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คู่มือ
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่ คาว)
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คานา
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ได้จดั ทาคู่มือนักศึกษาหอพักฯ ขึ้น
เพื่อให้นกั ศึกษามีความเข้าใจ และทราบถึงคุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าพัก กฎระเบียบ การใช้บริ การ
ภายในกลุ่มหอพัก ตลอดจนการดูแลนักศึกษาโดยระบบเจ้าหน้าที่พฒั นาคุณภาพชีวิต ( Residential
Life Staff : RA) จึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคู่มือนักศึกษากลุ่มหอพักนี้จกั เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษาต่อไป

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่ คาว)
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ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ
เรื่ อง กาหนดให้ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปี ที่ 1 เข้ าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยพายัพ
เพื่อให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพชีวติ ที่สมบูรณ์
และได้รับการเสริ มสร้างพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรี ยน การทากิจกรรมสร้างสรรค์
การมีทกั ษะชีวติ ที่งอกงามด้วยคุณธรรมจริ ยธรรม การอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข และมีน้ าใจ
บริ การรับใช้สังคม จึงเห็นสมควรให้นกั ศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้
สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนานักศึกษาดังกล่าว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 43(1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 จึงกาหนดให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปี ที่ 1
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็ นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา
โดยให้คณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2555

