
 
 

                  ค ำน ำ 
 

กลุ่มหอพกันกัศึกษา เขตแม่คาว มหาวทิยาลยัพายพั ไดจ้ดัท าคู่มือนกัศึกษากลุ่มหอพกัฯข้ึน 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจและทราบถึงคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีเขา้พกั กฎระเบียบ การใชบ้ริการ
ภายในกลุ่มหอพกั ตลอดจนการดูแลนกัศึกษาโดยระบบเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพชีวิต (RA:Residential 
Life Staff) จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือนกัศึกษากลุ่มหอพกัน้ีจกัเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาต่อไป 
 
  
 
 
       กลุ่มหอพกันักศึกษำ เขตแม่คำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกำศมหำวทิยำลัยพำยพั 
เร่ือง ก ำหนดให้นักศึกษำมหำวทิยำลยัพำยพั ช้ันปีที่ 1 เข้ำพกัในหอพกัของมหำวิทยำลัยพำยพั 

 
 เพื่อใหน้กัศึกษามหาวทิยาลยัพายพั เป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์มีคุณภาพชีวติท่ีสมบูรณ์ 
และไดรั้บการเสริมสร้างพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การศึกษาเล่าเรียน การท ากิจกรรมสร้างสรรค ์
การมีทกัษะชีวติท่ีงอกงามดว้ยคุณธรรมจริยธรรม การอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขและมีน ้าใจบริการ 
รับใชส้ังคม จึงเห็นสมควรใหน้กัศึกษาเขา้พกัอาศยัในหอพกัของมหาวทิยาลยัพายพั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
กระบวนการพฒันานกัศึกษาดงักล่าว 
  
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 43(1) และ (13) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 จึงก าหนดใหน้กัศึกษามหาวทิยาลยัพายพั ชั้นปีท่ี 1 ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป เขา้พกัในหอพกัของมหาวทิยาลยัพายพั เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดย 
ใหค้ณะวชิาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศน้ี 
 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป     ประกาศ ณ วนัท่ี 30 เดือนมีนาคม พุทธศกัราช 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบกำรเข้ำพกั กลุ่มหอพักนักศึกษำ เขตแม่คำว มหำวิทยำลยัพำยพั  
(บ้ำนพกันำนำชำติภรำดรภำพ หอพกันักศึกษำหญงิอลัฟำและหอพกันักศึกษำชำยโอเมกำ) 

 
 มหาวทิยาลยัพายพัเห็นวา่ การใชชี้วติในหอพกัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาและการพฒันา  
ดงันั้น มหาวทิยาลยัมีความตอ้งการท่ีจะสร้างบรรยากาศใหผู้ท่ี้พกัอาศยัมีความรู้สึกเหมือนเป็นบา้นหลงัท่ี
สองและนกัศึกษาเป็นสมาชิกในครอบครัว เน่ืองจากมหาวทิยาลยัพายพัมีรากฐานความเช่ือทางคริสต์
ศาสนาจึงมีการน าหลกัจริยธรรมเก่ียวกบัสันติภาพ สัจจะและความรักมาใชใ้นการอยูร่่วมกนั  
 
 มหาวทิยาลยัตระหนกัดีวา่การสร้างชุมชนท่ีดีนั้น จ  าเป็นตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพราะกฎระเบียบและขอ้ตกลงร่วมกนันั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะน ามาซ่ึงความสงบสุขและ
ความปลอดภยัในชุมชน ดว้ยเหตุน้ีมหาวทิยาลยัพายพัจึงเห็นสมควรให้นกัศึกษาท่ีพกัอาศยัอยูก่ลุ่มหอพกั
เขตแม่คาว ถือปฏิบติัตามระเบียบน้ี 
 กลุ่มหอพกันักศึกษำ  เขตแม่คำว หมายถึง บา้นพกันานาชาติภราดรภาพ หอพกันกัศึกษา
หญิงอลัฟาและหอพกันกัศึกษาชายโอเมกา 
 นักศึกษำ หมายถึง นกัศึกษาท่ีพกัในกลุ่มหอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัพายพั เขตแม่คาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติของนักศึกษำทีเ่ข้ำพกัในกลุ่มหอพกันักศึกษำ เขตแม่คำว 
 

