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ค าน า 
 

หอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัพายพั (เขตแม่คาว)     ไดจ้ดัท าคู่มือนกัศึกษาหอพกัฯ ข้ึน 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจ และทราบถึงคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีเขา้พกั   กฎระเบียบ   การใชบ้ริการ
ภายในกลุ่มหอพกั      ตลอดจนการดูแลนกัศึกษาโดยระบบเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพชีวิต   ( Residential 
Life Staff  : RA)    จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือนกัศึกษากลุ่มหอพกัน้ีจกัเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาต่อไป 
 
  
 
      หอพกันักศึกษา มหาวิทยาลยัพายพั (เขตแม่คาว) 
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ประกาศมหาวทิยาลยัพายพั 
เร่ือง ก าหนดให้นักศึกษามหาวทิยาลยัพายพั ช้ันปีที ่1 เข้าพกัในหอพกัของมหาวทิยาลยัพายพั 

 
  เพื่อใหน้กัศึกษามหาวทิยาลยัพายพั  เป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ มีคุณภาพชีวติท่ีสมบูรณ์ 
และไดรั้บการเสริมสร้างพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  การศึกษาเล่าเรียน  การท ากิจกรรมสร้างสรรค ์
การมีทกัษะชีวติท่ีงอกงามดว้ยคุณธรรมจริยธรรม    การอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข     และมีน ้าใจ 
บริการรับใชส้ังคม        จึงเห็นสมควรใหน้กัศึกษาเขา้พกัอาศยัในหอพกัของมหาวทิยาลยัพายพั    เพื่อให ้
สอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันานกัศึกษาดงักล่าว 
  
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 43(1) และ (13) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา 
เอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550   จึงก าหนดใหน้กัศึกษามหาวทิยาลยัพายพั ชั้นปีท่ี 1  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป    เขา้พกัในหอพกัของมหาวทิยาลยัพายพั เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  
โดยใหค้ณะวชิาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 
 
  ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป     ประกาศ ณ วนัท่ี  30  เดือนมีนาคม  พุทธศกัราช  2555  
 
 

ผศ.ดร.ประดิษฐ ์เถกิงรังสฤษด์ิ 
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ระเบียบการเข้าพกั หอพกันักศึกษา มหาวทิยาลยัพายพั เขตแม่คาว 
(  หอพกันักศึกษาหญิงอลัฟา และ หอพกันักศึกษาชายโอเมกา  ) 

 
 มหาวทิยาลยัพายพัเห็นวา่ การใชชี้วติในหอพกัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาและการพฒันา  ดงันั้น 
มหาวทิยาลยัมีความตอ้งการท่ีจะสร้างบรรยากาศใหผู้ท่ี้พกัอาศยัมีความรู้สึกเหมือนเป็นบา้นหลงัท่ีสอง
และนกัศึกษาเป็นสมาชิกในครอบครัว เน่ืองจากมหาวทิยาลยัพายพัมีรากฐานความเช่ือทางคริสตศ์าสนาจึง
มีการน าหลกัจริยธรรมเก่ียวกบัสันติภาพ สัจจะและความรักมาใชใ้นการอยูร่่วมกนั  
 
 มหาวทิยาลยัตระหนกัดีวา่การสร้างชุมชนท่ีดีนั้น จ  าเป็นตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพราะกฎระเบียบและขอ้ตกลงร่วมกนันั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะน ามาซ่ึงความสงบสุขและ
ความปลอดภยัในชุมชน ดว้ยเหตุน้ีมหาวทิยาลยัพายพัจึงเห็นสมควรให้นกัศึกษาท่ีพกัอาศยัอยูก่ลุ่มหอพกั
เขตแม่คาว ถือปฏิบติัตามระเบียบน้ี 

 
หอพกันักศึกษามหาวิทยาลยัพายพั (เขตแม่คาว)       หมายถึง      หอพกันกัศึกษาหญิงอลัฟา และ 

หอพกันกัศึกษาชายโอเมกา 
 นักศึกษา        หมายถึง       นกัศึกษาท่ีพกัในหอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัพายพั  (เขตแม่คาว) 
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คุณสมบัติของนักศึกษาทีเ่ข้าพกัในหอพกันักศึกษามหาวทิยาลยั (เขตแม่คาว) 
 

