกจากตวัอาคาร YAMP 

นักเรียนที่อำศัยภำยในหอพกัสำมำรถขึน้ไปห้องนอนระหว่ำงวันได้หรือไม่ 

ก่อนออกจากห้องเพ่ือลงมารับประทานอาหารเช้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ลืมอุปกรณ์การ

เรียนหรือส่ิงของจ าเป็นต่างๆท่ีจะตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั เพราะว่าหลงัจากเวลา 07.30น. นกัเรียนจะ

ไม่สามารถเขา้ห้องนอนไดอี้กจนถึงเวลา 17.00น. หากมีเหตุจ าเป็นจะตอ้งเขา้ห้องนอนในระหว่างวนั 

นักเรียนสามารถติดต่อไดท่ี้ส านักงานชั้น 5 ไดต้ั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยจะตอ้งแจง้อาจารยป์ระจ า

หอพกัใหท้ราบถึงเหตุผล นกัเรียนทุกคนควรท่ีจะตอ้งมีวินยัในตวัเองอยา่งสม ่าเสมอและเตรียมส่ิงของ 

จดัตารางเรียนในวนัรุ่งข้ึนก่อนนอนเสมอ 

หำกในช่วงกลำงคืนมีกรณฉุีกเฉินท่ีนักเรียนจะต้องออกจำกหอพกั ต้องท ำอย่ำงไร 

หากในช่วงเวลากลางคืน นกัเรียนไม่สบายหรือมีเหตุธุระจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกจากหอพกัและ

จะตอ้งมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดูแลหอพกัไปดูแลดว้ยกบันกัเรียนดว้ย โดยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการเดินทาง

นั้น นกัเรียนจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดเอง 
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กจิกรรมหอพกัในช่วงสุดสัปดาห์ 
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1. กจิกรรมในช่วงสุดสัปดำห์ (แต่ละกจิกรรมอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม) 

 

ท าไมตอ้งมีกิจกรรมในช่วงสุดสปัดาห์ 

          

          กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือใหน้กัเรียนไดผ้อ่นคลายและไดรั้บความรู้สึกแปลกใหม่ในดา้นอ่ืนๆ
นอกเหนือจากดนตรี 

 

 

 

                                                                            กิจกรรมในช่วงสุดสปัดาห์คืออะไร 

 

          กิจกรรมสุดสปัดาห์ส าหรับนกัเรียนหอพกัคือกิจกรรมท่ีท าใหน้กัเรียนทุกคนไดผ้อ่นคลายหรือ
ใชเ้วลาวา่งในช่วงวนัหยดุท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนท่ีนกัเรียนสนใจนอกเหนือจากการเรียน 

 

 

กิจกรรมในช่วงสุดสปัดาห์จดัข้ึนท่ีไหน  

           

          กิจกรรมจะจดัข้ึนภายในบริเวณโรงเรียนหรือภายในมหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

                                                                               กิจกรรมในช่วงสุดสปัดาห์จะเกิดข้ึนเม่ือไหร่ 

 

                  กิจกรรมจะจดัข้ึนในวนัหยดุเสาร์อาทิตยห์รือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
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ใครสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมในช่วงสุดสปัดาห์ไดบ้า้ง 

 

          นกัเรียนท่ีอยูใ่นหอพกัในช่วงวนัหยดุ 

 

 

                                                                                        กิจกรรมในช่วงสุดสปัดาห์เป็นอยา่งไร 

 

           กิจกรรมท่ีจะจดัข้ึนในปีการศึกษาใหม่จะเนน้ไปในความตอ้งการของนกัเรียนอยา่งเช่น การดู

หนงัในช่วงวนัหยดุ การออกก าลงักายภายในมหาวิทยาลยัมหิดล หรือจดัการแข่งขนักีฬาต่างๆท่ีอาจ

เกิดข้ึนตามความตอ้งการของนกัเรียน อีกทั้งทางหอพกัยงัมีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆเช่น วนั

คริสตม์าส วนัปีใหม่ ตามท่ีเคยไดจ้ดัมาทุกปี 
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2. คณะกรรมกำรหอพกั 
 

ท าไมตอ้งมีคณะกรรมการหอพกั? 