1.1 นกัศึกษามหาวทิยาลยัพายพั ชั้นปีท่ี 1 ทุกคณะเขา้พกัในกลุ่มหอพกั เป็นระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับ
นักศึกษำให้พกัในหอพกัของวทิยำลยัพระคริสตธรรมแมคกลิวำรี  และคณะพยำบำลศำสตร์แมคคอร์มิค 
(นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติพกัท่ีบา้นพกันานาชาติภราดรภาพ) 

1.2 นกัศึกษามหาวทิยาลยัพายพั ชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี   
1.2.1 เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัพายพั 
1.2.2 มีความประพฤติดี เรียบร้อย 
1.2.3 ไม่เป็นผูก้ระท าผดิกฎ ระเบียบของกลุ่มหอพกัและมหาวทิยาลยั 

 
วสัดุ ครุภัณฑ์ ที่หอพกัมีให้บริกำรในห้องพกัส ำหรับนักศึกษำ 1 คน ดังนี ้

1.ตูเ้ส้ือผา้   2.เตียง   3.โตะ๊อ่านหนงัสือ    4.เกา้อ้ี    5.ท่ีนอน 
 
ส่ิงของทีต้่องเตรียม  
  1.ผา้ปูท่ีนอน   2.หมอน   3.ปลอกหมอน   4.ผา้ห่ม   5.ผา้รองท่ีนอน   6.ราวตากผา้  7.เคร่ืองใชส่้วนตวัท่ี
จ าเป็น 
 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทีอ่นุญำตให้นักศึกษำน ำมำใช้ในหอพกั 

1.พดัลม 2.เตารีดและโตะ๊รีดผา้    3.เคร่ืองเป่าผม    4.โคมไฟตั้งโตะ๊    5.คอมพิวเตอร์   
6.ตูเ้ยน็ขนาดไม่เกิน 5 คิว จ านวน 1  เคร่ืองต่อหอ้ง (400บาทต่อเทอม)   
7.โทรทศัน์ จ  านวน 1 เคร่ืองต่อห้อง ไม่เกิน 21 น้ิว 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวดที ่1 กำรบริกำร 

1.1 ติดต่อเจา้หนา้ท่ีธุรการ เพื่อแจง้ซ่อมบ ารุง และ/หรืองานบริการอ่ืนๆ ไดท่ี้ห้องธุรการประจ าหอพกั 
เวลาท าการวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น./ตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
1.2 ติดต่อเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพชีวติ (RA) ไดทุ้กวนั 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ในเวลา 8:00-24:00 น.  
วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์เวลา 15:00-24:00 และ On Call หลงัเท่ียงคืน 
1.3 กรณีมีปัญหาดา้นการเรียนหรือการใชชี้วิตในมหาวทิยาลยั สามารถปรึกษาเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพ
ชีวติ อนุศาสก ผูจ้ดัการ และ/หรืออาจารยป์ระจ าหอพกั  
1.4 นกัศึกษาสามารถใชห้อ้งคอมพิวเตอร์และหอ้งอ่านหนงัสือในแต่ละหอพกัได ้ตามเวลาท่ีก าหนด และ
ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ  
 1.5 มีบริการเคร่ืองซกัผา้ แบบหยอดเหรียญซ่ึงอยูช่ั้นล่างของแต่ละหอพกั ขอความร่วมมือในการรักษา
ความสะอาด และช่วยกนัดูแลเคร่ืองซกัผา้ 
1.6 มีบริการดา้นอาหาร 2 แห่ง คือ  ศูนยบ์ริการซิกมา และ บา้นพกันานาชาติภราดรภาพ 
 