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์
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ระเบียบการเข้ าพัก หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่ คาว
( หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา และ หอพักนักศึกษาชายโอเมกา )
มหาวิทยาลัยพายัพเห็นว่า การใช้ชีวติ ในหอพักเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาและการพัฒนา ดังนั้น
มหาวิทยาลัยมีความต้องการที่จะสร้างบรรยากาศให้ผทู ้ ี่พกั อาศัยมีความรู ้สึกเหมือนเป็ นบ้านหลังที่สอง
และนักศึกษาเป็ นสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากมหาวิทยาลัยพายัพมีรากฐานความเชื่อทางคริ สต์ศาสนาจึง
มีการนาหลักจริ ยธรรมเกี่ยวกับสันติภาพ สัจจะและความรักมาใช้ในการอยูร่ ่ วมกัน
มหาวิทยาลัยตระหนักดีวา่ การสร้างชุมชนที่ดีน้ นั จาเป็ นต้องมีขอ้ ตกลงร่ วมกันที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล เพราะกฎระเบียบและข้อตกลงร่ วมกันนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะนามาซึ่ งความสงบสุ ขและ
ความปลอดภัยในชุมชน ด้วยเหตุน้ ีมหาวิทยาลัยพายัพจึงเห็นสมควรให้นกั ศึกษาที่พกั อาศัยอยูก่ ลุ่มหอพัก
เขตแม่คาว ถือปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่ คาว) หมายถึง หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา และ
หอพักนักศึกษาชายโอเมกา
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่พกั ในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
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คุณสมบัติของนักศึกษาทีเ่ ข้ าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย (เขตแม่ คาว)
1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปี ที่ 1 ทุกคณะเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
เป็ นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา
ยกเว้นนักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี และคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
ให้พกั ในหอพักของวิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี และหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค
( นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติให้เข้าพักที่บา้ นพักนานาชาติภราดรภาพ )
1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.2.1
เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
1.2.2
มีความประพฤติดี เรี ยบร้อย
1.2.3
ไม่เป็ นผูก้ ระทาผิดกฎ ระเบียบของกลุ่มหอพักและมหาวิทยาลัย
วัสดุ ครุ ภัณฑ์ ที่หอพักมีให้ บริการในห้ องพักสาหรับนักศึกษา ดังนี้
1.ตูเ้ สื้ อผ้า 2.เตียง 3.ฟูกที่นอนขนาด 3.5 ฟุต 4.โต๊ะอ่านหนังสื อ 5.เก้าอี้ 6.พัดลม 7.ผ้าม่าน
สิ่ งของทีต่ ้ องเตรียม
1. ผ้าปูที่นอนขนาด 3.5 ฟุต 2. หมอน 3. ปลอกหมอน 4. ผ้าห่ม 5. ราวตากผ้า
6. กุญแจล๊อกตูเ้ สื้ อผ้า 7.พัดลมตั้งพื้น (หอพักมีพดั ลมเพดานห้องละ 1 เครื่ อง) 8. ปลัก๊ พ่วง
9. เครื่ องใช้ส่วนตัวที่จาเป็ น
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ อนุญาต ให้ นักศึกษานามาใช้ ในหอพัก
1. พัดลม 2. เตารี ดและโต๊ะรี ดผ้า 3. เครื่ องเป่ าผม 4.โคมไฟตั้งโต๊ะ 5. คอมพิวเตอร์
6. ตูเ้ ย็นขนาดไม่เกิน 5 คิว จานวน 1 เครื่ องต่อห้อง
7.โทรทัศน์ จานวน 1 เครื่ องต่อห้อง ไม่เกิน 21 นิ้ว
8. กระติกน้ าร้อน
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ ไม่ อนุญาต ให้ นักศึกษานาเข้ าหอพัก
1.กระทะไฟฟ้า 2.หม้อหุ งข้าว 3.เครื่ องปิ้ งขนมปั ง 4.ไมโครเวฟ
5.เครื่ องปรับอากาศเคลื่อนที่
6.ลาโพงและเครื่ องเสี ยงทุกชนิด
7.เครื่ องออกกาลังกายขนาดใหญ่
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หมวดที่ 1 การบริการ
1.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อแจ้งซ่อมบารุ ง และ/หรื องานบริ การอื่นๆ ได้ที่ห้องธุรการประจาหอพัก
เวลาทาการวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น.
1.2 ติดต่อเจ้าหน้าที่พฒั นาคุณภาพชีวติ (RA) ได้ทุกวัน และ On Call นอกเวลา
วันจันทร์ -วันศุกร์ ในเวลา 8:00-24:00 น.
วันเสาร์ -วันอาทิตย์ ในเวลา 10:00-20:00 น.
