คำนำ
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทาคู่มือนิสิตหอพักขึ้นเพื่อให้
นิสิตที่พักในหอพักมีความเข้าใจ และได้ทราบถึงคุณสมบัติของผู้เข้าพัก กฎ ระเบียบ การให้บริการภายใน
หอพัก ตลอดจนการชาระเงิน การขอคืนเงินค่ามัดจากุญแจ และค่าประกันความเสียหาย
ศูน ย์บริห ารกิจการหอพักหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนิสิ ตหอพักเล่มนี้จะเกิดประโยชน์แก่นิสิ ต
หอพักต่อไป

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
20 กรกฏาคม 2561

สำรบัญ
หน้ำ
 คณะกรรมการอานวยการสานักงานบริหารกิจการหอพัก
 คณะกรรมการดาเนินการกิจการหอพัก
 รายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
 คุณสมบัติของผู้เข้าพักในหอพัก
 อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
 ข้อควรปฏิบัติของนิสิตหอพัก
 เวลาการให้บริการ และการบริการด้านต่างๆ
 ระบบการรักษาความปลอดภัย
 การจองห้องพัก
 การรายงานตัวเข้าหอพัก
 การขอย้ายห้องพัก
 การชาระค่าบริการหอพัก
 การชาระค่ากระแสไฟฟ้า
 การขอคืนเงินค่ามัดจากุญแจ และค่าประกันความเสียหาย
 ข้อปฏิบัติของนิสิตในการย้ายออกจากหอพัก
 ประกาศคณะกรรมการอานวยการสานักงานบริหารกิจการหอพัก
เรื่อง การกระทาอันเป็นความผิดในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คณะกรรมกำรอำนวยกำรสำนักงำนบริหำรกิจกำรหอพัก
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณบดีคณะพลศึกษา
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
6. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
7. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
8. คณบดีคณะกายภาพบาบัด
9. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
10. คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
11. คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร
15. ผู้อานวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมกำรดำเนินกำรกิจกำรหอพัก
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (ผศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย มศว องครักษ์ (ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล)
4. ผู้อานวยการสานักงานบริหารกิจการหอพัก
5. รองคณบดี/ผู้ช่วยคณะบดี ทุกคณะ ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับฝ่ายกิจการนิสิต
และมีนิสิตพักอาศัยในหอพักนิสิต
6. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารสานักงานบริหารกิจการหอพัก
7. ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตสานักงานบริหารกิจการหอพัก
8. นางสาวขวัญทิพย์ ปทุมรักษ์
9. ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานบริหารกิจการหอพักฝ่ายบริหาร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก
อาจารย์ ดร.วาสนา นามพงศกุล
 รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
นางสาวพัชรบูรณ์ เนียมสุวรรณ
 งำนบริหำรงำนทั่วไป
1. นางสาวพัชรบูรณ์ เนียมสุวรรณ
2. นางสาวสุภมาส คาไพเราะ
3. นายพัทธวัฒน์ รัตนผ่องใส
4. นายชู จันทร์ทอง

 งำนพัสดุ
1. นางสาวพิชญธิดา ชมศรี
2. นายมงคล จันทร์แบน
3. นางสาวดวงทิพย์ อิ่มพร

 งำนกำรเงินและบัญชี
1. นางสาวณัฐวศา เสนอใจ
2. นางสาวอรสา อยู่ยงศิลป์
3. นางสาวสายฝน ล้อมวงษ์

 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1. นางสาวณินณ์นรี มั่นคง

 ช่ำงเทคนิค
1. นายอาณัฐ เขียวมณี
2. ว่าที่ ร.ต.ภัทธรินทร์ ชื่นอารมย์
 งำนหอพัก
1. นายปิยะกมล บุราณะผาย
2. นางสาวเกตุสิรี มีกุศล
3. นางสาวพรชนก กลัดเจริญ
4. นายชนัตร์ ศรีภมร
5. นายไกรสร ฤทธิ์เลิศ
6. นายไพรัตน์ เทพเนาว์
7. นางสาวอัญชลิกา จันทศร
8. นางสาวธิดารัตน์ โกโสภา
9. นางสาวศุภมาส ปั้นเงิน