ขอควำมร่วมมือในการรักษาความสะอาด ทั้งหอ้งคอมพิวเตอร์และหอ้งอ่านหนงัสือ  
ใชค้อมพิวเตอร์อยา่งระมดัระวงัและไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
หมวด 2 หน้ำทีพ่งึปฏิบัติ 

2.1 ใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจระเบียบการตามคู่มือนกัศึกษาหอพกัเขตแม่คาว พร้อมกบัลงช่ือรับทราบ 
และยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบดงักล่าวทุกประการ 
2.2 เม่ือครบก าหนดตามสัญญา ใหน้กัศึกษาขนยา้ยทรัพยสิ์นส่วนตวัทั้งหมดออกจากห้องพกั และส่งมอบ
หอ้งพกั พร้อมกบัส่ิงของตามรายละเอียดในใบรับมอบส่ิงของ  เช่น เตียง โตะ๊ และเกา้อ้ี เป็นตน้ ใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบภายในเวลาท่ีก าหนด กรณีท่ีไม่ขนยา้ยทรัพยสิ์นส่วนตวัออกจากหอ้งพกั เม่ือครบ
ก าหนดทางหอพกัสามารถเขา้ครอบครองพื้นท่ี โดยไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนกัศึกษา 
2.3 หากนกัศึกษาหอพกัมีความจ าเป็นตอ้งเขา้-ออกหอพกัระหวา่งเวลา 24:00-06:00 น. ตอ้งลงช่ือการเขา้ 
– ออกและวางบตัรหอพกัหรือบตัรนกัศึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั  ถ้ำนักศึกษำกลบัหอหลงั
เทีย่งคืนเกนิ 5 คร้ัง/เทอม ทำงหอพกัจะแจ้งผู้ปกครองให้รับทรำบ 
2.4 ใหน้กัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มหอพกัฯ ท่ีก าหนดไวต้ลอดปีการศึกษา 
2.5 ใหน้กัศึกษาตอ้งดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในหอพกัของตนเอง หากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 
ทางกลุ่มหอพกัจะไม่รับผดิชอบ 
2.6 ใหน้กัศึกษาจอดรถในบริเวณท่ีก าหนด และล็อครถทุกคร้ังท่ีจอด หากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 
ทางกลุ่มหอพกัฯจะไม่รับผดิชอบ 
2.7 นกัศึกษาไม่ควรทิ้งขยะ หรือส่ิงท่ีไม่พึงประสงคใ์ดๆ จากระเบียงหอพกั และไม่ควรน าขยะหรือถงั
ขยะวางไวน้อกหอ้งพกับริเวณทางเดิน  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
หมวด 3  ส่ิงทีค่วรรู้ 

3.1  กรณีฉุกเฉินหรือนกัศึกษาเจบ็ป่วยในเวลากลางคืน  สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพชีวติ(RA) 
ซ่ึงอยูป่ระจ าหอพกั ดงัท่ีแจง้ไวใ้น หมวด 1 บริการ ขอ้ 1.2  
3.2  กำรช ำระค่ำไฟฟ้ำ  และค่ำน ำ้ 
 หอพกันักศึกษำหญงิอลัฟำ  และหอพกันักศึกษำชำยโอเมกำ  ค่ำไฟฟ้ำและค่ำน ำ้รวมอยู่ในค่ำ
บ ำรุงหอพกั  *ตำมประกำศอัตรำค่ำหอพกัทีม่หำวทิยำลยัก ำหนด 
  

