
 

 

 

 
 

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายให้นกัศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าพักในหอพัก

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หอพักนักศึกษาเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เรียนรู้การ

ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัผู้อื่นและการเอื้ออาทรต่อกนั  (Learning, Living and Caring)  

 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความพร้อม ในการเข้าพักในหอพัก จึงควรศึกษาและเตรียม

ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ข้อมูลหอพักนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

2. อุปกรณ์และสิ่งอาํนวยความสะดวกภายในหอพักนักศึกษา 

3. บริการและสวัสดิการอื่น ๆ  

4. การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา 

5. การโอนย้ายทะเบียนราษฎร์ 

6. กฎระเบียบของหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

7. ข้อควรทราบของนักศึกษาหอพัก 

8. ที่พักสาํหรับผู้ปกครอง 

9. แผนที่หอพักนักศึกษา โซน  F  

10. แผนที่หอพักนักศึกษา โซนลาํดวน 

11. กาํหนดการจองหอพักนักศึกษาและเข้าพักในหอพักนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบติัในการเตรียมตวัเขา้หอพกันกัศึกษามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
สําหรบันกัศึกษาชั้นปีที่  1  ปีการศึกษา 2560 
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1.  ขอ้มูลหอพกันกัศึกษาชั้นปีที ่1 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ให้บริการและจัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ือให้บริการด้านที่พัก

อาศัยให้แก่นักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์การศึกษาให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้

ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยมี

รายละเอยีดของหอพักต่าง ๆ  สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่  1  ดังน้ี 

 ลาํดบัท่ี หอพกั 
สําหรบั 

นกัศึกษา 

จํานวน ค่าหอพกั/ 

คน/ ภาค

การศึกษา 

ค่าคอมพวิเตอร/์ 

คน/ภาคการศึกษา 
หมายเหตุ 

หอ้ง เตียง คน 

1 F1 

หญิง 

79 4 316 

 

 

 

4,000 บาท 

300 บาท 

- ไม่เสยีค่านํา้ประปา

และค่าไฟฟ้า 

- ห้องนํา้รวม 

- มเีคร่ืองทาํนํา้อุน่ 

2 F2 79 4 316 

3 F3 79 4 316 

4 F4 76 4 304 

5 F5 77 4 308 
6 F6 77 4 308 

7 ลาํดวน 4 96 4 384 

เกบ็ค่าไฟฟ้าเป็น

รายเดอืน 

- ไม่เสยีค่านํา้ประปา 

- ห้องนํา้ภายใน

ห้องพัก 

- มเีคร่ืองทาํนํา้อุน่ 

8 ลาํดวน 5 97 4 388 

9 สกัทอง 2  107 4 428 6,000 บาท 

รวมหอพกัสาํหรบันกัศึกษาหญิง ชั้นปีท่ี 1  3,068    
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ลาํดวน 1 

ชาย 

97 4 388 
4,000 บาท 

เกบ็ค่าไฟฟ้าเป็น

รายเดอืน 

- ไม่เสยีค่านํา้ประปา 

- ห้องนํา้ภายใน

ห้องพัก 

- มเีคร่ืองทาํนํา้อุน่ 

11 ลาํดวน 2 98 4 392 

12 ลาํดวน 3 75 4 300 

รวมท่ีพกัสาํหรบันกัศึกษาชาย ชั้นปีท่ี 1 1,080    

รวมท่ีพกัสาํหรบันกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ทั้งหมด 4,148    
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2.  อุปกรณแ์ละสิง่อํานวยความสะดวกภายในหอพกันกัศึกษา                 