3. นายสุทธิพันธ์ แสงศรี
4. นายสงกรานต์ ยอดยิ่ง
10. นางสาวบุบผา จันทร์ลี
11. นางสาวพรทิพย์ อยู่เอียง
12. นางสาวสุภารัตน์ ราโรจน์
13. นางสาวดลฤดี มาลา
14. นางสาวนาถวรา เจียมจิตร
15. นางสาวนิตยา นาบุญ
16. นางสาวพิรดา นามคา
17. นางสาวภาวิณี มือกุศล
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 คุณสมบัติของผู้เข้ำพักในหอพัก
1. คุณสมบัติของผู้เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
1.1 นิสิตชาย - หญิง ชั้นปีที่ 1 มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักทุกคน
1.2 นิสิตชาย - หญิง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.2.1 เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
1.2.2 มีความประพฤติดี เรียบร้อย
1.2.3 ไม่เป็นผู้กระทาผิดกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กระทาผิดกฎ ระเบียบของหอพักขั้นร้ายแรง
2. เป็นผู้ที่ผู้อานวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าพัก
3. ผู้มีสิทธิ์พักอาศัยจะมีสิทธิ์พักได้คราวละ 1 ภาคเรียน
 อุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
สิ่งของที่นิสิตต้อง
เตรียมมำ