1.3 กรณี มีปัญหาด้านการเรี ยนหรื อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สามารถปรึ กษาเจ้าหน้าที่พฒั นาคุณภาพ
ชีวติ นักศึกษา ผูจ้ ดั การหอพัก และ/หรื อ อาจารย์ประจาหอพัก
1.4 นักศึกษาสามารถใช้หอ้ งคอมพิวเตอร์ ได้ทุกวันถึงเวลา 24.00 น. และใช้หอ้ งอ่านหนังสื อในแต่ละ
หอพักได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
1.5 มีบริ การเครื่ องซักผ้า แบบหยอดเหรี ยญซึ่ งอยูใ่ ต้อาคารของแต่ละหอพัก ขอความร่ วมมือในการรักษา
ความสะอาด และช่วยกันดูแลเครื่ องซักผ้า
1.6 มีบริ การด้านอาหาร 2 แห่ง คือ ศูนย์บริ การซิกมา และ บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
1.7 มีบริ การตูน้ ้ าหยอดเหรี ยญ
1.8 บริ การร้านซัก อบ รี ด ใต้อาคารหอพักชายโอเมกา
1.9 ร้านสะดวกซื้ อ
1.10 ห้องออกกาลังกาย และสนามกีฬากลางแจ้ง
ขอความร่ วมมือ ในการรักษาความสะอาด ทั้งห้องคอมพิวเตอร์ และห้องอ่านหนังสื อ
ใช้คอมพิวเตอร์ อย่างระมัดระวัง และไม่ส่งเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
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หมวด 2 หน้ าทีพ่ งึ ปฏิบัติ
2.1 ให้นกั ศึกษาทาความเข้าใจระเบียบการตามคู่มือหอพักนักศึกษา(เขตแม่คาว) พร้อมกับลงชื่อรับทราบ
และยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ
2.2 เมื่อครบกาหนดตามสัญญา ให้นกั ศึกษาขนย้ายทรัพย์สินส่ วนตัวทั้งหมดออกจากห้องพัก และส่ งมอบ
ห้องพัก พร้อมกับสิ่ งของตามรายละเอียดในใบรับมอบสิ่ งของ เช่น เตียง โต๊ะ และเก้าอี้ เป็ นต้น ให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายในเวลาที่กาหนด กรณี ที่ไม่ขนย้ายทรัพย์สินส่ วนตัวออกจากห้องพัก เมื่อครบ
กาหนดทางหอพักสามารถเข้าครอบครองพื้นที่ โดยไม่จาเป็ นต้องได้รับอนุ ญาตจากนักศึกษา
2.3 หากนักศึกษาหอพักมีความจาเป็ นต้องเข้า-ออกหอพัก ระหว่างเวลา 24:00-06:00 น. ต้องลงชื่อการ
เข้า – ออก และวางบัตรหอพักหรื อบัตรนักศึกษาแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หากนักศึกษากลับเข้า
หอพักหลังเวลา 24.00 น. เกินกว่า 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา ทางหอพักจะแจ้งผูป้ กครองให้รับทราบ
2.4 ให้นกั ศึกษาต้องเข้าร่ วมกิจกรรมของกลุ่มหอพักฯ ที่กาหนดไว้ตลอดปี การศึกษา
2.5 ให้นกั ศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินส่ วนตัวภายในหอพักของตนเอง หากเกิดความเสี ยหายหรื อสู ญหาย
ทางกลุ่มหอพักจะไม่รับผิดชอบ
2.6 ให้นกั ศึกษาจอดรถในบริ เวณที่กาหนด และล็อครถทุกครั้งที่จอด หากเกิดความเสี ยหายหรื อสู ญหาย
ทางกลุ่มหอพักฯจะไม่รับผิดชอบ
2.7 นักศึกษาไม่ควรทิ้งขยะ หรื อสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ จากระเบียงหอพัก และไม่ควรนาขยะหรื อถัง
ขยะวางไว้นอกห้องพักบริ เวณทางเดิน
2.8 ห้ามนาทรัพย์สินของหอพัก เข้าไว้ในห้องพักส่ วนตัว หรื อนาออกจากบริ เวณหอพัก
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หมวด 3 สิ่ งทีค่ วรรู้
3.1 กรณี ฉุกเฉิ นหรื อนักศึกษาเจ็บป่ วยในเวลากลางคืน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่พฒั นาคุณภาพชีวติ (RA)
ซึ่ งอยูป่ ระจาหอพัก ดังที่แจ้งไว้ใน หมวด 1 บริ การ ข้อ 1.2
3.2 การชาระค่ าไฟฟ้ า และค่ านา้ (ห้ องพักประเภทห้ องนา้ รวม)
หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา และหอพักนักศึกษาชายโอเมกา ค่ าไฟฟ้ าอัตรา 6 บาท/หน่ วย
หากชาระล่าช้ ากว่าเวลาทีก่ าหนด หอพักจะดาเนินการตัดไฟฟ้ า และค่ านา้ รวมอยู่ในค่ าบารุ งหอพัก
*ตามประกาศอัตราค่ าหอพักทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
ห้องพักนักศึกษา (ภาคปกติ)
ห้องพัดลม + ห้องน้ ารวม
ห้องพักนักศึกษา (ภาคปกติ)
ห้องปรับอากาศ + ห้องน้ าในตัว
ห้องพักนักศึกษา (ภาคปกติ)
ห้องปรับอากาศ + ห้องน้ ารวม
ห้องพักนักศึกษา (ภาคปกติ)
ห้องพัดลม + ห้องน้ ารวม
ห้องพักนักศึกษา (ภาคปกติ)
ห้องพัดลม + ห้องน้ ารวม
ห้องพักนักศึกษา (ภาคฤดูร้อน)
ห้องพัดลม + ห้องน้ ารวม
ห้องพักนักศึกษา (ภาคฤดูร้อน)
ห้องปรับอากาศ + ห้องน้ าในตัว
ห้องพักรายวัน
ห้องปรับอากาศ + ห้องน้ าในตัว
ห้องพักรายวัน
ห้องพัดลม + ห้องน้ ารวม
ห้องพักรายเดือน
ห้องปรับอากาศ + ห้องน้ าในตัว
ห้องพักรายเดือน
ห้องพัดลม + ห้องน้ ารวม
ห้อง Assembly
สนามหญ้าและข่วงไครอส

