
คูมือหอพกันักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

หอพกัภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีท้ังหมด 4 อาคาร โดยแยกดังนี ้
1. หอพัก A เปนหอพักสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2. หอพัก B เปนหอพักสําหรับนักศึกษาชาย 
3. หอพัก C เปนหอพักสําหรับนักศึกษาหญิง 
4. หอพัก D เปนหอพักสําหรับรองรับกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนการสมัครเขาอยูหอพกั 
1. เขียนใบสมัครหอพัก ที่หองสํานักงานหอพัก C (หอหญิง) ชั้น 1โดยมีหลักฐานดังนี้ 

1.1 รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
1.2 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

2. สัมภาษณนักศึกษาหอพักโดยคณะกรรมการดําเนินงานหอพัก 
3. สัญญาเปนรายเทอม 

อัตราคาเชาหอพัก 
1. คาเขาหอพักหญิง(ขนาดหองเทากัน จํานวนอุปกรณเหมือนกัน ตางกันจํานวนผูเขาพัก) 
 พักอาศัย จํานวน 2 คน/หอง อัตราคาเชา 8,000 บาท/เทอม/คน 
 พักอาศัย จํานวน 3 คน/หอง อัตราคาเชา 5,400 บาท/เทอม/คน 
 พักอาศัย จํานวน 4 คน/หอง อัตราคาเชา 4,000 บาท/เทอม/คน 
 คาน้ํา มิเตอรหนวยละ 18 บาท/เดือน (ถัวเฉลี่ยตามจํานวนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอง) 
 คาไฟ มิเตอรหนวยละ 7 บาท/เดือน (ถัวเฉลี่ยตามจํานวนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอง) 
 คาประกันของเสียหายหอพัก เปนเงิน 500 บาท/คน 

2. คาเชาหอพักชาย (พักหองละ 4 คน) 
 อัตราคาบริการ 4,000 บาท/เทอม/คน 
 คาน้ํา แบบเหมาจาย 50 บาท/คน/เดือน 
 คาไฟ มิเตอรหนวยละ 7 บาท/เดือน (ถัวเฉลี่ยตามจํานวนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอง) 
 คาประกันของเสียหายหอพัก เปนเงิน 500 บาท/คน 

3. คาเชาหอพักบุคลากร 
 อัตราคาบริการ 2,000 บาท/เดือน/หอง 
 คาน้ํา แบบเหมาจาย 50 บาท/คน/เดือน 
 คาไฟ มิเตอรหนวยละ 7 บาท/เดือน 
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หองพักประกอบดวย 

 เตียงนอน 2 ชั้น จํานวน 2 เตียง พรอมเบาะนอน 

 ตูเสื้อผา 

 โตะทํางาน พรอมเกาอี้ 

 เครื่องปรับอากาศ 

 หองน้ํา 

 หองสวม 

 พัดลมโคจรติดเพดาน (เฉพาะหอพักหญิง) 

สิ่งท่ีนักศึกษาตองเตรียม 

 หมอน 

 ผาหม 

 ผาปูเตียง 

 อ่ืน ๆ ตามความจําเปน 

ระเบียบหอพัก 
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคบั คําสั่งและประกาศตางๆ ของหอพัก และมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 
2. เชื่อฟง พรอมรับฟงคํากลาวตักเตือนของผูจัดการหอพักและอาจารยประจําหอพัก หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายใหเปนผูดูแลเฉพาะเรื่องนั้นๆ 
3. ใหความรวมมือในการดูแลรักษาความสะอาดและทรัพยสินของหอพัก หากพบเห็นผูใดทําลาย

ทรัพยสินหรือนําทรัพยสินออกนอกบริเวณหอพัก กรุณาแจงผูจัดการหอพักอาจารยประจําหอพักเพ่ือ
รับการพิจารณาตอไป 

4. เขารวมในกิจกรรมอันเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย และมีหนาที่เขารับการศึกษาอบรมในโครงการ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

5. แตงกายสุภาพ มีมารยาทและมีน้ําใจซึ่งกันและกัน 
6. ดูแลทรัพยสินมีคาสวนตัวใหดี หากสูญหายทางมหาวิทยาลัยไมมีสวนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
7. หากพบเห็นทรัพยสินของหอพัก ชํารุด เสียหาย กรุณาแจงผูจัดการหอพักหรืออาจารยประจําหอพัก 