สิ่งอำนวยควำม
สะดวกในห้องพัก

สิ่งอำนวยควำม
สะดวกส่วนกลำง

ผ้าปูที่นอน

เตียง

เครื่องซักผ้า
หยอดเหรียญ

หมอน ปลอกหมอน ฟูกที่นอน

สิ่งอำนวยควำม
สะดวกที่อนุญำต
ให้นำมำใช้ได้
เตารีด

โทรศัพท์สาธารณะ พัดลม

ขนาด 3.5 ฟุต
ผ้าห่ม

โต๊ะอ่านหนังสือ

ห้องอ่านหนังสือ

หม้อหุงข้าว

กุญแจสาหรับล็อคตู้ เก้าอี้
และลิ้นชัก

ตู้เติมเงินโทรศัพท์
ออนไลน์

Notebook / PC

ของใช้ส่วนตัวที่
จาเป็น

หนังสือพิมพ์

ตู้เย็นขนาดไม่เกิน
5 คิว/ 1 ห้อง

ตู้เสื้อผ้า

*** หำกนิสิตนำเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำมำใช้ในห้องพัก จะถูกยึดทันทีที่ตรวจพบ
และจะคืนให้เมื่อนิสิตจะกลับบ้ำน หรือย้ำยออกจำกหอพักเท่ำนั้น ***
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 ข้อควรปฏิบัติของนิสิตหอพัก
1. นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งและประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และศูนย์ บริหาร
กิจการหอพักอย่างเคร่งครัด เชื่อฟังคาสั่ง คาตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยชอบ โดยจะมีการสุ่มตรวจนิสิตภายในหอพักอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
2. นิสิตต้องเข้า – ออกหอพักตามเวลา เปิด – ปิด ดังนี้
เวลำเปิดหอพัก
05.00 น.
เวลำปิดหอพัก
23.00 น.
เวลำออกจำกหอพักไม่เกิน
22.30 น.
โดยศูนย์บริหารกิจการหอพักได้กาหนดขั้นตอน และระเบียบการเข้าหอพัก หลังเวลาที่กาหนดดังนี้
2.1 นิสิตที่มีความจาเป็นไม่ว่ากรณีใดๆที่เข้าหอพัก หรือออกจากหอพักเกินเวลาที่กาหนด จะต้องทา
หนั งสือขออนุ ญ าตถึงผู้ อานวยการศูน ย์บ ริห ารกิจการหอพั ก ทั้งนี้ให้ แนบรายชื่อนิสิ ต คณะ ชั้นปี และอาคาร
ที่พักด้วย โดยนิสิตจะต้องดาเนินการให้เรียบร้อยล่วงหน้า 3 วัน
2.2 นิสิตเข้าหอพักหลังเวลา 23.00 น. ให้นิสิตแสดงบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงชื่อที่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณป้อมด้านหน้า และที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณหน้าอาคารที่ตน
พักอาศัย
2.3 กรณีผู้ปกครองนิสิตมารับออกจากหอพักหลังเวลา 22.30 น. อนุญาตให้รับนิสิตออกจากหอพักได้ไม่
เกินเวลา 23.00 น. และนิสิตต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจาอาคารล่วงหน้า โดยปฏิบัติดังนี้
2.3.1 นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่ประจาอาคารก่อนเวลา 22.30 น. พร้อมแสดงบัตรนิสิตหอพักหรือบัตร
ประจาตัวนิสิต และกรอกแบบฟอร์มใบคาร้องขออนุญาตออกจากหอพักหลังเวลา 22.30 น.
2.3.2 ผู้ปกครองนิสิต แสดงบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่ประจาอาคารเพื่อบันทึก
ข้ อ มู ล ไว้ เป็ น หลั ก ฐานก่ อ นจะรั บ นิ สิ ต ออกจากหอพั ก ทั้ งนี้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ชื่ อ ระบุ ไว้ ในทะเบี ย นประวั ติ นิ สิ ต
(SUPREME)
3. นิสิตต้องระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินของตนเอง เก็บของมีค่าไว้ในตู้ ล็อคกุญแจ และปิดล็อคประตู
ห้องทุกครั้งที่ออกจากห้องพัก หำกทรัพย์สินสูญหำยทำงศูนย์บริหำรกิจกำรหอพักจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
4. นิ สิ ต ต้ อ งช่ ว ยกัน รั กษาความสะอาดเรียบร้อยของหอพั ก ทั้ งในห้ องพั ก และบริเวณส่ วนกลาง เช่ น
ห้องอาบน้า ห้องสุขา ห้องดูโทรทัศน์ ห้องอ่านหนังสือ common room เป็นต้น
5. นิสิตต้องปฏิบัติเยี่ยงสุภาพชน ทั้งในด้านการแต่งกายและความประพฤติ
6. นิสิตต้องใช้ไฟฟ้าและน้าประปาอย่างประหยัด
7. นิสิตต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อหอพักและมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
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8. นิสิตสามารถแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเหตุการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินที่เจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชม.
9. ไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน 3 ในบริเวณหอพัก
10. ไม่ควรให้กุญแจห้องพักกับบุคคลอื่น
 เวลำให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่อำคำรบริกำรกลำง

เวลำให้บริกำรนิสิต
วัน

เวลำ

จันทร์-ศุกร์

08.30 – 16.30 น.

 เวลำให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่หอพัก

วัน

เวลำ

จันทร์-ศุกร์

09.00-12.00 น.

เสำร์-อำทิตย์-หยุดนักขัตฤกษ์

13.00-17.00 น.

พักทำนข้ำว

เวลำให้บริกำรนิสิต
เวลำ
13.30-22.15 น.
18.00-21.00 น.

 กำรให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำร
1. บริการด้านโทรศัพท์ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มีดังนี้
สานักงานกลาง โทร. 02-6495021 , 02-6495000 ต่อ 2-1022 โทรสาร 037-395349
หอ 1
โทร 02-6495021 กด 11 หรือ 037-395351
หอ 2
โทร 02-6495021 กด 12 หรือ 037-395352
หอ 3
โทร 02-6495021 กด 13 หรือ 037-395353
หอ 4
โทร 02-6495021 กด 14 หรือ 037-395354
หอ 5-6
โทร 02-6495021 กด 15 หรือ 037-395503
หอ 7-8
โทร 02-6495021 กด 17 หรือ 037-395513
หอ 9-10
โทร 02-6495021 กด 19 หรือ 037-395515
หอ 11
โทร 037-395516
งานบริหารงานทั่วไป โทร 02-6495021 กด 16 หรือ 037-395508
งานการเงิน
โทร 02-6495021 กด 21 หรือ 037-395502
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งานพัสดุ
งานบัญชี
งานประกันคุณภาพ

โทร 02-6495021 กด 25 หรือ 037-395350
โทร 02-6495021 กด 22 หรือ 037-395514
โทร 02-6495021 กด 23 หรือ 037-395520