จานวน
คน

ราคา
บาท

หมายเหตุ
ต่อ
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ชาระค่าประกันของเสี ยหาย เป็ นจานวนเงิน 500 บาท/ปี การศึกษา
(สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1)
ชาระค่าประกันของเสี ยหาย เป็ นจานวนเงิน 2,500 บาท/ปี การศึกษา
9,000 คน/เทอม
ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค อัตราเหมาจ่าย 2,000 บาท/ห้อง/เดือน
ชาระค่าประกันของเสี ยหาย เป็ นจานวนเงิน 500 บาท/ปี การศึกษา
7,600 คน/เทอม

2

7,500 คน/เทอม

3

5,200 คน/เทอม

3

3,200 คน/เทอม

2

4,500 คน/เทอม

2

500

ห้อง/คืน

1-3

150

คน/คืน

2

5,000 คน/เดือน

2

2,000 คน/เดือน

3
2

หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายนอก

6,400 คน/เทอม

2,000
4,000
2,000
3,000

วัน
วัน
วัน
วัน

ชาระค่าประกันของเสี ยหาย เป็ นจานวนเงิน 500 บาท/ปี การศึกษา
ชาระค่าประกันของเสี ยหาย เป็ นจานวนเงิน 500 บาท/ปี การศึกษา
(สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป ที่จองห้องพักต่อเนื่ อง)

ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค อัตราเหมาจ่าย 2,000 บาท/ห้อง/เดือน
ติดต่อจองห้องพักล่วงหน้า และชาระเงินพร้อมแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนในวันที่เข้าพัก
ติดต่อจองห้องพักล่วงหน้า และชาระเงินพร้อมแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนในวันที่เข้าพัก
ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค อัตราเหมาจ่าย 2,000 บาท/ห้อง/เดือน