ล าดบั 
ท่ี 

รายการ จ านวน 
คน 

ราคา หมายเหตุ 
บาท ต่อ 

1 
ห้องพกันกัศึกษา (ภาคปกติ) 
ห้องพดัลม + ห้องน ้ารวม 

4 6,400 คน/เทอม 
นกัศึกษาตอ้งช าระค่าประกนัของเสียหาย เป็นจ านวนเงิน 500 บาท/คน 
ราคารวมค่าน ้า ค่าไฟฟ้า โดยมีเพดานค่าไฟฟ้า 200 บาท/เดือน/ห้อง 
หากเกินจากน้ีนกัศึกษาตอ้งช าระส่วนเกินเอง 

2 
ห้องพกันกัศึกษา (ภาคปกติ) 

ห้องปรับอากาศ + ห้องน ้าในตวั 
2 9,000 คน/เทอม 

นกัศึกษาตอ้งช าระค่าประกนัของเสียหาย เป็นจ านวนเงิน 2,500 บาท/คน 
ไม่รวมค่าไฟฟ้า และค่าเคร่ืองปรับอากาศ 

3 
ห้องพกันกัศึกษา (ภาคฤดูร้อน) 

ห้องพดัลม + ห้องน ้ารวม 
4 3,200 คน/เทอม 

นกัศึกษาตอ้งช าระค่าประกนัของเสียหาย เป็นจ านวนเงิน 500 บาท/คน 
ราคารวมค่าน ้า ค่าไฟฟ้า โดยมีเพดานค่าไฟฟ้า 200 บาท/เดือน/ห้อง 
หากเกินจากน้ีนกัศึกษาตอ้งช าระส่วนเกินเอง 

4 
ห้องพกันกัศึกษา (ภาคฤดูร้อน) 
ห้องปรับอากาศ + ห้องน ้าในตวั 

2 4,500 คน/เทอม 
นกัศึกษาตอ้งช าระค่าประกนัของเสียหาย เป็นจ านวนเงิน 2,500 บาท/คน 
ไม่รวมค่าไฟฟ้า และค่าเคร่ืองปรับอากาศ 

5 
ห้องพกับุคคลภายนอก 

ห้องปรับอากาศ + ห้องน ้าในตวั 
2 500 ห้อง/คืน 

ช าระเงินพร้อมแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนในวนัท่ีเขา้พกั 
3 600 ห้อง/คืน 

6 ห้อง Assembly 
 

หน่วยงานภายใน 2,000 วนั 
ติดต่อธุรการประจ ากลุ่มหอพกั 

หน่วยงานภายนอก 4,000 วนั 
7 

สนามหญา้และข่วงไครอส 
หน่วยงานภายใน 2,000 วนั 

ติดต่อธุรการประจ ากลุ่มหอพกั 
หน่วยงานภายนอก 3,000 วนั 

 

อตัรำค่ำหอพกับ้ำนพกันำนำชำติภรำดรภำพ  18,200 บำท / คน / เทอม 
 (พกัหอ้งละ 2 คน)   ค่าน ้า : 10 บาท/หน่วย   ค่าไฟ :  6 บาท/หน่วย 
3.3  หากนกัศึกษาตอ้งการยา้ยออกจากกลุ่มหอพกัก่อนครบก าหนดตามสัญญา  ทางมหาวทิยาลยัจะไม่คืน
เงินไม่วา่กรณีใดๆ 
3.4  หำกมีส่ิงของช ำรุดเสียหำยในห้องพกั  นกัศึกษาท่ีพกัอาศยัในหอ้งนั้นๆ  ตอ้งรับผิดชอบ  ตามมูลค่า
ของความเสียหาย  โดยมหำวิทยำลยัจะหักเงินประกนัของห้องพกัของนักศึกษำ  ถา้มูลค่าความเสียหายสูง
กวา่จ านวนเงินประกนั  นกัศึกษาจะตอ้งช าระค่าเสียหายเพิ่มเติมจนครบมูลค่าของความเสียหายทั้งหมด 
 

 