2. บริ ก ารด้ านไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ ศู น ย์ บ ริก ารกิจ การหอพั กมี บ ริการรับ จดหมาย พั ส ดุ จดหมาย EMS
จดหมายลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ประจาอาคารจะรับจากส่วนกลางมาให้ที่หอพัก แต่ละอาคารทุกวัน เวลาทาการ
นิสิตสามารถติดต่อรับได้ที่สานักงานหอพักแต่ละอาคาร โดยนิสิตต้องแสดงบัตรนิสิตหอพัก และลงชื่อรับไว้เป็น
หลักฐานด้วย
แบบตัวอย่ำงกำรจ่ำหน้ำซองจดหมำย
กรุณานาส่ง
ชื่อ ........................ สกุล ..........................
หอพักนิสิตอาคาร ...... ห้อง .......
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ที่ 7 ตาบลองครักษ์
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
*** นิสิตต้องมำติดต่อรับพัสดุภำยใน 7 วัน หำกพ้นกำหนดทำงหอพักจะนำส่งคืนไปรษณีย์ ***
 กำรให้บริกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ในหอพัก
นิ สิ ต ที่ พั ก อาศั ย หอพั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย หากวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าห้ อ งพั ก ของนิ สิ ต ช ารุ ด /เสี ย หาย
นิสิตสามารถลงบันทึกแจ้งซ่อมได้ที่สมุดแจ้งซ่อม บริเวณโต๊ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาอาคารที่นิสิต
พักอาศัย หรือที่เจ้าหน้าที่ประจาอาคาร
*** หากการช ารุ ด เสี ย หายเกิ ด จากการกระท าของนิ สิ ต ศู น ย์ บ ริห ารกิ จ การหอพั ก จะเรี ย กเก็ บ เงิ น
ค่าเสียหายจากนิสิตตามที่หอพักกาหนด ***
งำนซ่อมฉุกเฉิน และเร่งด่วน นิสิตสามารถแจ้งซ่อมด่วน โดยเจ้าหน้าที่ ประจาอาคารรับงานซ่อม
และแจ้งช่าง ช่างจะทาการซ่อม ณ วัน – เวลา ที่นิสิตแจ้งซ่อมทันที เช่น ไฟฟ้าดับทั้งห้อง เป็นต้น
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 กำรให้บริกำรยืม – คืนกุญแจสำรอง
เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันมิให้บุคคลอื่ นที่ไม่ใช่เจ้าของห้องพัก แอบอ้างเพื่อเข้าห้องพักของนิสิต
ขอให้นิสิตที่ประสงค์ยืมกุญแจสารองห้องพักดาเนินการ ดังนี้
1. แสดงบัตรนิสิตหอพักต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบรายชื่อนิสิตและห้องพักที่นิสิตพักอาศัย
2. นิสิตกรอกรายละเอียดลงในสมุดยืม-คืนกุญแจสารองที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้
3. เจ้าหน้าที่นากุญแจสารองให้นิสิตขึ้นไปเปิดห้อง โดยนิสิตจะต้องนามาคืนภายใน 15 นาที
 กำรให้บริกำรห้องสวัสดิกำร
1. นิสิตติดต่อขอใช้บริการห้องสวัสดิการที่เจ้าหน้าที่ประจาอาคาร
2. นิสิ ตลงชื่อขอใช้ห้ องสวัสดิการ พร้อมแสดงบัตรนิสิตหอพัก โดยนิสิตสามารถใช้ห้องสวัสดิการได้
ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง
3. ไม่อนุญาตให้นิสิตนาอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องสวัสดิการ
4. ไม่อนุญาตให้นิสิตจัดกิจกรรมที่ส่งเสียงดังในห้องสวัสดิการ เช่น ซ้อมเต้น ซ้อมร้องเพลง ซ้อมละคร
5. กรณีที่นิสิตต้องการใช้ห้องสวัสดิการเพื่อทากิจกรรมของคณะ นิสิตจะต้องทาหนังสือ ขออนุญาตถึง
ผู้อานวยการฯ ก่อนล่วงหน้า โดยมีอาจารย์ประจาคณะ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อรับรอง
 ระบบรักษำควำมปลอดภัยของหอพักมีดังนี้
1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาอาคารตลอด 24 ชั่วโมง
2. กล้องวงจรปิดภายในหอพัก
3. ระบบควบคุมปิด-เปิดประตูแบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)
 กำรจองห้องพักภำคเรียนที่ 1
นิ สิต ชั้ น ปี ที่ 1 ศูน ย์ บ ริ ห ารกิ จ การหอพั ก กาหนดให้ นิ สิ ต ท ารายการจองห้ องพั ก ผ่ านหน้ าเว็บ ไซต์
http://dormapp.swu.ac.th หลังจากนิสิตรายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อย โดยนิสิตสามารถดูข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ของหอพัก
นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ศูนย์บริหารกิจการหอพัก กาหนดให้นิสิตทารายการจองห้องพักผ่านหน้าเว็บไซต์
http://dormapp.swu.ac.th โดยนิสิตสามารถดูข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ของหอพัก
 กำรจองห้องพักภำคเรียนที่ 2
นิสิตทุกชั้นปี ศูนย์บริหารกิจการหอพัก กาหนดให้นิสิตยืนยันการอยู่หอพักภาคเรียนที่ 2 ผ่านเว็บไซต์
http://dormapp.swu.ac.th โดยนิสิตยืนยันห้องพักเดิม (ภาคเรียนที่ 1) สามารถดูข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่
เว็บไซต์ของหอพัก