เพ่ือจะไดดําเนินการซอมแซมตอไป 
8. นักศึกษาตองทําความสะอาดภายในหองพักของตัวเองใหสะอาด เรียบรอย พรอมตรวจเสมอ 
9. ผูจัดการหอพักและอาจารยดูแลหอพัก มีอํานาจหนาที่เขาตรวจหองพักโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา 
10. ผูจัดการหอพัก มีอํานาจหนาที่เปดประตูหองเพ่ือเขาซอมแซมหองพักหรือตรวจคนสิ่งของ 
11. การขอใชพ้ืนท่ีสวนกลาง ตองขออนุญาตผูจัดการหอพักทุกครั้ง 
12. หาม ดื่มสุรา รวมทั้งของมึนเมา สิ่งเสพติดใหโทษทุกประเภท การพนันทุกประเภท หากจับไดมีโทษให

ออกจากหอพัก รวมทั้งรับโทษตามกฎหมาย 
13. หาม สูบบุหรี่ในบริเวณหอพักหากวากลาวตักเตือนแลว ยังประพฤติตัวแบบเดิมอีกอาจจะพิจารณาให

ออกจากหอพัก 
14. หาม ทะเลาะวิวาทหรือทํารายรางกายกันในบริเวณหอพัก หากมีปญหาใหแจงผูจัดการหอพัก หรือ

อาจารยประจําหอพักชวยไกลเกลี่ยหรือหาวิธีเพ่ือแกไขปญหา 
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15. หาม ลักขโมย หากจับไดมีโทษใหออกจากหอพักสถานเดียว รวมทั้งรับโทษตามกฎหมาย 
16. หาม นําสัตวเลี้ยงทุกชนิดเขามาเลี้ยงในบริเวณหอพัก 
17. หาม ตอก เจาะ ติดผนัง อันนํามาซึ่งใหหองพักไมคงอยูในสภาพเดิม 
18. หาม บุคคลภายนอกหรือนักศึกษาที่ไมไดพักอาศัยในหอพักข้ึนบริเวณหองพัก และหามผูชายขึ้น

หอพักนักศึกษาหญิง และหามผูหญิงขึ้นหอพักนักศึกษาชาย หากมีความจําเปนกรุณาแจงผูจัดการ
หอพักและอาจารยประจําหอพักใหเปนผูพิจารณามิฉะนั้นจะมีความผิดอาจจะพิจารณาใหออกจาก
หอพัก 

19. หาม สงเสียงดัง รบกวนผูรวมอยูอาศัย 
20. หาม ใชทางหนีไฟเขา-ออกหองพัก ใหใชในกรณีฉุกเฉินเทานั้น 
21. หาม สั่งหมูกระทะข้ึนไปรับประทานบนหอง 
22. หาม นําถังแกสไปประกอบอาหารบนหองพัก 
23. หาม ประกอบอาหารที่มีกลิ่นฉุน เหมน็ 
24. หาม ปรับตําแหนงกลองวงจรปด หรือการกระทําใดๆ ที่ทําใหกลองวงจรปดไมสามารถบันทึกภาพได 

ถือวาเปนความผิดตามกฎหมาย 
25. หาม ออกจากบริเวณหอพัก หลัง 4 ทุม หากมีเหตุจําเปนใหแจงผูจัดการหอพักหรืออาจารยประจํา

หอพักใหเปนผูพิจารณาทุกครั้ง 
26. ปดเทอมใหญ ใหนักศึกษาทุกคนยายออกจากหอพักและขนยายของใขทั้งหมดออกจากหองพักภายใน

วันที่ที่หอพักประกาศ 
27. การพิจารณาเรื่องตางๆ ภายในหอพักนักศึกษา ใหอยู ในดุลยพินิจของผู จัดการหอพักและ

คณะกรรมการดําเนินงานหอพัก 
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การดาํเนินงานหอพัก 

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ผังการดําเนินงานหอพัก

คณะกรรมการดําเนินงานหอพัก

คณะกรรมการบริหารหอพัก

ผูจัดการหอพัก

เจาหนาที่หอพัก
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ภาพประกอบหองพักหอหญิง 
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ภาพประกอบหองพักหอชาย 

 
 

 
 

 