สิง่อํานวยความสะดวกภายในหอ้งพกั 

1 เตียงสองช้ัน 

2 ฟูกที่นอน ขนาด 3 ฟุต 

3 ตู้เสื้อผ้า 

4 โตะ๊พร้อมช้ันเกบ็ของ 

5 พัดลมเพดาน 

6 ไฟอ่านหนังสอื 

7 อนิเตอร์เนต็ 

สิง่อํานวยความสะดวกส่วนกลางภายในหอพกั 

1 ตู้เยน็ 

2 เคร่ืองทาํนํา้เยน็ 

3 กระติกนํา้ร้อน 

4 เตาอบไมโครเวฟ 

5 หม้อหุงข้าว 

6 โตะ๊รองรีดผ้า 

7 เคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ 

8 โทรศัพทส์าธารณะ 

9 ระบบดับเพลิงและเตือนภัยเหตุเพลิงไหม้ 

10 ระบบไฟฉุกเฉิน 

11 ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และเข้า

ออกหอพักโดยการแสกนลายน้ิวมือ 

หอ้งบริการส่วนกลางภายในหอพกั 

1 ห้องอ่านหนังสอืและทบทวนรายวิชา 

2 ห้องดูโทรทศัน์ 

3 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสบืค้น 
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สิง่อํานวยความสะดวกทีอ่นุญาตใหน้าํเขา้มาใชใ้นหอพกัได ้

1 วิทยุขนาดเลก็ 

2 พัดลม 

3 ที่หนีบผม 

4 ไดร์เป่าผม 

5 คอมพิวเตอร์ 

6 เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

7 เตารีด 

 

หมายเหตุ    หากนักศึกษานาํเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในหอพัก  จะถูกยึดทนัททีี่ตรวจ

พบและจะคืนให้เม่ือนักศึกษาจะกลับบ้านหรือย้ายออกจากหอพักเทา่น้ัน 

 

บริการและสวสัดิการของหอพกั 

1. ผู้ปกครองหอพัก และผู้ช่วยผู้ปกครองหอพัก ดูแลและให้บริการด้านสวัสดิการนักศึกษา                           

       ให้คาํปรึกษา  ตลอด 24 ช่ัวโมง 

2. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจาํหอพัก   ตลอด   24  ช่ัวโมง 

3. พนักงานทาํความสะอาดประจาํหอพัก ปฏบัิติหน้าที่ตั้งแต่เวลา  07.00 – 16.00  น. 

4. ประตูหอพักเปิดเวลา  06.00  และปิดเวลา  22.30  น. 

5. บริการยาสามัญประจาํบ้านประจาํอาคารหอพัก 

6. มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีจักรยานเพ่ือยืมเรียนและป่ันออกกาํลังกาย 
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3.  บริการและสวสัดิการอืน่ ๆ  

3.1 ดา้นอาหารและเครือ่งดืม่ 

1.    อาคารกิจกรรมนกัศึกษาและศูนยอ์าหาร D1 ประกอบด้วยร้านอาหาร 10 ร้าน ร้านอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม 9 ร้าน เปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 07.00-21.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 800 ที่น่ัง 

สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 3,000 คนต่อวัน 

2.    ศูนยอ์าหาร E1 ใต้ถุนอาคาร E1 ประกอบด้วยร้านอาหาร 8 ร้าน ร้านอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

3 ร้าน เปิดบริการต้ังแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 600 ที่น่ัง สามารถรองรับ

ผู้ใช้บริการได้กว่า 2,000 คนต่อวัน 

3.    ศูนยอ์าหาร E2 ใต้ถุนอาคาร E2 ประกอบด้วยร้านอาหาร 8 ร้าน ร้านอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

3 ร้าน เปิดบริการต้ังแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 200 ที่น่ัง สามารถรองรับ

ผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน 

4.    ศูนยอ์าหาร C5 อาคารพลตาํรวจเอกเภา สารสนิ ประกอบด้วยร้านอาหาร 5 ร้าน ร้านอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม 3 ร้าน เปิดบริการต้ังแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 300 ที่ น่ัง 

สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน 

5.    KIOSK ตึกปฏบัิติการวิทยาศาสตร์ S2 ประกอบด้วยร้านอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3 ร้าน และมี

บริการร้านกาแฟสดด้านหน้าห้องสมุด 1 ร้าน เปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วย

ความจุกว่า 300 ที่น่ัง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน 

6.    รา้นอาหารโซนหอพกันกัศึกษา ประกอบด้วยร้านอาหารครัวลาํดวน ต้ังอยู่กลุ่มหอพักลาํดวน 

และครัว My Mom ตั้งอยู่กลุ่มหอพักโซน F ให้บริการอาหารตามสั่ง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-

20.00 น.ทุกวัน สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 2,000 คนต่อวัน 

7. รา้นอาหารสระว่ายนํ้ า เปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 07.00-21.00 น.ทุกวัน สามารถรองรับ

