
 

 

 

คูมอื 
กฎระเบียบของหอพักและแนวปฏิบัติ 

ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการนักเรียน  

ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 



 

 

 

คํานาํ 

 

คูมือกฎระเบียบของหอพักและแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จัดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยความประพฤติและการปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียน พ.ศ. 2563  

ทั้งน้ี ขอใหนักเรียนปฏิบัติตามคูมือฯ ฉบับน้ี โดยเครงครัด เพ่ือใหการอยูอาศัยรวมกันในหอพักของนักเรียน
เปนไปดวยความเรียบรอย  

 

 

 

 

 

งานกิจการนักเรียน  

ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การแตงกาย 

 (1) แตงกายดวยชุดนักเรียนตองระบุช่ือ–สกุล ของตนเองและประดับเข็มเครื่องหมายโรงเรียน บริเวณ
หนาอก ดานขวา ปกช่ือ–สกุล ดวยไหมสีนํ้าเงิน ขนาดตัวอักษรสูง 0.7 เซนติเมตร กวาง 0.2 เซนติเมตร ปกจุดเพ่ือบอก
ระดับช้ันเหนือ ช่ือ–สกุล  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 จุด ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 จุด และ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3 จุด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.3 เซนติเมตร ดวยไหมสีนํ้าเงิน สําหรับกางเกงนักเรียนชาย 
ขาสั้น ผาสีดํา ความยาวเหนือลูกสะบาไมเกิน 10 เซนติเมตร เหมาะสมกับสวนสูงนักเรียน สําหรับกระโปรงนักเรียน
หญิง ผาสีดํา ความยาวคลุมเขา และใหใชเข็มขัด สีดํา หัวเข็มขัด มีสัญลักษณของโรงเรียน รองเทา และถุงเทา ตาม
รูปแบบที่โรงเรียนกําหนด นักเรียนสามารถใสชุดนักเรียนไดในวันที่มีการเรียนการสอนตามปกติ  

 

 (2) แตงกายดวยเสื้อนักเรียนโปโล ผาสีนํ้าเงิน ปกช่ือ - สกุล ดวยไหมสีขาวบริเวณเหนือกระเปาเสื้อที่อก
ดานซาย ขนาดตัวอักษรสูง 0.7 เซนติเมตร กวาง 0.2 เซนติเมตร และปกเลขรุนเหนือช่ือ – สกุล ขนาดตัวอักษรสูง 1.0 
เซนติเมตร ดวยไหมสีขาว นักเรียนสามารถใสเสื้อนักเรียนโปโลไดในกรณีตอไปน้ี 

  - การใสเสื้อโปโลในวันที่มีการเรียนการสอน สามารถใสชุดนักเรียนโปโลแทนเสื้อนักเรียนหรือเสื้อพละ
ได โดยใสเสื้อทับในกางเกงหรือกระโปรงใหเรียบรอย นักเรียนชายสวมรองเทาผาใบสีดํา นักเรียนหญิงสวมรองเทา
นักเรียนสีดําหรือรองเทาผาใบสีขาว 

  - การใสเสื้อโปโลสําหรับออกกําลังกาย สามารถใสกับกางเกงวอรมขาสั้น-ยาว และอนุญาตเฉพาะ
รองเทาผาใบเพ่ือใชออกกําลังกายได 

 

           ชุดพละ      ชุดโปโล 



 

 

 (3) แตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ในวันที่มีการฝกวิชาทหาร หรือ วันที่หนวยบัญชาการรักษา
ดินแดนกําหนด 

 

 (4) แตงกายดวยชุดหอพัก ใหเหมาะสมกับสถานที่และเวลา 

 

 (5) แตงกายดวยชุดนอน เฉพาะในหองนอนหรือในหอพักเทาน้ัน 

 

 (6) การเขียนรหัสผา จะตองปกดวยดายตางสี หรือเขียนดวยปากกาเขียนผา บริเวณชายเสื้อดานหนา มุม
ขวาลาง 

 (7) หากการแตงกายของนักเรียนไมตรงตามคูมือฯ น้ี จะถูกหักคะแนนความประพฤติ ตามรายการ
ความผิดประเภทที่ 1 

 



 

 

การพักอาศัยในหอพกั 

(1) โรงเรียนจัดเครื่องนอนใหนักเรียน ไดแก ที่นอน หมอน ผาปูที่นอน และปลอกหมอน ซึ่งนักเรียนตองใช
เครื่องนอนตามที่โรงเรียนจัดให 

(2) ในวันที่มีการเรียนการสอนตามปกติ (วันจันทร - วันศุกร) หอพักปดชวงเวลา 22.00 – 05.30 น. และ 
07.30 – 12.00 น. 