    

            คณะกรรมการหอพกัจะเป็นตวัแทนของนกัเรียนในการประสานงานกบัอาจารยห์อพกั.                

คณะกรรมการนกัเรียนสามารถใหค้วามช่วยเหลือ ออกความคิดเห็นเก่ียวกบักฎหรือปัญหาต่างๆ

ภายในหอพกั เพ่ือใหอ้าจารยห์อพกัสามารถแกปั้ญหาต่างๆไดท้นัท่วงที. 

  

                                                                                        คณะกรรมการหอพกัคืออะไร? 

     

          คณะกรรมการหอพกั เป็นกลุ่มนกัเรียนท่ีไดรั้บการโหวตใหเ้ป็น “ผูน้ าหอพกั” ในแต่ละปี

จะประกอบดว้ยนกัเรียนชาย 3 คน และนกัเรียนหญิง 3 คน และจะเปล่ียนทุกปีการศึกษา. 

 

        

 

         

          คณะกรรมการหอพกัอยูท่ี่ไหน? 

           คณะกรรมการหอพกัใชอ้าคารเรียนเป็นพ้ืนท่ีท างาน เพราะหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

หอพกัเป็นการตรวจตรา,สงัเกต,ปรึกษาพดูคุยปัญหาในการประชุมและท่ีจะช่วยเหลืออาจารย์

หอพกัใหไ้ดม้ากท่ีสุด. 
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                                                                               คณะกรรมการหอพกัเร่ิมงานเม่ือไหร่? 

                  อาจารยห์อพกัจะเป็นคนเลือกผูน้ าหอพกัก่อนปีการศึกษาใหม่จากการส ารวจในนกัเรียน 

ชั้นม.4 และ ชั้นม.5 ท่ีเลือกโดยอาจารยห์อพกั หลงัจากไดผู้น้ าหอพกั ชั้นม.4, ชั้นม.5 และชั้นม.6 

อาจารยห์อพกัจะจดัใหมี้การประชุมปฐมนิเทศในเร็วๆน้ี 

 

 

การท างานของคณะกรรมการหอพกัเป็นอยา่งไร? 

 

         จากท่ีกล่าวไปก่อนหนา้น้ีวา่ คณะกรรมการหอพกัจะท าหนา้ท่ีแทนอาจารยห์อพกั ดงันั้น

คณะกรรมการหอพกัจะมีการประชุมกบัอาจารยห์อพกัสปัดาห์ละคร้ัง เพ่ือพดูคุย แสดงความคิดเห็น 

และหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในหอพกัใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑต่์อไป 

 

  

                                                                                   หนา้ท่ีของคณะกรรมการหอพกัคืออะไร? 

  

          เราจะเนน้ไปท่ีสงัคมการเป็นอยู,่การเฝ้าระวงั และการแกไ้ขปัญหาเพ่ือใหมี้ชีวิตการเป็นอยูท่ี่ดี 

คณะกรรมการหอพกัจะเป็นตวัแทนนกัเรียนในหอพกัตอ้งท าใหม้ัน่ใจวา่การใชชี้วิตของนกัเรียนใน

หอพกัจะส่งเสริมไปถึงการเป็นอยูท่ี่ดีในหอพกัไดแ้ละเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นวิชาการดว้ย. 
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Responsibilities of YAMP Residence Committee 

 ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรหอพกั (YAMP) 

• Promote neighborliness, harmony and cohesiveness amongst residents approving the overall 
process for regulating student conduct and discipline in residence. 
ส่งเสริมความเป็นมิตรภาพ และความสามคัคีในหมู่ผูพ้กัอาศยั กระบวนการโดยรวมในการ

ควบคุมความประพฤติและวินยัของนกัเรียนในหอพกั. 

• Assist and advise residence students; aid students with personal, academic, social or other 
problems whenever possible 
ช่วยเหลือแนะน านกัเรียนในหอพกั ; ช่วยเหลือนกัเรียนรายบุคคล, ดา้นวิชาการ,สงัคม หรือ

ปัญหาอ่ืนๆ เม่ือใดกต็ามท่ีเป็นไปได.้ 

• Serve as a role model in conduct and lifestyle for boarder. 