ติดต่อธุรการประจากลุ่มหอพัก
ติดต่อธุรการประจากลุ่มหอพัก
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3.3 หากนักศึกษาต้องการย้ายออกจากหอพักก่อนครบกาหนดตามสัญญา ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ไม่วา่ กรณี ใดๆ
3.4 หากมีสิ่งของชารุ ดเสี ยหายในห้องพัก นักศึกษาที่พกั อาศัยในห้องนั้นๆ ต้องรับผิดชอบ ตามมูลค่า
ของความเสี ยหาย โดยมหาวิทยาลัยจะหักเงินประกันของห้องพักของนักศึกษา ถ้ามูลค่าความเสี ยหายสู ง
กว่าจานวนเงินประกัน นักศึกษาจะต้องชาระค่าเสี ยหายเพิ่มเติมจนครบมูลค่าของความเสี ยหายทั้งหมด
3.5 เจ้าหน้าที่หอพักตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีสิทธิ์ ตรวจเช็คห้องพักนักศึกษา เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ของหอพัก
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หมวด 4 ข้ อกาหนดวินัยของนักศึกษา
4.1 ข้ อกาหนดฯ 3 ประการ (Big Three)
(1) ไม่ ครอบครองสิ่ งเสพติด สิ่ งของผิดกฎหมาย และวัตถุทเี่ ป็ นอันตราย 
(2) ไม่ ก่อความไม่ สงบเรียบร้ อย และประพฤติผดิ กฎหมาย 
(3) ไม่ ประพฤติไม่ เหมาะสม อันนาไปสู่ ความเสื่ อมเสี ยทางเพศ
ซึ่งขัดต่ อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย 
4.2 ข้ อกาหนดฯ อื่นๆ
(1) ไม่อนุ ญาตให้นาบุคคลภายนอกเข้าภายในห้องพัก
(2) ห้ามทิ้งผ้าอนามัยหรื อสิ่ งใดๆ ที่จะทาให้เกิดความเสี ยหายลงในชักโครก และช่วยกันรักษา
ความสะอาด
(3) ไม่อนุ ญาตให้นกั ศึกษานาวัตถุไวไฟทุกชนิดเข้าไปในห้องพัก
(4) ไม่อนุ ญาตให้ตอกตะปู ติดสติ๊กเกอร์ กาวสองหน้า หรื อสิ่ งใดๆ ที่จะทาให้ผนังเปรอะเปื้ อน
หากฝ่ าฝื น นักศึกษาที่พกั อาศัยในห้องนั้นๆ ต้องเสี ยค่าปรับตามที่กลุ่มหอพักกาหนด
(5) ไม่อนุ ญาตให้ร้ื อถอน ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้าย สิ่ งของเครื่ องใช้ทุกชนิดในห้องพัก หาก
ฝ่ าฝื นนักศึกษาที่พกั อาศัยในห้องนั้นๆ ต้องเสี ยค่าปรับตามที่กลุ่มหอพักกาหนด
(6) ไม่อนุ ญาตให้ประกอบอาหารในห้องพักและภายในอาคารหอพัก ยกเว้นจุดที่หอพักกาหนด
และได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พฒั นาคุณภาพชีวติ (RA)
(7) ไม่อนุ ญาตให้เลี้ยงสัตว์ หรื อนาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในหอพัก
(8) ไม่ ส่งเสี ยงดังรบกวนผู้อื่น หรื อก่ อความราคาญแก่ ผ้ อู าศัยในหอพัก หลังเวลา 22:00 น.
(9) งดใช้ สนามกีฬา เวลา 21:30 น. - 06:00 น.
(10) ไม่อนุ ญาตให้ยา้ ยห้องพักโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด
หากต้องการย้ายห้องพักให้ดาเนินการตามขั้นตอนของกลุ่มหอพัก
(11) สิ ทธิ ในการพักอาศัยในกลุ่มหอพัก (เขตแม่คาว) เป็ นสิ ทธิ เฉพาะตัว ห้ามนักศึกษาหอพัก
โอนสิ ทธิ ดงั กล่าวให้แก่บุคคลอื่น
(12) ไม่ควรเปิ ดสัญญาณเตือนภัยเล่น หากฝ่ าฝื น จะถูกลงโทษตามหมวด 5
 เช่ น เครื่ องดื่มมึนเมา สารเสพติดทุกประเภท(ห้ ามสู บบุหรี่ภายในอาคารและใต้ถุนอาคาร) อาวุธปื น หรื ออาวุธอื่นๆที่
ก่ ออันตราย เป็ นต้ น
 เช่ น การใช้ ความรุนแรง การวิวาททาร้ ายร่ างกายผู้อื่น ทาลายสาธารณสมบัติ เล่ นการพนัน หรื อปลอมแปลงเอกสาร เป็ นต้ น
 เช่ น การถูกเนื้อต้ องตัวกันในลักษณะฉันชู้ สาว เป็ นต้น
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หมวด 5 ข้ อกาหนดโทษ
5.1 กรณีฝ่าฝื นข้ อกาหนดฯ 3 ประการ (Big Three)
ให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูจ้ ดั การหอพัก ตามความเหมาะสมตั้งแต่ ว่ากล่าวตักเตือนถึงขั้นให้ออก
จากหอพัก ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปเพื่อความสงบสุ ข ปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในหอพัก
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า นักศึกษาได้กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้เจ้าหน้าที่พฒั นา
คุณภาพชีวติ นักศึกษา (RA) จานวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถสุ่ มตรวจห้องพักนักศึกษาได้ โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การหอพักก่อนทุกครั้ง
5.2 กรณีไม่ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดฯ
(1) ฝ่ าฝื นข้อกาหนด ครั้งที่ 1 ลงบันทึกและตักเตือนด้ วยวาจาโดยเจ้าหน้าที่พฒั นาคุณภาพชีวติ
นักศึกษา (RA) หรื อนักศึกษาช่วยงาน(SA)
(2) ฝ่ าฝื นข้อกาหนด ครั้งที่ 2 ลงบันทึกและเข้ าพบอาจารย์ ผ้ ปู กครองหอพัก โดยเจ้าหน้าที่
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา (RA) และนักศึกษาลงนามรับทราบความผิด
(3) ฝ่ าฝื นข้อกาหนด ครั้งที่ 3 ลงบันทึกและแจ้ งผู้ปกครองนักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่พฒั นา
คุณภาพชีวติ นักศึกษา (RA) และนักศึกษาลงนามรับทราบความผิด เพื่อพิจารณาบทลงโทษต่อไป
(4) ฝ่ าฝื นข้อกาหนด ครั้งที่ 4 ดาเนินการตามระเบียบวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตอ้ ง
เป็ นไปเพื่อความสงบสุ ข ปลอดภัย และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนในหอพัก
5.3 ค่ าปรับ
(1) หากนักศึกษายืมกุญแจสารอง ครั้งละ 20.00 บาท พร้อมทั้งวางบัตรหอพัก
(2) ไม่ปิดไฟที่ระเบียงหลังเลิกใช้ 20.00 บาท ต่อครั้ง
(3) หากทากุญแจห้องพักสู ญหาย ต้องเสี ยค่าปรับ 100.00 บาท
(4) หากคียก์ าร์ ดชารุ ด หรื อสู ญหาย ให้นกั ศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ
และต้องเสี ยค่าปรับสาหรับทาคียก์ าร์ ดใหม่ 200.00 บาท
(5) กรณี ฝ่าฝื นข้อกาหนดข้อ 4.2 (4) ต้องเสี ยค่าปรับจุดละ 100.00 บาท และทางหอพักฯ สามารถ
เรี ยกเก็บได้เกินกว่านั้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี ยหายมากกว่าที่กาหนด
(6) กรณี ฝ่าฝื นข้อกาหนดข้อ 4.2 (5) ต้องเสี ยค่าปรับ 500 บาท
(7) กรณี ฝ่าฝื นข้อกาหนดข้อ 4.2 (6) หากฝ่ าฝื น จะต้องมาบาเพ็ญประโยชน์ให้กบั ทางหอพัก
ตามที่เจ้าหน้าที่พฒั นาคุณภาพชีวติ (RA) กาหนดหรื อเห็นสมควร
(8) หากนักศึกษากดสัญญาณเตือนภัยโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ต้องถูกปรับ 1,000.00 บาท
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(9) กรณี ฝ่าฝื นข้อกาหนดข้อ 4.2(1) ต้องเสี ยค่าปรับ 1,000 บาท
(10) หากตรวจพบเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่หอพักไม่อนุ ญาตให้นาเข้าภายในหอพัก
ครั้งที่ 1 ตักเตือนด้วยวาจา
ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป จะต้องเสี ยค่าปรับ 100 บาท/ชิ้น/ครั้ง