(3) ในวันที่ไมมีการเรียนการสอน (วันเสาร - วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) หอพักปดชวงเวลา 22.00 – 
05.30 น. เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

(4) หากมีเหตุเรงดวนฉุกเฉิน หรือเจ็บปวยในชวงเวลาที่หอพักปด ขอใหนักเรียนติดตอครูเวรหอพักประจําวัน
ตามเบอรติดตอที่ระบุไวหนาประตูหอพัก 

(5) ในวันที่มีการเรียนการสอน นักเรียนตองลงหอพักกอนเวลา 07.30 น. และเขาแถวเคารพธงชาติ ตามวัน
เขาแถวของแตละระดับช้ัน 

- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาแถววันจันทร ณ ศูนยกีฬาฯ 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เขาแถววันอังคาร ณ ศูนยกีฬาฯ 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เขาแถววันพุธ ณ ศูนยกีฬาฯ 

(6) Common Room และ Study Room เปดบริการต้ังแต 05.30 – 24.00 น. ใหนักเรียนแสกน QR code 
หนาหองกอนเขาใชบริการ โดยรักษาระยะหางตามมาตรการ และชวยกันประหยัดพลังงานไฟฟา 

(7) การใชบริการซักรีด 
ก.  หองบริการซักรีด (หองผา) อยูบริเวณอาคาร 13 เปดใหบริการทุกวัน 
ข. นักเรียนตองสงและรับผาตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด โดยหองบริการซักรีด เปดใหบริการในชวงเวลา 

16.00 – 20.00 น.  
ค. นักเรียนตองสงเสื้อผาซักทุกเชา โดยสงผาในบริเวณที่โรงเรียนกําหนด  และสงเครื่องนอนซัก อยางนอย

สัปดาหละ 1 ครั้ง  

(8) การรับไปรษณียภัณฑและสิ่งของ นักเรียนตองติดตามและบันทึกการรับภายใน 3 วัน หลังจากของมาสง 
และตองแสดงสิ่งของภายในบรรจุภัณฑใหแกครูหอพักเพ่ือตรวจกอนรับทุกครั้ง  

(9) ไมอนุญาตใหสั่งอาหารจากภายนอกเขามารับประทาน หรือบริการ delivery ทุกประเภท 
(10) นักเรียนตองเก็บดูแลทรัพยสินของตนเอง โดยโรงเรียนไดจัดตูล็อคเกอรประจําตัวใหนักเรียนทุกคน  
(11) นักเรียนตองชวยกันดูแลทรัพยสินสวนรวมของโรงเรียน หากพบอุปกรณชํารุดหรือเสียหาย ใหแจงซอมโดย

แจงผานครูหอพัก หรือคณะกรรมการหอพัก 
(12) หามนําเครื่องใชไฟฟาประเภทใหความรอนทุกชนิด เชน กานํ้ารอน เครื่องชงกาแฟ เตารีด เตาไฟฟา     

เขามาในหอพัก 
(13) นักเรียนตองนําสัมภาระ เสื้อผา ของใชสวนตัวตาง ๆ ออกจากหอพักเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การกลับบาน 

 การกลับบาน ใหเปนไปตามปฏิทินโรงเรียน 

ขั้นตอนการขออนุญาตกลับบาน 

ก. นักเรียนจะสามารถกลับบานไดดวยตนเองหรือผูปกครองมารับ ขึ้นอยูกับการอนุญาตกลับบานที่
ผูปกครองนักเรียนไดระบุไวในเอกสารแสดงความยินยอมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนเทาน้ัน 

ข. นักเรียนบันทึกในระบบ DMIS เพ่ือขออนุญาตกลับบานกอนมารับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
(บัตรเหลือง) กับครูหอพัก และตองคืนบัตรฯ ภายในเวลาที่กําหนดทุกครั้ง  

ค. การขออนุญาตกลับบาน ใหมารายงานตัวกับครูหอพัก (รับบัตรเหลือง) ในเวลา 12.00 – 18.00 น. 
หรือเวลา 06.00 – 08.00 น. ของวันถัดไป 

ง. การกลับเขาโรงเรียน ใหกลับเขาหอพักได (คืนบัตรเหลือง) ไมเกินเวลา 18.30 น.  
จ. การกลับเขาหอพักเกินเวลาที่กําหนด ใหนักเรียนทําบันทึกขออนุญาต โดยผูปกครองและครูที่ปรึกษา