    เป็นแบบอยา่งในการประพฤติฎิบติัและการใชชี้วิตในหอพกั 

• Be proactive in resolving conflicts in the residence. 
เตรียมพร้อมรับมือในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในหอพกั 

• Help organize boarding events such as Christmas party. 
ช่วยจดักิจกรรมในหอพกั เช่น ปาร์ต้ีวนัคริสตม์าส 

• Getting feedback from boarder on any issues. 
รับฟังค าติชมในเร่ืองต่างๆภายในหอพกั 

• Give BAs advise about residence rules or procedure. 
ใหอ้าจารยห์อพกัแนะน าเก่ียวกบักฏและแนวทางในการอยูอ่าศยั 

• Attend meetings with BAs once a week. 
เขา้ร่วมประชุมกบัอาจารยห์อพกัสปัดาห์ละคร้ัง 
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- คณะกรรมการหอพกั ปีการศึกษา 2564 - 

 

 

 

 

 

“เราใหค้วามส าคญักบัสงัคมความเป็นอยูแ่บบเพ่ือนบา้น คอยสอดส่อง ตรวจสอบและแกไ้ข

ปัญหา เพ่ือชีวิตความเป็นอยูภ่ายในโรงเรียนท่ีเป็นบวกและเป็นมิตร คณะกรรมการหอพกัถือเป็น

ตวัแทนนกัเรียนในการประสานงานโดยตรงกบัอาจารยห์อพกั” 

 

 

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 และไม่มีภาชนะใดๆ วางอยู ่

 

4. ตรวจเช็คทางเดินหอพกั (ขยะ, การวางรองเทา้ของนกัเรียน) 

        กรรมการนกัเรียนชาย           กรรมการนกัเรียนหญิง 

          ชั้น ม.6 : ภูผา            ชั้น ม.6 : ตน้ขา้ว 

          ชั้น ม.5 : โฟกสั             ชั้น ม.5 : บีม 

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

 

หนา้ท่ีคณะกรรมการ

หอพกั
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5. ท าความสะอาดบริเวณระเบียงชั้น 5  

6. วางแผนและจดักิจกรรมภายในหอพกั 

- คณะกรรมการฝ่ายอาหาร - ปล้ืม ม.6 

- กิจกรรมสุดสปัดาห์ 

- คณะกรรมการจิตอาสา 

- คณะกรรมการกิจกรรมดา้นสุขภาพ 

7. ใหค้ าแนะน าเพื่อการปรับปรุง, พฒันาหอพกั  

8. ใหค้ าแนะน าและตกัเตือนนกัเรียนใหป้ฏิบติัตามกฎ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

หอพกั 

 

 

• คณะกรรมการหอพกั ทุกวนัจนัทร์ เวลา 20.00 น.     

• นกัเรียนชั้น ม.4 ทุกสปัดาห์ เฉพาะเดือนแรกของเทอม 

• นกัเรียนชั้น ม.4 สปัดาห์แรกของเดือน เวลา 21.00 น. 

• นกัเรียนชั้น ม.5 สปัดาห์ท่ีสองของเดือน เวลา 21.00 น.  

• นกัเรียนชั้น ม.6 สปัดาห์ท่ีสามของเดือน เวลา 21.00 น.  

 

 

 

 

 

แผนการประชุม 
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- ปฏิทินตำรำงงำน เดือนกรกฏำคม – 

นกัเรียนเขา้โรงเรียนวนัพฤหสับดีท่ี 1 กรกฎาคม  

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

    1 

Boarding 

open 

2 

 

 

3 

M6  

graduation 

day  

4 5 

Semester 

open// 

Residence 

Leader 

meeting 

6 7 

M4 meeting 

8 9 10 

11 12 13 14 

M5 meeting 

15 16 17 

18 19 20 21 

M6 meeting 

22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

• คณะกรรมการฝ่ายอาหาร วนัเวลาประชุมข้ึนอยูก่บัทางครัว 

• เวรท าความสะอาดระเบียงชั้น 5 ยดึตามเวรปลุกเพื่อนในตอนเชา้. 
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3. กจิกรรมด้ำนสุขภำพ 