1.1 นกัศึกษามหาวทิยาลยัพายพั ชั้นปีท่ี 1 ทุกคณะเขา้พกัในหอพกัมหาวทิยาลยัพายพั (เขตแม่คาว)  
เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  
ยกเวน้นกัศึกษาวทิยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารี  และคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  
ใหพ้กัในหอพกัของวทิยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารี  และหอพกัคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  
( นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติใหเ้ขา้พกัท่ีบา้นพกันานาชาติภราดรภาพ ) 

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 ที่หอพกัมีให้บริการในห้องพกัส าหรับนักศึกษา ดังนี ้

1.ตูเ้ส้ือผา้    2.เตียง   3.ฟูกท่ีนอนขนาด 3.5 ฟุต    4.โตะ๊อ่านหนงัสือ   5.เกา้อ้ี    6.พดัลม    7.ผา้ม่าน 
 
ส่ิงของทีต้่องเตรียม  
  1. ผา้ปูท่ีนอนขนาด 3.5 ฟุต    2. หมอน    3. ปลอกหมอน    4. ผา้ห่ม    5. ราวตากผา้   
              6. กุญแจล๊อกตูเ้ส้ือผา้    7.พดัลมตั้งพื้น  (หอพกัมีพดัลมเพดานห้องละ 1 เคร่ือง)     8. ปลัก๊พว่ง                                             
              9. เคร่ืองใชส่้วนตวัท่ีจ  าเป็น    
 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที ่ อนุญาต  ให้นักศึกษาน ามาใช้ในหอพกั 

1. พดัลม    2. เตารีดและโตะ๊รีดผา้    3. เคร่ืองเป่าผม    4.โคมไฟตั้งโตะ๊    5. คอมพิวเตอร์   
6. ตูเ้ยน็ขนาดไม่เกิน 5 คิว จ านวน 1  เคร่ืองต่อหอ้ง  
7.โทรทศัน์ จ  านวน 1 เคร่ืองต่อห้อง ไม่เกิน 21 น้ิว        
8. กระติกน ้าร้อน 
 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที ่ ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาน าเข้าหอพกั 

 1.กระทะไฟฟ้า    2.หมอ้หุงขา้ว   3.เคร่ืองป้ิงขนมปัง   4.ไมโครเวฟ     
5.เคร่ืองปรับอากาศเคล่ือนท่ี   6.ล าโพงและเคร่ืองเสียงทุกชนิด       
7.เคร่ืองออกก าลงักายขนาดใหญ่ 



6 

 

หมวดที ่1   การบริการ 
 

1.1  ติดต่อเจา้หนา้ท่ีธุรการ เพื่อแจง้ซ่อมบ ารุง และ/หรืองานบริการอ่ืนๆ ไดท่ี้ห้องธุรการประจ าหอพกั 
เวลาท าการวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น. 
1.2  ติดต่อเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพชีวติ (RA) ไดทุ้กวนั และ  On Call  นอกเวลา 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์    ในเวลา    8:00-24:00  น.  
วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ ในเวลา  10:00-20:00 น.     
1.3  กรณีมีปัญหาดา้นการเรียนหรือการใชชี้วิตในมหาวทิยาลยั สามารถปรึกษาเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพ
ชีวตินกัศึกษา   ผูจ้ดัการหอพกั   และ/หรือ  อาจารยป์ระจ าหอพกั  
1.4  นกัศึกษาสามารถใชห้อ้งคอมพิวเตอร์ไดทุ้กวนัถึงเวลา  24.00 น.    และใชห้อ้งอ่านหนงัสือในแต่ละ
หอพกัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  
 1.5  มีบริการเคร่ืองซกัผา้ แบบหยอดเหรียญซ่ึงอยูใ่ตอ้าคารของแต่ละหอพกั ขอความร่วมมือในการรักษา
ความสะอาด และช่วยกนัดูแลเคร่ืองซกัผา้ 
1.6  มีบริการดา้นอาหาร 2 แห่ง คือ  ศูนยบ์ริการซิกมา  และ บา้นพกันานาชาติภราดรภาพ 
1.7  มีบริการตูน้ ้ าหยอดเหรียญ   
1.8  บริการร้านซกั อบ รีด  ใตอ้าคารหอพกัชายโอเมกา 
1.9  ร้านสะดวกซ้ือ 
1.10 หอ้งออกก าลงักาย และสนามกีฬากลางแจง้ 
 