 
หมวด 4 ข้อก ำหนดวนัิยของนักศึกษำ 

4.1 ข้อก ำหนดฯ  3 ประกำร (Big Three) 
 (1)ไม่ควรครอบครองส่ิงเสพติด ส่ิงของผิดกฎหมาย และวตัถุท่ีเป็นอนัตราย  
 (2)ไม่ควรก่อความไม่สงบเรียบร้อย และประพฤติผดิกฎหมาย  
 (3)ไม่ควรประพฤติไม่เหมาะสม อนัน าไปสู่ความเส่ือมเสียทางเพศ ซ่ึงขดัต่อศีลธรรมและ
วฒันธรรมอนัดีของประเทศไทย  

4.2 ข้อก ำหนดฯ อืน่ๆ 
 (1)  ไม่อนุญาตให้น าบุคคลภายนอกเขา้ภายในห้องพกั 
 (2)  หา้มทิ้งผา้อนามยัหรือส่ิงใดๆ  ท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหายลงในชกัโครก  และช่วยกนัรักษา
ความสะอาด   
 (3)  ไม่อนุญาตให้นกัศึกษาน าวตัถุไวไฟทุกชนิดเขา้ไปในหอ้งพกั 
 (4)  ไม่อนุญำตให้ตอกตะปู  ติดสติ๊กเกอร์  กำวสองหน้ำ  หรือส่ิงใดๆ  ทีจ่ะท ำให้ผนังเปรอะเป้ือน  
หำกฝ่ำฝืน  นักศึกษำทีพ่กัอำศัยในห้องน้ันๆ  ต้องเสียค่ำปรับตำมทีก่ลุ่มหอพกัก ำหนด    

(5)  ไม่อนุญาตให้ร้ือถอนหรือดดัแปลงส่ิงของเคร่ืองใชทุ้กชนิดในหอ้งพกั  หากฝ่าฝืนนกัศึกษาท่ี
พกัอาศยัในหอ้งนั้นๆ  ตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีกลุ่มหอพกัก าหนด 
 (6)  ไม่อนุญาตใหป้ระกอบอาหารในห้องพกัและภายในอาคารหอพกั ยกเวน้จุดท่ีหอพกัก าหนด
และไดรั้บการอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพชีวติ(RA)  
 (7)  ไม่อนุญาตให้เล้ียงสัตว ์ หรือน าสัตวเ์ล้ียงทุกชนิดเขา้มาในหอพกั 
 (8)  ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อืน่  หรือก่อควำมร ำคำญแก่ผู้อำศัยในหอพกั หลงัเวลำ 22:00 น.   
 (9)   ขอให้งดใช้สนำมกฬีำ เวลำ 22:00 น. - 06:00 น. 

(10)  ไม่อนุญาตใหย้า้ยห้องพกัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีโดยเด็ดขาด 
 หากตอ้งการยา้ยห้องพกัใหด้ าเนินการตามขั้นตอนของกลุ่มหอพกั    

(11) สิทธิในการพกัอาศยัในกลุ่มหอพกั  (เขตแม่คาว)  เป็นสิทธิเฉพาะตวั  หา้มนกัศึกษาหอพกั
โอนสิทธิดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 (12)  ไม่ควรเปิดสัญญาณเตือนภยัเล่น  หากฝ่าฝืน  จะถูกลงโทษตามหมวด 5                                                             
 
  เช่น เคร่ืองดืม่มนึเมำ สำรเสพตดิทุกประเภท(ห้ำมสูบบุหร่ีภำยในอำคำรและใต้ถุนอำคำร) อำวุธปืน หรืออำวุธอืน่ๆที่
ก่ออนัตรำย  เป็นต้น 
  เช่น กำรใช้ควำมรุนแรง  กำรววิำทท ำร้ำยร่ำงกำยผู้อืน่  ท ำลำยสำธำรณสมบัต ิ เล่นกำรพนัน  หรือปลอมแปลงเอกสำร  เป็นต้น 
  เช่น กำรถูกเนือ้ต้องตวักนัในลกัษณะฉันชู้สำว  เป็นต้น 