นักศึกษาได้กว่า 300 คนต่อวัน 
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8.บริเวณกลุ่มอาคาร M Square 

1.ศูนยอ์าหาร ชั้น 1 อาคาร E-Park ประกอบไปด้วยร้านอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

จาํนวน 5 ร้าน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 100 ที่น่ัง 

สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 500 คนต่อวัน 

2.รา้นอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ อาคาร E-Park 

1) ร้าน La Natura Coffee & Spa จาํหน่ายกาแฟ เคร่ืองด่ืม และบริการสปาปลา 

2) ร้าน Coffee Print จาํหน่ายกาแฟ เคร่ืองด่ืม และรับพิมพ์งาน 

3) ร้าน Taxi Café จาํหน่ายพิซซ่าและเคร่ืองด่ืม 

3.รา้นอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ อาคาร L-Park 

1) ร้าน Singha Park จาํหน่ายอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

2) ร้าน Blue Monkey จาํหน่ายเบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม 

3) ร้าน Meltz จาํหน่ายเบเกอร่ีและไอศกรีมโฮมเมด 

4.รา้นคา้ อาคาร E-Park 

1) ร้าน 7-ELEVEN 

5.รา้นคา้ อาคาร L-Park 

1) ร้าน Mini บริการถ่ายเอกสารและจาํหน่ายเคร่ืองเขียน 

2) ร้าน True Care Optical Shop จาํหน่ายแว่นตา 

6.ธนาคาร อาคาร E-Park ชั้น 3 เป็นที่ต้ังสาํนักงานของธนาคารออมสนิ 

7.ศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง อาคาร E-Park ชั้น 2 
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3.2  ดา้นการคมนาคม 

1.    มหาวิทยาลัยได้จัดรถไฟฟ้าบริการรับ-ส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 16 คัน          

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโดยสาร เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ต้ังแต่

เวลา 7.00 – 21.00 น. 

 

2.    บริการรถสี่ล้อเลก็ (รถเขียว) ว่ิงให้บริการจากด้านหน้ามหาวิทยาลัย(ติดถนนพหลโยธิน) จนถึง

กลุ่มหอพักลาํดวน ค่าบริการ 5 บาทตลอดสาย หรือจ้างเหมาตามเส้นทางที่ผู้ใช้บริการต้องการ 

 

3.3  ดา้นสิง่อํานวยความสะดวกอื่น 

1.    ที่ทาํการธนาคาร 2 แห่ง ได้แก่ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่พ้ืนที่อาคาร M Square ธนาคารกรุงเทพ 

ตั้งอยู่อาคารกจิกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1 ให้บริการต้ังแต่เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป รวมทั้ง

ให้บริการเคร่ืองเอทเีอม็และเคร่ืองฝากเงินสดภายในมหาวิทยาลัยกว่า 14 เคร่ือง 

 

 

2.    ที่ทาํการไปรษณีย์ไทย ตั้งอยู่อาคารกจิกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1 ช้ัน 1 
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3.    นักศึกษาสามารถเลือกซ้ืออาหารแห้งและของใช้จากร้านค้าภายในบริเวณมหาวิทยาลัยได้  ดังน้ี 

3.1  ร้านมินิมาร์ท  อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1 ช้ัน  1และใต้หอพัก        

พล.ต.อ.เภา  สารสนิ   

3.2   ร้านค้าสะดวกซ้ือ(7-11) ข้างลานจอดรถหอพักลาํดวน และอาคาร M Square 

 
 

 

 

 

 

4.    บริการร้านซักอบรีด 7 แห่ง ต้ังอยู่ในบริเวณหอพักนักศึกษาลาํดวน 2 แห่ง และหอพักนักศึกษา 

F1-F5 อย่างละ 1 แห่ง 

 

 

 

 
 

4.  การรายงานตวัเขา้หอพกันกัศึกษา 

1.   ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ให้นักศึกษานาํรูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) สาํหรับ

จัดทาํบัตรประจาํตัวนักศึกษาหอพักช่ัวคราวและระเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก  จาํนวน  2  รูป 
2.   สิ่งของที่ต้องนาํมาในวันเข้าหอพัก 
 2.1   อุปกรณ์เคร่ืองนอน เช่น หมอน ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอนขนาดยาว 6 ฟุต กว้าง 3 ฟุต 