รับทราบ และตองไดรับการอนุญาตจากโรงเรียน  
 

การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
ก. ไมอนุญาตใหนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ยกเวนการกลับบาน และการออกนอกโรงเรียนกรณี

พิเศษ 
ข. การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนกรณีพิเศษ เชน กิจกรรมโครงงาน ศึกษาดูงาน นักเรียนตองขอ

อนุญาต พรอมระบุเหตุผลความจําเปน โดยมีครูที่ปรึกษา/ครูผูดูแลกิจกรรมน้ัน ๆ พิจารณาเหตุผลความจําเปนดังกลาว
รวมดวย และผูปกครองตองอนุญาตใหนักเรียนออกนอกโรงเรียน กอนเสนอใหโรงเรียนพิจารณาอนุญาต 

 

การลา 

ก. นักเรียนสามารถดาวนโหลด เอกสารการลา (กน.01) ไดที่ เว็บไซตงานกิจการนักเรียน (รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

ข. นักเรียนกรอกรายละเอียดใหครบถวน แนบเอกสารที่เก่ียวของ ใหผูปกครองและครูที่ปรึกษาเซ็น
รับทราบ ลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ โดยครูที่ปรึกษาจะเปนผูสงใบลามายัง sta@mwit.ac.th (กรณีที่ผูปกครองไม
สามารถเซ็นรับทราบได ใหครูที่ปรึกษาติดตอผูปกครองเพ่ือรับทราบการอนุญาตแทนได) 

ค. ในกรณีฉุกเฉิน ใหนักเรียนย่ืนใบลาที่งานกิจการนักเรียน และไดรับการอนุญาตจากโรงเรียนเทาน้ัน จึง
จะสามารถเดินทางออกนอกบริเวณโรงเรียนได  

ง. การลาปวย ใหนักเรียนย่ืนใบลาปวย พรอมแนบใบรับรองแพทย หลังกลับเขาหอพักไมเกิน 3 วัน  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การใชสถานที่ภายในโรงเรียน 

 นักเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อยางเครงครัด 

(1) ศูนยวิทยบริการ 
เวลาเปดใหบริการ 

วันจันทร – วันศุกร  เปดใหบริการเวลา 08.00 – 16.30 น. และเวลา 18.00 – 21.00 น. 
วันเสาร – อาทิตย เปดใหบริการเวลา 09.00 – 17.00 น. 

ปดใหบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ  
*** รายละเอียดเพ่ิมเติม ใน E-mail ที่ไดรับจาก ศูนยวิทยบริการ (arc@mwit.ac.th) 
 

 
 

(2) ศูนยกีฬาและสนามกีฬากลางแจง (เปนไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนครปฐม)  
เวลาเปดใหบริการ 

วันจันทร – วันศุกร เปดใหบริการเวลา 16.30 – 20.00 น. 
วันเสาร – วันอาทิตย เปดใหบริการเวลา 16.00 – 20.00 น. 
ปดใหบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ 

               หมายเหตุ :  การเขาใชศูนยกีฬาจะดําเนินการเปนรอบ ๆ ตามแนวทาง มาตรการการปองกันโรคโควิด 19  
 

 

 

mailto:arc@mwit.ac.th


 

 

 
(3) สระวายนํ้า (เปนไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนครปฐม)  

เวลาเปดใหบริการ 
 วันอาทิตย - พฤหัสบดี เวลา 16.30 – 19.30 น. 
 ปดใหบริการในวันศุกร - เสาร และวันหยุดนักขัตฤกษ 
 

 
 
 

(4) โรงอาหาร  
เวลาเปดใหบริการ 

วันอาทิตย - พฤหัสบดี  รอบเชา  เวลา 06.00 – 07.50 น. 
   รอบกลางวัน เวลา 11.30 – 13.00 น. (ขายอาหารถึงเวลา 12.40 น.) 
   รอบเย็น  เวลา 16.00 – 19.00 น. 
วันศุกร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ รอบเชา  เวลา 06.00 – 10.00 น. 
     รอบกลางวัน เวลา 11.00 – 14.00 น. 
     รอบเย็น  เวลา  15.00 – 19.00 น. 

 

 
 
 

(5) รานคาสมาคม เปดใหบริการชวง 06.00 – 21.45 น. 
 
