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ระเบียบ ข้อปฏิบัติของนักเรียนหอพักต้นกล้ากัลปพฤกษ ์
โครงการ วมว. – มข. 

๑. ความประพฤติและมารยาท นักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี ้
๑.๑. ปฏิบัติตามระเบียบของหอพักทุกประการ 
๑.๒. รักษามารยาท ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ ให้เป็นที่รำคาญหรือรบกวนผู้อื่น 
๑.๓. แต่งกายสุภาพและเหมาะสมกาลเทศะ ห้ามสวมชุดนอนหรือชุดท่ีไม่สุภาพไปยังบริเวณส่วนกลางหรือช้ันล่าง 
๑.๔. ควรใช้คำพูดท่ีสุภาพและเหมาะสม 
๑.๕. ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าเดินขึ้นห้อง นอกจากเปล่ียนเป็นสวมรองเท้าสำหรับใส่ในบ้าน 
๑.๖. ห้ามเข้าห้องพักของผู้อื่นโดยพลการ  
๑.๗. ไม่ทะเลาะวิวาท กล่ันแกล้ง ทำร้ายร่างกายกัน หรือมีเรื่องชู้สาว หรือประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม 
๑.๘. ห้ามเสพส่ิงเสพติดมึนเมาทุกชนิด รวมถึงห้ามด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด  
๑.๙. ห้ามนำบุคคลภายนอกขึ้นบนอาคารหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล 
๑.๑๐. ห้ามจัดงานเล้ียงสังสรรค์ หรืองานรื่นเริงใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

๒. การเข้า - ออกหอพัก 
๒.๑. หอพักเปิดเวลา ๐๗.๐๐ น. และปิดเวลา ๒๑.๐๐ น. 
๒.๒. การเข้า-ออกหอพัก นักเรียนจะต้องสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง และไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องพกัช้ันอื่นๆ ท่ีมิใช่

ช้ันท่ีพักของตนเอง ผู้ท่ีฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางวินัย 
๒.๓. ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับเข้าหอพักหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร

โครงการ หากมีการฝ่าฝืน ผู้ปกครองจะต้องมารับนักเรียนกลับเอง หรือถูกลงโทษตามระเบียบ  
๒.๔. ทางหอพักไม่อนุญาตให้นักเรียนค้างคืนนอกหอพกั ยกเว้นช่วงปิดภาคการศึกษา การพักรักษาตัวที่บ้านหรือ

โรงพยาบาลในกรณีท่ีเจ็บป่วย สำหรับกรณีท่ีมีเหตุจำเป็น นักเรียนต้องกรอก “แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอก
สถานท่ี” โดยต้องได้รับอนุญาตจากครูเวรประจำวัน และกลับเข้าหอพักตามเวลาท่ีกำหนด ผู้ท่ีฝ่าฝืนจะได้รับโทษทาง
วินัย 

๒.๕. ทางหอพักจัดให้มีบริการอาหารเช้าและอาหารเย็นทุกวันท่ีมีการเรียนการสอน ณ ลานอเนกประสงค์ฝ่ังทิศใต้ โดยจัด
อาหารเช้าเวลา ๐๖.๔๕ น. – ๐๗.๓๐ น. และจัดอาหารเย็นเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ซึ่งนักเรียนต้องรับประทาน
ให้เสร็จและเก็บจานอาหารให้เรียบร้อยภายในเวลาดังกล่าว ท้ังนี้หอพักจะทำการปิดประตูเข้า – ออก ช่วงระหว่างวัน
ใน เวลา ๐๗.๔๕ น. - ๑๕.๓๐ น. และปิดหอพักเวลา ๒๑.๐๐ น. 