 2.2   ของใช้ส่วนตัว 
 2.3   ยารักษาโรคประจาํตัว 
 2.4   รองเท้าผ้าสาํหรับใส่ในหอพัก 

 2.5   ชุดคลุมอาบนํา้ (สาํหรับนักศึกษาหญิง) 

 2.6   กุญแจสาํหรับลอ็คตู้ จาํนวน 3 ชุด 

3.   เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการรักษาพยาบาล  เช่น  บัตรทอง, เอกสารการประกนัชีวิต เป็นต้น 

4.  นักศึกษาไม่ควรนําท รัพ ย์สิน มี ค่าติดตัวมาด้วย  หากเกิดการสูญ หายทางมหาวิทยาลัย                  

จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
5.   เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศการห้ามนักศึกษาชั้ นปีที่ 1          

นาํยานพาหนะทุกประเภทมาใชใ้นมหาวิทยาลยั ยกเวน้ รถจกัรยาน  



9 
 

ฝ่ายหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ส่วนพัฒนานักศึกษา โทรศัพท ์0-5391-7116 โทรสาร 0-5391-7117 

 

5.  การโอนยา้ยทะเบยีนราษฎร ์

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าพักใน

หอพักของมหาวิทยาลัยน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ พุทธศักราช 2534    

หมวด 2 มาตรา 12 มาตรา 30 และมาตรา 33 อีกทั้งเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ   

อาทิ สิทธิและความสะดวกในการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย สิทธิในการรักษาพยาบาล การทาํ

ประโยชน์ให้แก่ชุมชน จึงกําหนดใหน้กัศึกษาทุกคนที่มีทะเบียนบา้นอยู่นอกเขตพื้ นที่จังหวดัเชียงราย

ดาํเนินการโอนย้ายทะเบียนบ้านมายังบ้านเลขที่ของหอพักนักศึกษา ดังน้ี 
 

บา้นเลขที ่333  หมู่ที่  1   ต.ท่าสุด   อ.เมือง   จ. เชียงราย   57100 

 

  

ขั้นตอนการยา้ยทะเบยีนราษฎร ์

1. ผู้ปกครองของนักศึกษาทาํการแจ้งย้ายนักศึกษาออกจากทะเบียนราษฎร์เดิม ณ ที่ว่าการอําเภอหรือที ่

ทําการเขตของนกัศึกษา (เฉพาะนกัศึกษาทีไ่ม่มีภูมิลาํเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงราย)  

2.  ที่ว่าการอาํเภอหรือที่ทาํการเขตจะออกเอกสารการแจ้งย้ายทะเบียนราษฎร์ฉบับจริง (ทร.6) ของ

นักศึกษา จาํนวน 2 ฉบับ  

3. ให้นักศึกษานาํเอกสารการย้ายทะเบียนราษฎร์ของนักศึกษาฉบับจริง (ทร.6) จาํนวน 2 ฉบับ พร้อม

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 1 ฉบับ และเงินค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการย้ายทะเบียนราษฎร์เข้า

ที่อยู่ของมหาวิทยาลัย คนละ 15 บาท (ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย 5 บาท และค่าคัดสาํเนาทะเบียน

บ้าน 10 บาท) นาํส่งที่ผู้ปกครองหอพัก โดยมีรายละเอยีดการโอนย้ายทะเบียนราษฎร์ ดังน้ี  

3.1  นกัศึกษาที่มิไดกู้ย้ืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ให้ทาํการโอนย้ายทะเบียน

ราษฎร์ไม่เกิน 15 วันก่อนวันรายงานตัวเข้าหอพัก และนาํส่งเอกสารการโอนย้ายพร้อมค่าธรรมเนียมใน

การโอนย้าย 15 บาท ส่งที่หอพักในวันรายงานตัวเข้าหอพัก 

3.2  นกัศึกษาที่กูย้ืมหรือมีความประสงค์จะกูย้ืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาให้

ดําเนินการโอนย้ายทะเบียนราษฎร์และนําส่งเอกสารการโอนย้ายพร้อมค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย     

15 บาท ในระหว่างวันที่ 15 - 30 กนัยายน  2559  

** (นกัศึกษาตอ้งดําเนินการกูย้ืมฯ ใหแ้ลว้เสร็จก่อน จึงจะโอนยา้ยทะเบยีนราษฎร)์ ** 
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6.  กฎระเบยีบของหอพกันกัศึกษา  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
1.   การเข้า – ออกหอพัก 

 1.1   หอพักเปิดเวลา 06.00 น.  และปิดเวลา  22.30 น. 