การส่งเสริมสมรรถภาพทางกายในนกัเรียนเตรียมอุดมศิลปินดนตรี 

หลกักำรและเหตุผล 

เน่ืองจากในปัจจุบนัปัญหาเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกินส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ประจ าอยา่งมาก อาทิเช่น สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่สามารถท ากิจกรรมท่ีมีความหนกั
ร่วมกบัเด็กติได ้(การออกก าลงักาย) สูญเสียบุคลิกภาพท่ีดีและมีแนวโนม้ส่งผลให้เกิดโรค
ประจ าตวั ไดแ้ก่ ภาวะความดนัโลหิตสูง น ้ าตาลในเลือดสูง ไขมนัในเลือดสูง รวมไปถึงมี
ความผดิปกติของขอ้ต่อและกลา้มเน้ือ 

ดงันั้นทางโรงเรียนจึงเห็นควรส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมดงักล่าวข้ึนมาเพ่ือพฒันา
สมรรถภาพ ทางกายของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัสามารถพฒันาบุคลิกภาพในการแสดง
ดนตรีใหดี้ยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 เพื่อใหมี้การพฒันาไป
เกณฑท่ี์ดีข้ึน 

เป้ำหมำย 

นกัเรียนม.4 – ม.6 ทุกคน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 

1 กรกฏาคม 2564 ถึง 30 กนัยายน 2564 

วธีิด ำเนินโครงกำร 

1.ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนรอบแรกใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัท่ี 14 ก.ค.2564 

2.เขา้สู่กิจกรรมการพฒันาสมรรถภาพทางกายโดยนกัวิทยาศาสตร์กีฬา ตลอดการ   
ด าเนินการจะมีนกักายภาพบ าบดัคอยดูแลนกัเรียนทุกคน 

3.ท าการทดสอบเพ่ือวดัผลหลงัจากเขา้โครงการเสร็จส้ิน 

4.สรุปผลโครงการ 
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สถำนที่ด ำเนินกำร 

หอ้ง 608, อาคารเตรียมอุดมศิลปินดนตรี วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้รับผดิชอบโครงกำร 

1.อ.อาร์ม 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นกัเรียนทุกคนมีสมรรถภาพท่ีดีข้ึนอยา่งนอ้ย 1ระดบัจากเกณฑก์ารประเมิน 

กำรประเมินโครงกำร 

แบบทดสอบจากกรมพลศึกษาสงักดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

เอกสำรอ้ำงองิ 

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

 

ขั้นตอนร่วมกจิกรรมสุขภำพ 

1. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ก่อนเร่ิมกิจกรรม) 

2. เขา้ร่วมโปรแกรมออกก าลงักายตามตารางดา้นล่าง (ระยะเวลา 2 เดือน) 

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หลงัร่วมกิจกรรม)  

วนั กจิกรรม เวลำ 

วนัจันทร์ Running 17.00-18.00 น. 

วนัองัคำร Body Balance 

วนัพุธ Core X 

วนัพฤหัสบด ี Circuit Training 

วนัศุกร์  

วนัเสำร์ Swimming 17.00-18.00 น. 

วนัอำทิตย์  

• ส าหรับวนัฝนตกกิจกรรมจะถูกเป็นกีฬาในร่มอยา่งเช่น แบดมินตนัหรือปิงปอง 

http://ft.dpe.go.th/app/public/download/Test_7-18.pdf
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กฎระเบียบการใชห้อ้งแบดมินตนัและปิงปอง หอ้ง 608 

1. สนามแบดมินตนัและปิงปอง เปิดใหบ้ริการในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.50 วนัเสาร์

และอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.50 น. 