ขอความร่วมมือ  ในการรักษาความสะอาด   ทั้งหอ้งคอมพิวเตอร์และห้องอ่านหนงัสือ  
ใชค้อมพิวเตอร์อยา่งระมดัระวงั  และไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
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หมวด 2 หน้าทีพ่งึปฏบิัติ 
 

2.1  ใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจระเบียบการตามคู่มือหอพกันกัศึกษา(เขตแม่คาว)  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-ออกหอพกั  ระหวา่งเวลา 24:00-06:00 น.      ตอ้งลงช่ือการ
เขา้ – ออก  และวางบตัรหอพกัหรือบตัรนกัศึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั   หากนกัศึกษากลบัเขา้
หอพกัหลงัเวลา  24.00 น.   เกินกวา่  3 คร้ัง/ภาคการศึกษา ทางหอพกัจะแจง้ผูป้กครองใหรั้บทราบ 
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 
2.8  หา้มน าทรัพยสิ์นของหอพกั  เขา้ไวใ้นหอ้งพกัส่วนตวั  หรือน าออกจากบริเวณหอพกั  
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หมวด 3  ส่ิงทีค่วรรู้ 
 

3.1  กรณีฉุกเฉินหรือนกัศึกษาเจบ็ป่วยในเวลากลางคืน  สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพชีวติ (RA) 
ซ่ึงอยูป่ระจ าหอพกั ดงัท่ีแจง้ไวใ้น หมวด 1 บริการ ขอ้ 1.2  
3.2  การช าระค่าไฟฟ้า  และค่าน า้ (ห้องพกัประเภทห้องน า้รวม) 
 หอพกันักศึกษาหญงิอลัฟา  และหอพกันักศึกษาชายโอเมกา  ค่าไฟฟ้าอตัรา  6 บาท/หน่วย  
หากช าระล่าช้ากว่าเวลาทีก่ าหนด  หอพกัจะด าเนินการตัดไฟฟ้า   และค่าน า้รวมอยู่ในค่าบ ารุงหอพกั   
*ตามประกาศอตัราค่าหอพกัทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 
  

ล าดบั 
ท่ี 

รายการ จ านวน 
คน 

ราคา หมายเหตุ 
บาท ต่อ 

1 
ห้องพกันกัศึกษา (ภาคปกติ) 
ห้องพดัลม + ห้องน ้ารวม 

3 6,400 คน/เทอม 
ช าระค่าประกนัของเสียหาย เป็นจ านวนเงิน 500 บาท/ปีการศึกษา 
(ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1) 

2 
ห้องพกันกัศึกษา (ภาคปกติ) 

ห้องปรับอากาศ + ห้องน ้าในตวั 
2 9,000 คน/เทอม 

ช าระค่าประกนัของเสียหาย เป็นจ านวนเงิน 2,500 บาท/ปีการศึกษา 
ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค อตัราเหมาจ่าย 2,000 บาท/ห้อง/เดือน 

3 
ห้องพกันกัศึกษา (ภาคปกติ) 
ห้องปรับอากาศ + ห้องน ้ารวม 

3 7,600 คน/เทอม 
ช าระค่าประกนัของเสียหาย เป็นจ านวนเงิน 500 บาท/ปีการศึกษา 
 

4 
ห้องพกันกัศึกษา (ภาคปกติ) 
ห้องพดัลม + ห้องน ้ารวม 

2 7,500 คน/เทอม 
ช าระค่าประกนัของเสียหาย เป็นจ านวนเงิน 500 บาท/ปีการศึกษา 
 

5 
ห้องพกันกัศึกษา (ภาคปกติ) 
ห้องพดัลม + ห้องน ้ารวม 

3 5,200 คน/เทอม 
ช าระค่าประกนัของเสียหาย เป็นจ านวนเงิน 500 บาท/ปีการศึกษา 
(ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป ท่ีจองห้องพกัต่อเน่ือง) 

6 
ห้องพกันกัศึกษา (ภาคฤดูร้อน) 

ห้องพดัลม + ห้องน ้ารวม 
3 3,200 คน/เทอม 

 