1.2   กรณีนักศึกษากลับเข้าหอพักหลังเวลา 22.30 น.  เจ้าหน้าที่หอพักจะดําเนินการจดช่ือ

บันทึกไว้ และหากนักศึกษากลับเข้าหอพักล่าช้าเกิน 3 คร้ัง/ภาคการศึกษา   งานหอพัก

นักศึกษาจะทาํหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครองของนักศึกษาให้ทราบต่อไป  หากนักศึกษาต้องทาํ

กจิกรรม หรือมีเหตุให้ต้องเข้าหอพักช้ากว่าเวลาที่กาํหนดให้นักศึกษาเขียนใบคาํร้องขอเข้า

หอพักนักศึกษาล่าช้าและส่งให้กับเจ้าหน้าที่หอพักก่อน หรือหากไม่ทราบล่วงหน้าให้รีบ

ดาํเนินการโดยเรว็ที่สดุ 

1.3 การเข้าหอพักให้นักศึกษาย่ืนบัตรประจาํตัวนักศึกษาหอพักต่อพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยประจําอาคารก่อนเข้าหอพัก และเม่ือจะออกจากหอพักต้องนําบัตรประจําตัว

นักศึกษาหอพักไปด้วยทุกคร้ัง 

2.   การมาเย่ียมนักศึกษาหอพัก 

 2.1   ให้เย่ียมได้เฉพาะสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้เทา่น้ัน  

2.2   ห้ามบุคคลภายนอกข้ึนบนอาคารหอพักโดยเดด็ขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่  

หอพักเป็นกรณ ีๆ ไป 

3.   ห้ามมิให้นักศึกษากระทาํผิดระเบียบวินัยนักศึกษาหรือก่อความราํคาญแก่ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

และห้องใกล้เคียง โดยเดด็ขาด ดังน้ี 

 3.1    ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดโดยเดด็ขาด 

 3.2    ห้ามนาํ / ดื่มสรุา เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด เข้ามาในหอพักโดยเดด็ขาด 

3.3    ห้ามนาํอาวุธ วัตถุระเบิด เช้ือเพลิง เช้ือปะทุ ประทัด หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

อนัอาจก่อให้เกิดอันตราย อคัคีภัย หรือเกดิอนัตราย ตลอดจนก่อให้เกดิความตื่นตระหนก

แก่ผู้อื่นเข้ามาในหอพักโดยเดด็ขาด 

 3.4   ห้ามนาํสตัว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหอพัก หรือ ห้องพัก โดยเดด็ขาด 

 3.5   ห้ามส่งเสยีงดังหรือกระทาํการใด ๆ   อนัเป็นการรบกวนผู้พักอาศัยอื่นโดยเดด็ขาด 

4.    ห้ามนาํเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ใดซ่ึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามประกาศของ

หอพักเข้าไปใช้ในหอพักหรือในห้องพักโดยเดด็ขาด เช่น  โทรทศัน์ กระทะไฟฟ้า ไมโครเวฟ  เคร่ือง

ป้ิงขนมปัง   เป็นต้น 

5.   เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่สามารถนาํเข้าหอพัก ได้แก่ วิทยุ (ไม่ใช่เคร่ืองเสียง) พัดลม ไดร์เป่าผม ที่หนีบผม 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และเตารีด นอกเหนือจากน้ีให้สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อน

นํา ข้ึนหอพัก  หากตรวจพบในภายหลังว่า เป็น เค รื่องใช้ที ่ไม่ได้รับอนุญ าต จะทําการยึด

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเหล่าน้ันทนัท ี
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6.   ห้ามนาํวัสดุครุภัณฑท์ี่หอพักจัดไว้ให้ใช้ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวโดยเดด็ขาด 

7.   ห้ามประกอบอาหารในหอพักหรือในห้องพักโดยเดด็ขาด 

8.   ห้ามถอดถอน ดัดแปลง ต่อเติม โยกย้ายวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดในหอพักหรือในห้องพักโดยเดด็ขาด 