2. โปรดสวมกางเกงกีฬา ไม่อนุญาตใหใ้ส่กางเกงขายาว กางเกงยนีส์ กางเกงสแลค็ เขา้ใชบ้ริการ 

3. สวมรองเทา้เทเบิลเทนนิสหรือรองเทา้กีฬาเท่านั้น หา้มใส่รองเทา้แตะลงสนาม 

4. กรุณารักษาเวลาเขา้ – ออกสนามใหต้รงเวลา เพื่อรักษาสิทธิของนกัเรียนท่านอ่ืน 

5. กรุณาน าอุปกรณ์กีฬามาเอง ทางแผนกหอพกัไม่มีอุปกรณ์ไวใ้หบ้ริการ  

6. หา้มน าอาหาร และน ้าอดัลม เขา้ไปในสนามเทนนิสเดด็ขาด ยกเวน้น ้าด่ืม 

7. โปรดช่วยกนัรักษาความสะอาด  

8.สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดการออกก าลงักาย 

9.ลา้งมือหลงัออกก าลงักายเสร็จทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

4. อำสำสมัคร 

 

ท าไมตอ้งมีกิจกรรมอาสา 

              

             ช่วยเสริมสร้างทกัษะใหม่ๆ, การเสียสละเวลา, แสดงออกถึงความรับผดิชอบและยงัช่วยให้
ไดรั้บทุนการศึกษาเพ่ือเรียนต่อในมหาวิทยาลยั และสมคัรงานในองคก์รต่างๆ ทา้ยสุดช่วยท าใหคุ้ณ
รู้สึกดี จิตอาสาเป็นมากกวา่การเสียสละเวลาส่วนนึงของเราเพ่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีลดทอน
ความเห็นแก่ตวัลง และยงัเป็นกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ต่อผูอ่ื้น มีผลกระทบท่ียิง่ใหญ่ต่อชุมชน
ทั้งหมดของเรา โอกาสดีดีน้ีเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าไมวิทยาลยัถึงสนบัสนุนใหน้กัเรียนลงมือท าจิตอาสา
ต่างๆ โดยกิจกรรมทั้งหมดนกัเรียนจะสามารถพฒันาทกัษะการใชชี้วิต และกลายเป็นผูร้อบรู้ในดา้น
ต่างๆ เร่ิมตน้จากการจดัใหน้กัเรียนมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตเป็นประชาชนท่ีมีคุณภาพในสงัคม 
นกัเรียนจะสามารถพฒันาทกัษะการใชชี้วิตไดอ้ยา่งดีขณะท่ีนกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆ 
และไดอ้อกจาก comfort zone ของตนเอง. 

 

 

                                                                                                           กิจกรรมอาสาคืออะไร 

 

          กิจกรรมอาสาคืองานจิตอาสาหรือบริการชุมชน 

  

 

กิจกรรมอาสาจะจดัข้ึนท่ีไหน 

 

          กิจกรรมอาสาจะจดัข้ึนในมหาวิทยาลยั หรือ หอพกันกัเรียนเตรียมอุดมดนตรีฯ ในระหวา่ง
สถานการณ์โควิด-19 
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                                                                                                        กิจกรรมอาสาจดัข้ึนเม่ือไหร่ 

 

          เร่ิมกิจกรรม กลางกรกฎาคม หรือ เม่ือวิทยาลยัเปิดปีการศึกษาจนกระทัง่จบปีการศึกษา 
 

 

      มีใครเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบา้ง 

 

            นกัเรียนทุกคน (ม.4-6) 

 

 

                                                                                                          กิจกรรมอาสาเป็นอยา่งไร 

 

a. จิตอาสาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพกัทั้งหมด 
b. ดูแลเร่ืองการรักษาความสะอาดของตูเ้ยน็ 
c. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนท่ีหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมทุกคร้ัง 
d. จดัตารางเวลางานช่วยเหลือในพ้ืนท่ีหอพกั 
e. อ.เอม และ อ.อาร์ม จะดูแลเร่ืองงานจิตอาสา (ภาคบงัคบั) ของนกัเรียนชั้นม.4 (สมุด

ทุนสีชมพ ูชั้น ม.5 ดูแลโดย อ.เตย และ อ.โฟม, ชั้น ม.6 ดูแลโดย อ.ปอ และ อ.เมย)์ 
f. จิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลยั (ภายในมหาวิทยาลยั และจะตอ้งไดรั้บ