หมวด 6 การติดต่ อและบริการอื่น ๆ
6.1 การให้ บริการซ่ อมแซม
นักศึกษาที่พกั อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย หากวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ประจาห้องพัก ชารุ ด/เสี ยหาย
นักศึกษาควรแจ้งซ่อมโดยเขียนใบขอซ่อมที่เจ้าหน้าที่ธุรการประจาหอพัก หากตรวจพบว่าชารุ ดเสี ยหาย
จากกการใช้งานผิดประเภท นักศึกษาจะต้องชาระค่าซ่อมแซมตามจริ ง
6.2 การให้ บริการยืม – คืน กุญแจสารอง
เพื่อเป็ นการตรวจสอบและป้ องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของห้องพักแอบอ้างเพื่อเข้าห้องพัก
นักศึกษา ขอให้นกั ศึกษาที่ประสงค์ยมื กุญแจสารองห้องพักดาเนินการดังนี้
1. นักศึกษากรอกรายละเอียดลงในสมุดยืม-คืนกุญแจสารองที่เจ้าหน้าที่ธุรการประจาหอพัก
2. แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาหอพัก
3. เจ้าหน้าที่หรื อผูร้ ับมอบหมาย นากุญแจสารองเปิ ดห้องให้นกั ศึกษา
6.3 การติดต่ อสื่ อสาร
โทรศัพท์

มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053-851478 ถึง 053-851486
สานักงานหอพักเขตแม่คาว : ต่อ 4611 หรื อ 081-4721551
หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา : 4605
หอพักนักศึกษาชายโอเมกา : 4612 , 4610

Website: http://homes.payap.ac.th
Email : dorms.team@gmail.com
Facebook : สานักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
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พัสดุไปรษณีย์
นักศึกษาสามารถรับเอกสารได้ที่ธุรการหอพัก
นักศึกษาต้องลงชื่อ และแสดงบัตรหอพักเป็ นหลักฐาน

ตัวอย่างการจ่ าหน้ าซองจดหมายของนักศึกษา
หอพักหญิงอัลฟา และ หอพักชายโอเมกา
กรุ ณาส่ ง
นาย/นางสาว___________________
ห้องพักเลขที่__________
หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา / หอพักนักศึกษาชายโอเมกา
60/3 หมู่ 1 ถนนสมโภชน์เชี ยงใหม่ 700 ปี ตาบลสันกลาง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณี ย ์ 5 0 1 3 0