9.   ห้ามนักศึกษาใส่รองเท้าเข้าหรือข้ึนมาบนอาคารหอพักโดยเดด็ขาด  

10. การออกไปค้างคืนนอกบริเวณหอพัก เช่น กลับบ้านหรือทาํกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษา

จะต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาต ณ สาํนักงานหอพัก และกลับเข้าหอพักตามเวลาที่กาํหนด 

11. ห้ามจัดงานเล้ียงสงัสรรค์ งานร่ืนเริงใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและผู้ปกครอง       

     หอพัก 

12. หากนักศึกษาไม่ปฏบัิติตามข้อบังคับ ข้อปฏบัิติ ระเบียบ และหน้าที่ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยจะดาํเนินการลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2542 ต่อไป 
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7.  ขอ้ควรทราบของนกัศึกษาหอพกั 

1.  การใหคํ้าปรึกษาและการติดต่อกบัเจา้หนา้ทีข่องงานหอพกันกัศึกษา 

1.1  ในวันทาํการปกติสามารถติดต่อกับผู้ปกครองหอพักหรือผู้ช่วยผู้ปกครองหอพัก ได้ตลอด               

24  ช่ัวโมง ที่สาํนักงานของแต่ละหอพักหรือห้องพักของผู้ปกครอง/ผู้ช่วยผู้ปกครอง

หอพัก หรือทางโทรศัพทมื์อถือ ซ่ึงสามารถดูเบอร์โทรศัพทไ์ด้ที่บอร์ดหน้าหอพัก 

 1.2    ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เวรได้ที่สาํนักงาน

หอพัก 3 แห่ง  คือ     สาํนักงานหอพัก F2  โทรศัพท ์0-5391-7106   

                     สาํนักงานหอพัก F6  โทรศัพท ์0-5391-7116          

                         สาํนักงานหอพักลาํดวน โทรศัพท ์0-5391-7109       

2.   กรณีนกัศึกษาเจ็บป่วย 

2.1 กรณีเจบ็ป่วยเพียงเลก็น้อยให้ติดต่อขอรับยาได้ที่ผู้ปกครองหอพัก 

2.2 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ติดต่อผู้ปกครองหอพักหรือผู้ช่วยผู้ปกครองหอพัก แต่หากไม่

สามารถ ติดต่อได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เวรที่สาํนักงานหอพักทั้ง 3 แห่งดังกล่าวข้างต้น 

3.   การคํานวณค่าไฟฟ้ารายเดือน   ตามข้ันตอนดังน้ี 

3.1   ส่วนอาคารสถานที่จะเป็นผู้บันทกึจาํนวนหน่วยมิเตอร์ที่แต่ละห้องพักใช้ตามมิเตอร์เป็น

ประจาํทุก ๆ วันสิ้นเดือน   
 3.2   สาํนักงานจัดการทรัพย์สนิและรายได้ดาํเนินการคาํนวณค่าไฟฟ้าตามจาํนวนหน่วยที่ใช้ใน 

         อตัราหน่วยละ 5 บาท และหารตามจาํนวนผู้พักในห้อง  

ตัวอย่างการคาํนวณ    

นักศึกษาพักห้องละ  3  คน  ใช้ไฟฟ้า  1  เดือน   ทั้งหมด  65  หน่วย     

(65 หน่วย  x 5 บาท)  =  225  บาท  / 3 คน   =   108.33   บาท/คน 

3.3    สาํนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ดําเนินการต้ังหน้ีค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเข้าระบบ

ฐานข้อมูลของนักศึกษา แล้วจัดทาํใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้ารายเดือนเพ่ือแจ้งให้นักศึกษาทุกห้อง

ทราบ 

3.4  นักศึกษาชาํระเงินค่าไฟฟ้าทุกวันที่  7  ของเดือน ที่ส่วนการเงินและบัญชี  อาคาร   

       สาํนักงานบริหารกลาง 

4.   การยา้ยหอ้งพกั / หอพกั 

4.1    กรอกแบบฟอร์มคาํร้องหอย้ายห้องพัก/ หอพัก  

4.2    ย่ืนใบคาํร้องแก่ผู้ปกครองหอพักเดิมของตนเองเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4.3    หากได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถย้ายห้องพัก/หอพักได้ และห้ามนักศึกษาทาํการย้าย