7 
ห้องพกันกัศึกษา (ภาคฤดูร้อน) 
ห้องปรับอากาศ + ห้องน ้าในตวั 

2 4,500 คน/เทอม 
 ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค อตัราเหมาจ่าย 2,000 บาท/ห้อง/เดือน 

8 
ห้องพกัรายวนั 

ห้องปรับอากาศ + ห้องน ้าในตวั 
2 500 ห้อง/คืน ติดต่อจองห้องพกัล่วงหนา้  และช าระเงินพร้อมแสดงบตัรประจ าตวั

ประชาชนในวนัท่ีเขา้พกั 

9 
ห้องพกัรายวนั 

ห้องพดัลม + ห้องน ้ารวม 
1-3 150 คน/คืน ติดต่อจองห้องพกัล่วงหนา้  และช าระเงินพร้อมแสดงบตัรประจ าตวั

ประชาชนในวนัท่ีเขา้พกั 

10 
ห้องพกัรายเดือน 

ห้องปรับอากาศ + ห้องน ้าในตวั 
2 5,000 คน/เดือน 

ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค อตัราเหมาจ่าย 2,000 บาท/ห้อง/เดือน 

11 
ห้องพกัรายเดือน 

ห้องพดัลม + ห้องน ้ารวม 
2 2,000 คน/เดือน 

 

12 ห้อง Assembly 
 

หน่วยงานภายใน 2,000 วนั 
ติดต่อธุรการประจ ากลุ่มหอพกั 

หน่วยงานภายนอก 4,000 วนั 
13 

สนามหญา้และข่วงไครอส 
หน่วยงานภายใน 2,000 วนั 

ติดต่อธุรการประจ ากลุ่มหอพกั 
หน่วยงานภายนอก 3,000 วนั 
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3.3  หากนกัศึกษาตอ้งการยา้ยออกจากหอพกัก่อนครบก าหนดตามสัญญา  ทางมหาวทิยาลยัจะไม่คืนเงิน
ไม่วา่กรณีใดๆ 
3.4  หากมีส่ิงของช ารุดเสียหายในหอ้งพกั  นกัศึกษาท่ีพกัอาศยัในหอ้งนั้นๆ  ตอ้งรับผิดชอบ    ตามมูลค่า
ของความเสียหาย  โดยมหาวิทยาลยัจะหกัเงินประกนัของหอ้งพกัของนกัศึกษา  ถา้มูลค่าความเสียหายสูง
กวา่จ านวนเงินประกนั    นกัศึกษาจะตอ้งช าระค่าเสียหายเพิ่มเติมจนครบมูลค่าของความเสียหายทั้งหมด 
3.5  เจา้หนา้ท่ีหอพกัตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป   มีสิทธ์ิตรวจเช็คห้องพกันกัศึกษา  เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ
ของหอพกั 
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หมวด 4 ข้อก าหนดวนัิยของนักศึกษา 
 
4.1 ข้อก าหนดฯ  3 ประการ (Big Three) 

 (1)  ไม่ครอบครองส่ิงเสพติด ส่ิงของผดิกฎหมาย และวัตถุทีเ่ป็นอันตราย  
 (2)  ไม่ก่อความไม่สงบเรียบร้อย และประพฤติผดิกฎหมาย  
 (3)  ไม่ประพฤติไม่เหมาะสม อนัน าไปสู่ความเส่ือมเสียทางเพศ  
        ซ่ึงขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย  

4.2 ข้อก าหนดฯ อ่ืนๆ 
 (1)  ไม่อนุญาตให้น าบุคคลภายนอกเขา้ภายในห้องพกั 
 (2)  หา้มทิ้งผา้อนามยัหรือส่ิงใดๆ  ท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหายลงในชกัโครก  และช่วยกนัรักษา
ความสะอาด   
 (3)  ไม่อนุญาตให้นกัศึกษาน าวตัถุไวไฟทุกชนิดเขา้ไปในหอ้งพกั 
 (4)  ไม่อนุญาตให้ตอกตะปู  ติดสต๊ิกเกอร์  กาวสองหนา้  หรือส่ิงใดๆ  ท่ีจะท าใหผ้นงัเปรอะเป้ือน  
หากฝ่าฝืน  นกัศึกษาท่ีพกัอาศยัในหอ้งนั้นๆ  ตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีกลุ่มหอพกัก าหนด    