 
 
 
 



 

 

(6) หองพยาบาล เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง 
 

 

 

การจัดระเบียบหองนอน 

(1)  หองนอนหอพักนักเรียนชาย (พักหองละ 4 คน) 
ภายในหองพัก ประกอบดวย 

เตียงสองช้ัน 2 เตียง 
โตะ 4 ตัว 
เกาอ้ี 4 ตัว 
ตูเสื้อผา 4 หลงั 
เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 
พัดลมโคจร 1 ตัว 

 (2) หองนอนหอพักนักเรียนหญิง (พักหองละ 6 คน) 
ภายในหองพัก ประกอบดวย 

เตียงสองช้ัน  3 เตียง 
โตะ  6 ตัว 
เกาอ้ี  6 ตัว 
ตูเสื้อผา 6 หลงั 
เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 
พัดลมโคจร 4 ตัว 
 

(3) หองนอนหอพักนักเรียนหญิง (พักหองละ 4 คน) 
ภายในหองพัก ประกอบดวย 

เตียงสองช้ัน  2 เตียง 
โตะ  4 ตัว 
เกาอ้ี 4 ตัว 
ตูเสื้อผา 4 หลัง 
เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 
พัดลมติดผนัง 1 ตัว 

(4) การจัดผังหองนอนตองเปนระเบียบเรียบรอย ถูกสุขลักษณะ และสามารถทําความสะอาดไดงาย                     
โดยนักเรียนตองติดปายระบุแสดงความเปนเจาของ เตียง โตะ เกาอ้ี และตูเสื้อผาดังกลาว 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสาร กน.01 (เฉพาะรูปแบบ onsite) 

 

 

ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาดวยความประพฤติและการปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียน 

 

 

ขอกําหนดการใชบริการศูนยกีฬาและสระวายน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางกําหนดเวลากิจวัตรนักเรียนหอพัก 

 

***หมายเหตุ*** หอพัก  ........      ศูนยวิทยบริการ  ........      โรงอาหาร  ........      ศูนยกีฬา  ........       
 

เวลา วันจันทร – วันศุกร วันศุกร วันเสาร/อาทิตย/วันหยุดนักขัตฤกษ 

05.30 น. ประตูหอพักเปด 

06.00 น. โรงอาหารเปดใหบริการ (รอบเชา) / รานคาสมาคมฯเปดใหบริการ 

07.30 น. ประตูหอพักปด นักเรียนทํากิจกรรมตามอัธยาศัย 
ออกกําลังกาย  รับประทานอาหาร 

 อานหนังสือ หรือทํากิจกรรมตามตารางท่ี
โรงเรียนกําหนดให 

07.50 น. 
กิจกรรมพิธีเขาแถวเคารพธงชาติ (ตามระดับชั้น) /  

โรงอาหารปดใหบริการ (รอบเชา) 
- 

08.00 น. ศูนยวิทยบริการเปดใหบริการ (รอบแรก) 

09.00 น. - ศูนยวิทยบริการเปดใหบริการ 

10.00 น. - โรงอาหารปดใหบริการ (รอบเชา) 

11.00 น. - โรงอาหารเปดใหบริการ (รอบกลางวัน) 

11.30 น. โรงอาหารเปดใหบริการ (รอบกลางวัน)  นักเรียนทํากิจกรรมตามอัธยาศัย 
ออกกําลังกาย  รับประทานอาหาร  

อานหนังสือ หรือทํากิจกรรมตามตารางท่ี
โรงเรียนกําหนดให 

12.00 น. ประตูหอพักเปด 

13.00 น. โรงอาหารปดใหบริการ (รอบกลางวัน) (ขายอาหารถึงเวลา 12.40 น.)  

14.00 น. - โรงอาหารปดใหบริการ (รอบกลางวัน) 

15.00 น. - โรงอาหารเปดใหบริการ (รอบเย็น) 

16.00 น. 
 โรงอาหารเปดใหบริการ (รอบเย็น)  ศูนยกีฬาเปดใหบริการ 

หองผาเปดใหบริการ 

16.30 น. ศูนยวิทยบริการปดใหบริการ (รอบแรก)  / ศูนยกีฬาเปดใหบริการ - 

17.00 น. - ศูนยวิทยบริการปดใหบริการ 

18.00 น. ศูนยวิทยบริการเปดใหบริการ (รอบสอง) - 

19.00 น. โรงอาหารปดใหบริการ (รอบเย็น) 

20.00 น. หองผาปดใหบริการ / ศูนยกีฬาปดใหบริการ 

21.00 น. ศูนยวิทยบริการปดใหบริการ (รอบสอง) - 

21.45 น. รานคาสมาคมฯปดใหบริการ 

22.00 น. ประตูหอพักปด ครูหอพักตรวจนับจํานวนนักเรียนท่ีหองนอน 

24.00 น. นักเรียนปดไฟเขานอน 

 

หมายเหต ุ: ตารางเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 