ห้องพัก/หอพักก่อนได้รับอนุญาตโดยเดด็ขาด 
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5.   การแจง้ซ่อมแซมครุภณัฑภ์ายในหอพกัและหอ้งพกั    

 ให้แจ้งการชาํรุดเสยีหายที่ผู้ปกครองหอพักของน้ันๆ  โดย 

5.1   หากครุภัณฑ์ภายในห้องพักของนักศึกษาเสยีหาย อันเกิดมาจากการเสื่อมสภาพเป็นเหตุให้

เกดิการชาํรุด มหาวิทยาลัยจะทาํการซ่อมแซมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ  

5.2  หากครุภัณฑ์ภายในห้องพักของนักศึกษาเสียหาย อันเกิดมาจากการกระทาํของนักศึกษา   

มหาวิทยาลัยจะทาํการเรียกเกบ็ค่าเสยีหายตามราคาจริงของวัสดุ/ครุภัณฑท์ี่เสยี 

5.3   นักศึกษาหอพักมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาครุภัณฑ์ ทั้งของตนเองและที่เป็น

ส่วนกลางของหอพัก หากพบการชาํรุดเสยีหาย ให้แจ้งผู้ปกครองหอพักเพ่ือทาํการ

ซ่อมแซมต่อไป 

6.   การลาออกจากหอพกั 

6.1    กรอกแบบฟอร์มคาํร้องขอลาออกจากหอพักนักศึกษา  

 6.2    ย่ืนคาํร้องขอลาออกจากหอพักต่อผู้ปกครองหอพักของตนและต้องได้รับอนุมัติ จึงจะถือว่า

การลาออกน้ันสมบูรณ์ 

6.3    นักศึกษาต้องคืนบัตรประจาํตัวนักศึกษาหอพักและกุญแจหอพักที่ผู้ปกครองหอพักของ

ท่าน และหากนักศึกษาไม่นาํกุญแจมาคืน จะเรียกเกบ็ค่ากุญแจ จาํนวน 30 บาท/กุญแจ 

1 ดอก 

7.    การสมัครหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เม่ือจบการศึกษาช้ันปีที่ 1 

  นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เม่ือสิ้นปีการศึกษาแล้ว ต้องย้ายออกจากหอพักทุกคน หากประสงค์จะ

สมัครเข้าพักหอพักของมหาวิทยาลัยต่อ สามารถลงช่ือสมัครหอพักตามกาํหนดการและข้ันตอนของทาง

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะประกาศรับสมัครในช่วงก่อนสอบปลายภาค ของภาคการศึกษาที่ 2 ซ่ึงนักศึกษา

สาม ารถ ติ ด ต าม ข่ าวส ารก าร รับ ส มั ค รหอ พั ก นั ก ศึ กษ าได้ ที่ เวบ ไซ ต์ ขอ งห อ พั ก นั ก ศึ กษ า 

http://dormitory.mfu.ac.th/   หรือที่ facebook: MFU DORM  หรือ Dormitory Mfu 

  หลักเกณฑก์ารพิจารณาให้สิทธิ์นักศึกษาเข้าพักในหอพักน้ัน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผล

คะแนน 100 คะแนน ของนักศึกษาแต่ละคน ซ่ึงประกอบไปด้วยคะแนนวินัยนักศึกษาและคะแนนการเข้าร่วม

กิจกรรมนักศึกษา แล้วจัดเรียงตามลาํดับคะแนนจากมากไปหาน้อย และจัดสรรนักศึกษาเข้าพักตามที่ว่าง

ต่อไป  

   

 

 

 

 

 

http://dormitory.mfu.ac.th/%20%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.facebook.com/mfudorm?fref=nf
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8.  แผนทีห่อพกัโซน  F 
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9.  แผนทีห่อพกัโซนลําดวน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อสิ้นปีการศึกษาแล้ว ต้องย้ายออกจากหอพักทุกคน หากประสงค์จะสมัครเข้าพักหอพักของมหาวิทยาลัยต่อ สามารถลงชื่อสมัครหอพักตามกำหนดการและขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศรับสมัครในช่วงก่อนสอบปลายภาค ของภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งนักศึกษ...