(5)  ไม่อนุญาตให้ร้ือถอน   ดดัแปลง   หรือเคล่ือนยา้ย   ส่ิงของเคร่ืองใชทุ้กชนิดในหอ้งพกั  หาก
ฝ่าฝืนนกัศึกษาท่ีพกัอาศยัในหอ้งนั้นๆ  ตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีกลุ่มหอพกัก าหนด 
 (6)  ไม่อนุญาตใหป้ระกอบอาหารในห้องพกัและภายในอาคารหอพกั ยกเวน้จุดท่ีหอพกัก าหนด
และไดรั้บการอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพชีวติ(RA)  
 (7)  ไม่อนุญาตให้เล้ียงสัตว ์ หรือน าสัตวเ์ล้ียงทุกชนิดเขา้มาในหอพกั 
 (8)  ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  หรือก่อความร าคาญแก่ผู้อาศัยในหอพกั หลงัเวลา 22:00 น.   
 (9)   งดใช้สนามกฬีา เวลา 21:30 น. - 06:00 น. 

(10)  ไม่อนุญาตใหย้า้ยห้องพกัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีโดยเด็ดขาด 
 หากตอ้งการยา้ยห้องพกัใหด้ าเนินการตามขั้นตอนของกลุ่มหอพกั    

(11) สิทธิในการพกัอาศยัในกลุ่มหอพกั  (เขตแม่คาว)  เป็นสิทธิเฉพาะตวั  หา้มนกัศึกษาหอพกั
โอนสิทธิดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 (12)  ไม่ควรเปิดสัญญาณเตือนภยัเล่น  หากฝ่าฝืน  จะถูกลงโทษตามหมวด 5                                                     
 
  เช่น เคร่ืองด่ืมมนึเมา สารเสพตดิทุกประเภท(ห้ามสูบบุหร่ีภายในอาคารและใต้ถุนอาคาร) อาวุธปืน หรืออาวุธอ่ืนๆที่
ก่ออนัตราย  เป็นต้น 
  เช่น การใช้ความรุนแรง  การววิาทท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน  ท าลายสาธารณสมบัต ิ เล่นการพนัน  หรือปลอมแปลงเอกสาร  เป็นต้น 
  เช่น การถูกเน้ือต้องตวักนัในลกัษณะฉันชู้สาว  เป็นต้น 



11 

 

หมวด 5  ข้อก าหนดโทษ 
 
5.1  กรณฝ่ีาฝืนข้อก าหนดฯ  3 ประการ  (Big Three) 
 ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูจ้ดัการหอพกั  ตามความเหมาะสมตั้งแต่     วา่กล่าวตกัเตือนถึงขั้นใหอ้อก
จากหอพกั  ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปเพื่อความสงบสุข  ปลอดภยั  และการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนในหอพกั   

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่  นกัศึกษาไดก้ระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพฒันา
คุณภาพชีวตินกัศึกษา  (RA)  จ านวนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปสามารถสุ่มตรวจหอ้งพกันกัศึกษาได ้ โดยตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการหอพกัก่อนทุกคร้ัง 
 
5.2  กรณไีม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดฯ 
 (1)  ฝ่าฝืนขอ้ก าหนด คร้ังที ่1  ลงบันทกึและตักเตือนด้วยวาจาโดยเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพชีวติ
นกัศึกษา (RA)  หรือนกัศึกษาช่วยงาน(SA) 
 (2)  ฝ่าฝืนขอ้ก าหนด คร้ังที ่ 2  ลงบันทกึและเข้าพบอาจารย์ผู้ปกครองหอพกั  โดยเจา้หนา้ท่ี
พฒันาคุณภาพชีวิตนกัศึกษา (RA)  และนกัศึกษาลงนามรับทราบความผดิ 
 (3)  ฝ่าฝืนขอ้ก าหนด คร้ังที ่ 3  ลงบันทกึและแจ้งผู้ปกครองนักศึกษา  โดยเจา้หนา้ท่ีพฒันา
คุณภาพชีวตินกัศึกษา (RA) และนกัศึกษาลงนามรับทราบความผดิ  เพื่อพิจารณาบทลงโทษต่อไป 
 (4)  ฝ่าฝืนขอ้ก าหนด คร้ังที ่4  ด าเนินการตามระเบียบวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีตอ้ง
เป็นไปเพื่อความสงบสุข  ปลอดภยั  และเกิดการพฒันาคุณภาพชีวติของชุมชนในหอพกั   
 