๒.๖. การเป็นนักเรียนประจำหอพัก  นักเรียนยงัอยู่ในความรับผิดชอบและภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การ
เข้าแถวและเช็คช่ือตอนเช้า การลาประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน เป็นต้น ไม่อนุญาตให้นกัเรียนอยู่หอพัก
ในวันท่ีมีการเรียนการสอน ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย นักเรียนต้องรีบแจ้งผู้ดูแลหรือครูเวรประจำวันโดยด่วน เพื่อจะได้รับ
การปฏิบัติดูแลท่ีเหมาะสมต่อไป 

๒.๗. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น เตรียมการแสดง ตกแต่งเวทีและสถานท่ี การซ้อมกีฬา ซ้อมเชียร์ เป็น
ต้น นักเรียนต้องมีวนิัย รู้จักแบ่งเวลา และต้องกลับเข้าหอพักทันตามเวลาท่ีกำหนด  
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๓. การดูแลและรักษาความสะอาดห้องพัก นักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
๓.๑. เป็นหน้าท่ีของนักเรียนท่ีต้องดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพักท้ังหน้าห้อง ภายใน

ห้อง และหลังห้องพัก จะมีการตรวจห้องพักเป็นครั้งคราว โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า นักเรียนจะต้องรักษาความ
สะอาดอยู่เสมอ ห้องท่ีไม่ผ่านการตรวจ นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น รดน้ำต้นไม้ ปลูกผัก ทำ
ความสะอาดระเบียงทางเดิน เป็นต้น  

๓.๒. ห้ามขีดเขียน ติดรูปภาพ หรือกระทำการใดๆ ท่ีทำให้เกิดความเสียหายต่อผนังห้องหรือเครื่องใช้ต่างๆ  
๓.๓. ห้ามถอดถอน ดัดแปลง ต่อเติม โยกย้าย เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ทุกชนิดในห้องพัก หากเกิดการชำรุดเสียหาย 

นักเรียนต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน 
๓.๔. ห้ามตากผ้าหรือวางส่ิงของพาดขอบระเบียงออกมาด้านนอก ตากผ้าในท่ีท่ีหอพักจัดให้เท่านั้น ห้ามวางกระถางต้นไม้

และส่ิงของอื่นๆ บนขอบผนังระเบียงห้องโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นท่ีเดินผ่านไปมาได้ 
๓.๕. ห้ามประกอบอาหารหรือรับประทานอาหารในห้องพักโดยเด็ดขาด แต่นักเรียนสามารถใช้ห้องอเนกประสงค์ในแต่ละ

ช้ันได้ โดยทางหอพักจัดให้มีตู้เย็นและไมโครเวฟไว้บริการ ซึ่งนักเรียนต้องศึกษาวิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง เพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดอันตรายจากอัคคีภัยและโปรดช่วยกันรักษาความสะอาด 

๓.๖. ห้ามกวาดขยะลงบนระเบียงทางเดิน หรือวางถุงขยะ รองเท้า หรือส่ิงของใดๆ บนพื้นหน้าห้องพักโดยเด็ดขาด ผู้ท่ีฝ่า
ฝืนจะถูกปรับและให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  

๓.๗. เก็บส่ิงของมีค่าไว้ในท่ีมิดชิด และล็อคประตูห้องทุกครั้งท่ีไม่อยู่ เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย 
๓.๘. หากนักเรียนพบว่าในห้องของตนเอง หรือบริเวณรอบหอพักมีอุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีชำรุด ให้แจ้งซ่อมส่ิงของชำรุดได้ท่ี

ห้องสำนักงาน แล้วทางหอพักจะดำเนินการตรวจสอบและซ่อมตามลำดับ ยกเว้นการชำรุดนั้นเกิดจากการละเลยไม่
เอาใจใส่ หรือเกิดจากการกระทำของนักเรียน นักเรียนท่ีพักในห้องนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อม
นั้นๆ ตามมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 

๔. การดูแลทรัพย์สินส่วนรวม นักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
๔.๑. การใช้ลานกีฬาสำหรับกิจกรรมสันทนาการและออกกำลังกาย เช่น สนามบาสเก็ตบอล สนามเปตองและสนาม