 
5.1  กรณฝ่ีำฝืนข้อก ำหนดฯ  3 ประกำร  (Big Three) 
 ให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้จัดกำรและกลุ่มหอพกัตำมควำมเหมำะสมตั้งแต่ว่ำกล่ำวตักเตือนถึงข้ันให้
ออกจำกหอพกั  ทั้งนีต้้องเป็นไปเพือ่ควำมสงบสุข  ปลอดภัย  และกำรพฒันำคุณภำพชีวติของชุมชนใน
หอพกั    

ในกรณมีีเหตุอนัควรสงสัยว่ำ  นักศึกษำได้กระท ำผดิวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ให้เจ้ำหน้ำทีพ่ฒันำ
คุณภำพชีวตินักศึกษำ  (RA)  จ ำนวนตั้งแต่ 2 คนขึน้ไปสำมำรถสุ่มตรวจห้องพกันักศึกษำได้  โดยต้อง
ได้รับอนุญำตจำกผู้จัดกำรกลุ่มหอพกัก่อนทุกคร้ัง 
5.2  กรณไีม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดฯ 
 (1)  ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดคร้ังที ่1  ตักเตือนด้วยวำจำโดยเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพชีวิตนกัศึกษา (RA)  
หรือนกัศึกษาช่วยงาน(SA) 
 (2)  ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดคร้ังที ่ 2  แจ้งด้วยใบเตือนคร้ังที ่1  พร้อมลงบนัทึกโดยเจา้หนา้ท่ีพฒันา
คุณภาพชีวตินกัศึกษา (RA)  และนกัศึกษาลงนามรับทราบความผดิ 
 (3)  ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดคร้ังที ่3  แจ้งด้วยใบเตือนคร้ังที ่2  พร้อมลงบนัทึกโดยเจา้หนา้ท่ีพฒันา
คุณภาพชีวตินกัศึกษา (RA) และนกัศึกษาลงนามรับทราบความผดิ พร้อมทั้งแจง้ให้อนุศาสกฯและ
อาจารยป์ระจ าหอพกั เพื่อพิจารณาบทลงโทษต่อไป 
 (4)  ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดคร้ังที ่4  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการกลุ่มหอพกัท่ีจะ
ด าเนินการตามความเหมาะสม  ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปเพื่อความสงบสุข  ปลอดภยั  และเกิดการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของชุมชนในหอพกั  และแจง้ใหผู้ป้กครองของนกัศึกษารับทราบ 
5.3  ค่ำปรับ 
 (1)  หากนกัศึกษายมืกุญแจส ารอง  คร้ังละ 50.00  บาท 
 (2)  ไม่ปิดไฟท่ีระเบียงหลงัเลิกใช ้ 20.00  บาท  ต่อคร้ัง 
 (3)  หากท ากุญแจห้องพกัสูญหาย  ตอ้งเสียค่าปรับ  100.00  บาท 

(4)  หากคียก์าร์ดช ารุด  หรือสูญหาย  ใหน้กัศึกษาติดต่อเจา้หนา้ท่ีธุรการ   
และตอ้งเสียค่าปรับส าหรับท าคียก์าร์ดใหม่  200.00  บาท 

 (5)  กรณฝ่ีำฝืนข้อก ำหนดข้อ 4.2 (4) ต้องเสียค่ำปรับจุดละ 100.00 บำท และทำงกลุ่มหอพกั
สำมำรถเรียกเกบ็ได้เกนิกว่ำน้ัน หำกพจิำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมเสียหำยมำกกว่ำทีก่ ำหนด   

(6)  กรณฝ่ีำฝืนข้อก ำหนดข้อ 4.2 (5) ต้องเสียค่ำปรับ 500 บำท 
(7) กรณฝ่ีำฝืนข้อก ำหนดข้อ 4.2 (6) หำกฝ่ำฝืน จะต้องมำบ ำเพญ็ประโยชน์ให้กบัทำงหอพกั 