ลายเซ็นรับรองจากอาจารยผ์ูดู้แลกิจกรรม) 
g. เดินตรวจหอ้งซอ้ม/ชั้นนอนในหอพกัหลงัจากปิดหอเวลา 21:00 น. 
h. ตรวจการรับอาหาร/น ้าด่ืม ท่ีจุดรับ (ตามเวลาท่ีก าหนด) 
i. ขายของในร้านคา้ YAMP/เช็คสตอ็กสินคา้ในร้าน 
j. ดูแลช่วยเหลือการรับพสัดุ 
k. และจิตอาสาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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หมายเหตุ: หลงัจากสถานการณ์โควิดจะไปท ากิจกรรมเล่นดนตรี, เกมส์, กิจกรรมบนัเทิงต่างๆ ท่ีบา้น

มูลนิธิเด็ก สาย4 และโรงพยาบาลใกลเ้คียง (ถา้เป็นไปได)้ เหมือนก่อนสถานการณ์โควิดท่ีไดท้ ามา 

กจิกรรมจิตอำสำ, งำนบริกำรชุมชน และช้ันเรียนสมำธิ 

นกัเรียนทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา, งานบริการชุมชน และชั้นเรียนสมาธิอย่ำงน้อย 

34 ช่ัวโมง/คน/ภำคเรียนและนกัเรียนจะตอ้งมีสมุดเพื่อจดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ รายละเอียด

ตามดา้นล่างน้ี 

กจิกรรมจิตอำสำ นอกวทิยำลยั 

ตามท่ีวิทยาลยัแนะน า นกัเรียนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นเวลำ 16 ช่ัวโมง/ภำคเรียน 

(สามารถแยกเป็น 4 ชัว่โมง/สุดสปัดาห์/เดือน) นกัเรียนจะเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทั้งโครงการดว้ยตวัเอง 

โดยอาจจะไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ิมเติมจากทางอาจารยแ์ละผูป้กครอง สถานท่ีท่ีสามารถจดักิจกรรม

จิตอาสาไดน้ั้น อาจจะเดินทางไปท่ีมูลนิธิเดก็ หรือโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงวิทยาลยั ฯลฯ  และควร

ต้องอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีพุทธมณฑลหรือบริเวณโดยรอบ ทั้ งน้ีอาจจะจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความ

สนุกสนาน เช่น การแสดงดนตรี, เล่นเกมส์, สร้างความบนัเทิงต่างๆ เป็นตน้ โดยสรุปคือ นกัเรียนควร

จะตอ้งด าเนินโครงการกิจกรรมจิตอาสา 4 วนั/ภาคเรียน (อาจจะเดือนละคร้ัง เป็นตน้) 

งำนบริกำรชุมชน ในวทิยำลยั 

ในส่วนของงานบริการชุมชน ในวิทยาลยันั้น นกัเรียนจะตอ้งช่วยเหลืองานหอพกัทุกอยา่งใน

ต าแหน่งผูช่้วยอาจารยป์ระจ าหอพกั (ทั้ งชายและหญิง) ทั้ งน้ีการช่วยเหลืองานสามารถท าได้ใน

หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงจะรวมไปถึงการดูแลควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในฐานะประธาน

หอพกัในวนัท่ีท าหนา้ท่ี งานบริการชุมชนถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของการอยูอ่าศยัในชุมชนร่วมกนัและ

แสดงถึงความห่วงใยใส่ใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงงานบริการชุมชนน้ีนกัเรียนจะตอ้งลงช่ือเขา้เวร 2 คน/วนั 

(ทั้งชายและหญิง) วนัละ 2 ชัว่โมง (รวมทั้งส้ิน 10 ช่ัวโมง/คน : วนัเรียน 90 วนั/ภาคเรียน) 

ช้ันเรียนสมำธิ 

นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีกล่าวไปขา้งตน้แลว้ นกัเรียนตอ้งเขา้ร่วมชั้นเรียนสมาธิ เป็นเวลำ 8 

ช่ัวโมง/วัน/ภำคเรียน ทั้งน้ีจะมีค่าใชจ่้ายใหก้บัวิทยากรท่ีเขา้มาอบรม หากทางวิทยาลยัก าหนดวนัแลว้ 

จะแจง้ใหน้กัเรียนทราบในภายหลงั  