5.3  ค่าปรับ 
 (1)  หากนกัศึกษายมืกุญแจส ารอง  คร้ังละ 20.00  บาท พร้อมทั้งวางบตัรหอพกั 
 (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)  กรณีฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขอ้ 4.2 (4) ตอ้งเสียค่าปรับจุดละ 100.00 บาท และทางหอพกัฯ สามารถ
เรียกเก็บไดเ้กินกวา่นั้น หากพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความเสียหายมากกวา่ท่ีก าหนด   

(6)  กรณีฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขอ้ 4.2 (5) ตอ้งเสียค่าปรับ 500 บาท 
(7) กรณีฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขอ้ 4.2 (6) หากฝ่าฝืน จะตอ้งมาบ าเพญ็ประโยชน์ใหก้บัทางหอพกั 

ตามท่ีเจา้หนา้ท่ีพฒันาคุณภาพชีวติ (RA) ก าหนดหรือเห็นสมควร 
 (8)  หากนกัศึกษากดสัญญาณเตือนภยัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ตอ้งถูกปรับ 1,000.00 บาท 
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 (9)  กรณีฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขอ้ 4.2(1) ตอ้งเสียค่าปรับ  1,000 บาท 
 (10) หากตรวจพบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีหอพกัไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ภายในหอพกั 
                       คร้ังท่ี 1   ตกัเตือนดว้ยวาจา        

คร้ังท่ี 2   เป็นตน้ไป จะตอ้งเสียค่าปรับ 100 บาท/ช้ิน/คร้ัง 
 

หมวด 6  การติดต่อและบริการอ่ืน ๆ 
 
6.1  การให้บริการซ่อมแซม 

นกัศึกษาท่ีพกัอาศยัในหอพกัของมหาวทิยาลยั  หากวสัดุ  ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งพกั  ช ารุด/เสียหาย  
นกัศึกษาควรแจง้ซ่อมโดยเขียนใบขอซ่อมท่ีเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าหอพกั    หากตรวจพบวา่ช ารุดเสียหาย
จากกการใชง้านผดิประเภท  นกัศึกษาจะตอ้งช าระค่าซ่อมแซมตามจริง 
 
6.2  การให้บริการยืม – คืน  กุญแจส ารอง 
 เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกนัมิใหบุ้คคลอ่ืนท่ีไม่ใช่เจา้ของห้องพกัแอบอา้งเพื่อเขา้หอ้งพกั
นกัศึกษา  ขอใหน้กัศึกษาท่ีประสงคย์มืกุญแจส ารองหอ้งพกัด าเนินการดงัน้ี 

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

 
6.3  การติดต่อส่ือสาร 

โทรศัพท์   มหาวทิยาลยัพายพั  โทร. 053-851478 ถึง 053-851486 
ส านกังานหอพกัเขตแม่คาว  :  ต่อ  4611  หรือ  081-4721551 
หอพกันกัศึกษาหญิงอลัฟา  :   4605                                          
หอพกันกัศึกษาชายโอเมกา  :    4612 , 4610 

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

 
Email : dorms.team@gmail.com 

 
Facebook :  ส านกังานหอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัพายพั เขตแม่คาว 

 

http://homes.payap.ac.th/
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พสัดุไปรษณย์ี   
นกัศึกษาสามารถรับเอกสารไดท่ี้ธุรการหอพกั 
นกัศึกษาตอ้งลงช่ือ และแสดงบตัรหอพกัเป็นหลกัฐาน 

 
 

ตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายของนักศึกษา 
หอพกัหญงิอลัฟา และ หอพักชายโอเมกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

กรุณาส่ง 
 

 นาย/นางสาว___________________   
หอ้งพกัเลขท่ี__________ 

หอพกันกัศึกษาหญิงอลัฟา  /  หอพกันกัศึกษาชายโอเมกา 
 60/3  หมู่ 1  ถนนสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี   ต าบลสันกลาง   
              อ าเภอสันก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 รหสัไปรษณีย ์ 5 0 1 3 0 