ตำมทีเ่จ้ำหน้ำทีพ่ฒันำคุณภำพชีวติ (RA) ก ำหนดหรือเห็นสมควร 
 (8)  หำกนักศึกษำกดสัญญำณเตือนภัยโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ต้องถูกปรับ 1,000.00 บำท 



 
กำรให้บริกำรซ่อมแซม 
 

นกัศึกษาท่ีพกัอาศยัในหอพกัของมหาวทิยาลยั  หากวสัดุ  ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งพกั  ช ารุด/เสียหาย  
นกัศึกษาควรแจง้ซ่อมโดยเขียนใบขอซ่อมท่ีเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าหอพกั   
 
กำรให้บริกำรยมื – คืน  กุญแจส ำรอง 
 เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกนัมิใหบุ้คคลอ่ืนท่ีไม่ใช่เจา้ของห้องพกัแอบอา้งเพื่อเขา้หอ้งพกั
นกัศึกษา  ขอใหน้กัศึกษาท่ีประสงคย์มืกุญแจส ารองหอ้งพกัด าเนินการดงัน้ี 

1.  นกัศึกษากรอกรายละเอียดลงในสมุดยมื-คืนกุญแจส ารองท่ีเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าหอพกั 
2. เจา้หนา้ท่ีหรือผูรั้บมอบหมาย  น ากุญแจส ารองเปิดห้องให้นกัศึกษา 

 
 
 
กำรให้บริกำรด้ำนกำรส่ือสำร 

หมำยเลขโทรศัพท์   
มหาวทิยาลยัพายพั  โทร. 053-851478 
ส านกังานกลุ่มหอพกั  :  ต่อ  4621,  4622 หรือ 087-7892067 
หอพกันกัศึกษาหญิงอลัฟา  :  ธุรการ 4605 
เจา้หนา้ท่ี RA   4606, 4608  หรือ  087-3015960 
หอพกันกัศึกษาชายโอเมกา  :  ธุรการ  4612  
เจา้หนา้ท่ี RA     4610   หรือ  090-0508537 
บา้นพกันานาชาติภราดรภาพ  :  4600 
 
 

 
 
 
 
 



กรุณาส่ง 
 

 นาย/นางสาว___________________ 

 หอพกันกัศึกษาหญิงอลัฟา/หอพกันกัศึกษาชายโอเมกา 
 มหาวทิยาลยัพายพั 
 ต าบล หนองป่าคร่ัง 
 อ าเภอ เมือง  จงัหวดั เชียงใหม่ 
 รหสัไปรษณีย ์ 50000 

พสัดุไปรษณย์ี  กลุ่มหอพกัมีบริการรับจดหมาย  ธนาณติั  พสัดุ  จากส่วนกลางมาใหท่ี้หอพกัแต่ละอาคาร  
ตามวนั  เวลา  ท่ีก าหนด  นกัศึกษาสามารถรับเอกสารไดท่ี้ธุรการแต่ละหอพกั  นกัศึกษาตอ้งลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

ตัวอย่ำงกำรจ่ำหน้ำซองจดหมำยของนักศึกษำบ้ำนพกัภรำดรภำพ 
และหอพกัหญงิอลัฟำและหอพหัชำยโอเมกำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: http://homes.payap.ac.th     
Email : dorms.team@gmail.com 
Facebook :  กลุ่มหอพกันกัศึกษา  มหาวทิยาลยัพายพั เขตแม่คาว 
    

กรุณาส่ง 
 

 นาย/นางสาว___________________ 

 บา้นพกันานาชาติภราดรภาพ 
 หมู่ 1 ต าบล สันกลาง 
 อ าเภอ สันก าแพง  จงัหวดั เชียงใหม่ 
 รหสัไปรษณีย ์ 50130 

http://homes.payap.ac.th/