9

 กำรรำยงำนตัวเข้ำหอพัก
ศูนย์บริหารกิจการหอพักจะประกาศรายชื่อนิสิตหอพัก และกาหนดการรายงานตัวเข้าหอพักในแต่ละ
ภาคเรียน โดยนิสิตสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://dorm.swu.ac.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
ที่หอพักนิสิตทุกอาคาร
 กำรรำยงำนตัวเข้ำหอพักในภำคเรียนที่ 1
1. นิสิตรายงานตัวเข้าหอพักตามวัน เวลา ที่ศูนย์บริหารกิจการหอพักกาหนด
2. นิสิตนาหลักฐานการชาระค่าบริการหอพักมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจาอาคาร
3. นิสิตทุกคนลงชื่อรับกุญแจห้องพัก พร้อมทั้งรับทราบชุดครุภัณฑ์ที่ได้รับ โดยนิสิตไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์นั้น
4. นิ สิ ต รั บ แบบฟอร์ ม การรั บ –ส่ งคื น วั ส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ จ ากเจ้ าหน้ าที่ ป ระจ าอาคาร เพื่ อ ให้ นิ สิ ต
ตรวจเช็คสภาพ/จานวนวัสดุครุภัณฑ์ในห้องพักของตนเอง
5. เมื่อนิสิตตรวจเช็คจานวน/สภาพของวัสดุครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตลงชื่อ ในใบรับ–ส่งคืน
วัสดุครุภัณฑ์ประจาหอพักแล้วส่งคืนเจ้าหน้าที่ ภายใน 7 วัน หากนิสิตไม่ส่งคืนภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่แจ้ง
จานวนวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ครบตามที่ระบุ หรือไม่มีการแจ้งซ่อม จะถือว่านิสิตได้รับวัสดุครุภัณฑ์ครบถ้วนในสภาพ
พร้อมใช้งาน
6. กรณี นิสิ ตตรวจเช็ควัส ดุครุภัณ ฑ์ในห้ องพักแล้ วพบว่า วัสดุครุภัณ ฑ์ ในห้ องพัก ไม่ครบตาม
จานวนที่ระบุไว้ในใบรับ –ส่งคืนวัสดุครุภัณฑ์ประจาหอพัก หรือวัสดุครุภัณฑ์ชารุดเสียหาย ให้นิสิตแจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อดาเนินการต่อไป
*** หำกเจ้ำหน้ำที่หอพักตรวจพบครุภัณฑ์ชำรุดเสียหำยในภำยหลัง
นิสิตต้องชดใช้ค่ำปรับครุภัณฑ์เสียหำยตำมที่หอพักกำหนด ***
 กำรรำยงำนตัวเข้ำหอพักในภำคเรียนที่ 2
1. นิสิตรายงานตัวเข้าหอพักตามวัน - เวลา ที่ศูนย์บริหารกิจการหอพักกาหนด
2. นิ สิ ตน าหลั กฐานการช าระค่าบริการหอพั กมาแสดงต่อเจ้าหน้ าที่ ป ระจาอาคารและลงชื่ อ
เข้าหอพัก
 กำรขอย้ำยห้องพัก
ศู น ย์ บ ริ ห า รกิ จ ก าร ห อ พั ก จ ะ แ จ้ งอ าค า ร /ห ม า ย เล ข ห้ อ งให้ นิ สิ ต ท ร าบ ท า งเว็ บ ไซ ต์
http://dorm.swu.ac.th และเมื่อนิสิ ตพบว่ามีความจาเป็นไม่สามารถเข้าพักอาศั ยได้ตามที่ห อพักกาหนดให้
นิสิตสามารถขอย้ายห้องพักได้ตามขั้นตอนของหอพักกาหนดไว้ (ตามประกาศคณะกรรมการอานวยการสานักงาน
บริหารกิจการหอพัก เรื่องข้อปฏิบัติของนิสิตเกี่ยวกับการย้ายห้องพัก)
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 กำรชำระค่ำบริกำรหอพัก