แบดมินตัน เป็นต้น เปิดให้บริการถึง ๒๐.๐๐ น. นักเรียนสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ได้ โดยต้องจัดเก็บให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเมื่อใช้งานเสร็จ 

๔.๒. ไม่นำวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีทางหอพักจัดไว้ใช้ส่วนกลาง ไปใช้ส่วนตัวโดยเด็ดขาด ท้ังนี้ทางหอพักจัดให้มีบริการการยืม-คืน
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เพื่อทำรายงาน โครงงาน หรือประกอบการเรียนการสอน โดยสามารถยืม
ได้ที่ห้องสำนักงาน ซึ่งนักเรียนต้องศึกษาวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง หากเกิดการชำรุดเสียหาย นักเรียนต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายในการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน 

๔.๓. ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องอเนกประสงค์ ห้องกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบของหอพัก 
๔.๔. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างระมัดระวงั ปิดสวิตช์และถอดปล๊ักไฟหรือปล๊ักพ่วงออกทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ เพื่อ

ป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากอัคคีภัย 
๔.๕. ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด ปิดน้ำและไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน  

หมายเหตุ ค่าไฟฟ้า ทางโครงการรับผิดชอบให้คนละ ๑๕ ยูนิตต่อเดือน ส่วนที่เกิน นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายยูนิตละ  ๕ บาท 
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๕. หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัตินักเรียนหอพักโครงการ วมว.-มข.จะพิจารณาโทษตามแต่กรณี ดังนี้ 
๕.๑. อบรม ตักเตือนด้วยวาจาและให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ์
๕.๒. ตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานผู้ปกครอง 

รวมทั้งถูกตัดคะแนนในรายวิชาทักษะชีวิตและมีผลต่อการพิจารณาต่อสัญญาทุน นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหารโครงการ วมว.-มข.  

๖. การติดตามอ่านประกาศของหอพัก 
๖.๑. นักเรียนต้องติดตามประกาศของหอพักอย่างสม่ำเสมอ ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือเว็บเพจ เพื่อรับทราบข้อมูล

ข่าวสารได้ทันเวลาและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง กรณีมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าท่ีบริหารงานหอพักหรือ
อาจารย์เวรประจำหอพัก 

 

๗. การเดินทางระหว่างหอพัก – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
๗.๑. โรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์) นักเรียนสามารถเดินไปโรงเรียนได้  
๗.๒. โรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) นักเรียนเดินทางด้วยรถท่ีทางหอพักจัดเตรียมไว้ หรือใช้บริการรถขนส่งมวลชน มข. ซึ่ง

ให้บริการฟรี ต้ังแต่ เวลา ๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ทุกวัน ยกเว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับเวลาหลังเลิกเรียน นักเรียน
สามารถใช้บริการรถขนส่งมวลชน มข. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓๐ นาที 

๗.๓. ทางหอพักไม่อนุญาตให้นักเรียนขับขีร่ถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ถึงแม้นักเรียนจะมีใบอนุญาตขับรถก็ตาม รวมถึง
การนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ท้ังนี้การใช้บริการรถสาธารณะต่างๆ นักเรียนต้องมี
วินัย ตรงต่อเวลา รู้จักวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบและทันเวลา จะเอาเป็นข้ออ้างในการเข้าเรียนสาย หรือ
กลับเข้าหอพักช้ากว่าเวลาท่ีกำหนดไม่ได้ 
 

๘. ค่าจองสิทธิ์ในการอยู่หอพัก แบ่งเป็นดังนี้ 
๘.๑. ค่าประกันหอพัก ๔,๕๐๐ บาท* 
๘.๒. ค่าประกันกุญแจ ๒๐๐ บาท/หนึ่งดอก* 
๘.๓. ค่าจัดการส่วนกลาง ๕๐ บาท/เทอม รวมเป็น ๓๐๐ บาท** 

รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ 
* รายการท่ี ๘.๑ และ ๘.๒ นักเรียนจะได้รับคืน ก็ต่อเมื่อนักเรียนทำความสะอาดห้องพักและคืนกุญแจห้องพักแก่

ผู้ดูแลหอพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้นแกห่้องพักหรือทรัพย์สิน ทางหอพักขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
เงินค่าประกันหอพักเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้นๆ ตามสมควร 

** รายการท่ี ๘.๓ นักเรียนจะเป็นผู้บริหารจัดการ 
 

ท้ังนี้นักเรียนและผู้ปกครองได้ศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบข้อปฏิบัติดังกล่าว และลงนามรับทราบไว้ ณ ท่ีนี้ 
 
ลงช่ือ.....................................................    ลงช่ือ..................................................... 
 ( ) (      ) 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ปกครองนักเรียน 
ฝ่ายมัธยมศึกษา ( ศึกษาศาสตร์   มอดินแดง)  
วันท่ี............../................./..............            วันท่ี............./................./............ 



แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพทั่วไปนักเรียนโครงการ วมว.-มข. 
 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา  (   ศึกษาศาสตร์      มอดินแดง)  ปีการศึกษา..................... 
ช่ือ-สกลุ (นาย/นางสาว) .................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน ................................... เลขบัตรประชาชน………………………………………………….……. 
วัน เดือน ปี เกดิ........................................อายุ...........................ปี  น ้าหนัก..........................กก.  ส่วนสูง....................ซม. 
เบอร์โทรศัพท์ ................................... E-mail ………………………………………. Line ID …………..……………. 
 

ปร
ะว
ัติสุ

ขภ
าพ

 

 

1. กลุ่มเลือด     ไม่ทราบ         หมู่เลือด A         หมู่เลือด B         หมู่เลือด AB         หมู่เลือด O 
2. โรคประจ าตวั........................................................................................................................................................... 
3. ประวตัิการแพ ้     ไม่ทราบ/ไม่มีประวติัการแพ ้     แพย้า .............................................................................   
   แพอ้าหาร ......................................................................... 

4. ลกัษณะอาการที่แพ ้
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
 

สิท
ธิด้

าน
กา
รรั
กษ

า

รัก
ษา
พย

าบ
าล

 

 

  ไม่ทราบ/ไม่มี         บตัรทอง  โรงพยาบาล...................................................จงัหวดั.............................................       
  ใชสิ้ทธิผูป้กครอง ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ลูกจา้งประจ า  หน่วยงาน.......................................................................... 
  ใชสิ้ทธิผูป้กครอง บริษทัเอกชน/หา้งร้าน ………………………………………………………………………….. 
  ประกนัสุขภาพเอกชน  บริษทั.................................................. กรมธรรมเ์ลขที่......................................................... 
 

ข้อ
มูล

ผู้ป
กค

รอ
ง 

 

ช่ือ-สกลุ บิดา ...............................................................................................  เบอร์โทรศัพท์ .............................................. 
ช่ือ-สกลุ มารดา ...........................................................................................  เบอร์โทรศัพท์ .............................................. 
ช่ือ-สกลุผู้ปกครอง   กรณผู้ีปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา 
(นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ............................................... 
เก่ียวขอ้งกบันกัเรียน .............................................. 
กรณฉุีกเฉินให้ติดต่อ     บิดา               มารดา             ผูป้กครอง 
  

หมายเหตุ  กรณีนกัเรียนมีปัญหาสุขภาพจากการเจบ็ป่วย/ประสบอุบติัเหตุ ทางโครงการฯ จะส่งตวัเขา้รับการรักษาพยาบาลที่ 
“โรงพยาบาลศรีนครินทร์” เป็นอนัดบัแรก   หากผูป้กครองมีความประสงคใ์หรั้บการรักษาที่โรงพยาบาลอ่ืน  
โปรดระบุ ........................................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ........................................................     ลงช่ือ.................................................................. 
(                                                                )      (                                                                           ) 
                         นกัเรียน                          ผูป้กครอง 