ศู น ย์ บ ริ ห ารกิ จ การหอพั ก จะเรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารหอพั ก ในอั ต รา/คน/ภาคเรี ย น โดยนิ สิ ต จะต้ อ ง
Download ใบช าระค่าบริการหอพักได้ที่เว็บไซต์ http://dorm.swu.ac.th และนาไปช าระได้ที่ธนาคารไทย
พาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวัน–เวลาที่ศูนย์บริหารกิจการหอพักกาหนด
 กำรชำระค่ำไฟฟ้ำ
ศู น ย์ บ ริ ห ารกิ จ การหอพั ก ก าหนดให้ นิ สิ ต ช าระค่ า กระแสไฟฟ้ า เป็ น รายเดื อ น โดยก าหนดให้ นิ สิ ต
ดาเนินการชาระให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน (วันที่ 1-7 ในเดือนถัดไป)
 กำรขอคืนเงินมัดจำกุญแจและค่ำประกันควำมเสียหำย
นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักเพื่อกรอกแบบฟอร์มภายในเวลาที่กาหนด ศูนย์บริหารกิจการหอพักจะคืนเงิน
มัดจากุญแจและค่าประกันความเสียหายให้เมื่อนิสิตย้ายออกจากหอพัก
หากไม่มาติดต่อขอรับ เงินมัดจากุญแจและค่าประกันความเสียหายภายใน 1 ปี นับจากวันอยู่หอพักวัน
สุดท้ายตามประกาศศูนย์บริหารกิจการหอพัก ศูนย์บริหารกิจการหอพักขอสงวนสิทธิ์ในการนาเงิ นดังกล่าวไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของนิสิตต่อไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ข้อปฏิบัติของนิสิตในช่วงปิดภำคเรียน
1. ข้อปฏิบัติช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ให้นิสิตปฏิบัติดังนี้
1.1 นิสิตเก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเข้าตู้และล็อคกุญแจให้เรียบร้อย
1.2 เก็บทรัพย์สินที่มีค่าทุกชนิดนากลับบ้านเพื่อป้องกันการสูญหาย
1.3 ก่อนนิสิตเดินทางกลับบ้าน นิสิตคนสุดท้ายต้องปิดน้า–ปิดไฟ ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ออก และล็อคประตูห้องของนิสิตให้เรียบร้อย
2. ข้อปฏิบัติช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ให้นิสิตปฏิบัติดังนี้
2.1 เก็ บ สิ่ งของเครื่ อ งใช้ ส่ ว นตั ว กลั บ บ้ านทั้ งหมด และท าความสะอาดห้ อ งพั ก ให้ เรี ย บร้อ ย
หากพบมีสิ่งของส่วนตัวของนิสิตหลงเหลืออยู่ภายในห้องพัก ศูนย์บริหารกิจการหอพักจะถือว่าเป็นสิ่งของที่นิสิตไม่
ต้องการและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2.2 นิสิตต้องส่งคืนกุญแจห้องพักกับเจ้าหน้าที่ประจาอาคาร หากนิสิตทากุญแจห้องพักสูญหาย
ต้องเสียค่าปรับจานวน 50 บาท
2.3 หากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีวัสดุครุภัณฑ์หอพักชารุดเสียหาย นิสิตจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายตามที่หอพักกาหนด
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