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         ในนามคณะกรรมการบริหารศูนยที่พักเพื่อการเรียนรูและสันทนาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่เขา
พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเปรียบไดเสมือนกับบานหลังที่สองของทุกคน   มจพ.
มีนโยบายที่ตองการใหหอพักนักศึกษาเปน Learning, Living and Caring Center กลาวคือ
เปนทั้งที่พักอาศัย เปนสถานที่ศึกษา และเปนสถานที่พัฒนานักศึกษา ซึ่งจัดใหมีกิจกรรมตางๆ
แกนักศึกษาทั้งดานวิชาการและวิชาชีวิต โดยสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข
ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสามารถเปนตนแบบสำหรับนักศึกษาอื่นๆ  ไดอยางตลอดจนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสามารถเปนตนแบบสำหรับนักศึกษาอื่นๆ  ไดอยาง
เหมาะสมการอยูรวมกันเปนหมูคณะตองอาศัยการปรับตัวใหเขากับผูอื่น บนพื้นฐานของกติกา
และสิ่งสำคัญคือการมีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อการฝกฝนใหสามารถทำงาน และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุขในอนาคต มหาวิทยาลัยมุงสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ทุกคนใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค และสามารถนำไปปรับใชในการอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคม  
  สุดทายนี้ ขอใหนักศึกษาหอพักทุกคน พักอาศัยอยางมีความสุข ตั้งใจศึกษาเลาเรียน
งดเวนอบายมุขทั้งปวง ดูแลตนเองและเพื่อนๆ อยางมีไมตรีจิตและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
เพื่อความสำเพื่อความสำเร็จในวันขางหนาของทุกคน
     
     

คำกลาวตอนรับสมาชิกใหม
Welcome new Members

(ผูชวยศาสตราจารยสมชาย  เวชกรรม)
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

ประธานกรรมการบริหารศูนยที่พักเพื่อการเรียนรูและสันทนาการ

การอยูรวมกันเปนหมูคณะตองอาศัยการปรับตัวใหเขากับผูอื่น
บนพื้นฐานของกติกา และสิ่งสำคัญคือการมีความรับผิดชอบรวมกัน
เพื่อการฝกฝนใหสามารถทำงานและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
“



    ¤Ù‹มือนักศึกษาหอพัก เปนเอกสารที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อเปนคูมือในการชวยใหนักศึกษาหอพักได
รับทราบขอมูลอันเปนประโยชนทั้งทางตรงและทางออมในการเขาพักอาศัย เกี่ยวกับ
การดำเนินของหอพัก ประกาศ และขอปฏิบัติตางๆ  สามารถใชชีวิตในหอพักไดอยาง
เหมาะสม อันจะนำมาซึ่งการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
     ในการนี้ หอพักนักศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวานักศึกษาหอพักทุกคนคงไดรับประโยชน
จากคูมือฉบับนี้ และขอความรวมมือในการถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด ที่จะปฏิบัติตามจากคูมือฉบับนี้ และขอความรวมมือในการถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด ที่จะปฏิบัติตาม
ขอปฏิบัติและประกาศ เพื่อใหเกิดประโยชนในการอยูรวมกันของตัวนักศึกษาตอไป  
     

   ดวยความหวงใย...
          ศูนยที่พักเพื่อการเรียนรูและสันทนาการ

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
(หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)

จัดทำโดย : หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800   โทร. 02 555 2000 ตอ 2178
http://www.dorm.kmutnb.ac.th
ปที่พิมพ : กรกฎาคม 2561 จำนวนที่พิมพ : 600 เลม

คำนำ

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ
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           ผานการคัดเลือกเขามาเปนนักศึกษา  ในรั้วมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนืออยางเต็มภาคภูมิ ดวยความรู

ความสามารถ  ก็หันมาดูสภาพชีวิตความเปนอยูในมหาวิทยาลัย

อันทรงเกียรติแหงนี้ วาเราจะดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแหงนี้อยางไร

จนกวาจะสำเร็จการศึกษาออกไปเปนบัณฑิตตามที่หวังไวของทุกคน 

ไมวาจะเปนดานการเรียน ดานกิจกรรม และดานสภาพความเปนอยู

ทั่วไป ทุกทานคงไดรับรูรับทราบกันบางแลวจากสื่อประชาสัมพันธตางๆทั่วไป ทุกทานคงไดรับรูรับทราบกันบางแลวจากสื่อประชาสัมพันธตางๆ

วาภายในมหาวิทยาลัยมีการจัดใหบริการดานใดบาง

     

ทำความรูจักกับหอพักนักศึกษา

++ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค

     มหาวิทยาลัยมีเปาประสงคที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่พึงประสงคของตลาดแรงงาน สังคม การพัฒนาอุตสาห-

กรรมควบคูไปกับการสงออกใหนักศึกษาและคณาจารยมีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ และสามารถอยูรวมกับผูอื่นได ใน

สังคม รวมทั้งสามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและ

ประเทศชาติ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อประเทศชาติ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 มีมติเห็นชอบคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึง

ประสงคของมหาวิทยาลัยใหเปนผูที่ “ใฝเรียนรู ควบคูปฏิบัติไดจริง 

ไมทอดทิ้งคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สรางมนุษยสัมพันธที่ดี 

มีจรรยาบรรณ ขยันอดทน ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย”

ยุทธศาสตรที่ 2.2 

      พัฒนาและขยายการจัดการศึกษา  หัวขอ  “การพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา” มหาวิทยาลัยใหความสำคัญในการพัฒนากิจการนักศึกษา

ควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนองตอบคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดใหมีศูนยที่พักเพื่อการเรียนรูและ

สันทนาการ หอพักนักศึกษา กรุงเทพมหานคร สำหรับรองรับนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยบางสวนเพื่อใหไดพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย 

ดูแลนักศึกษาตั้งแตหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร หรือระดับประกาศ-

นียบัตรวิชาชีพ ที่มีภูมิลำเนาในตางจังหวัด 4



                ปรัชญาการจัดการหอพักในลักษณะของศูนยการศึกษา และ

อาศัยและเอื้ออาทร (Living Learning and Caring Center) ซึ่งศูนยแหง

นี้จึงสามารถไปตอบสนองประเด็นที่มหาวิทยาลัยตั้งเปาประสงคไวประการ

หนึ่งคือ เปนจุดเริ่มตนของประเด็น “สามารถอยูรวมกับ ผูอื่นไดในสังคม” 

ซึ่งเปนสังคมมหาวิทยาลัย ไดใชชีวิตอยูกับเพื่อนในหองพัก ในรั้วหอพักฯ 

ดวยกัน เปนตน    

     หอพักนักศึกษา กอสรางในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนอาคารที่     หอพักนักศึกษา กอสรางในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนอาคารที่

พักอาศัย จำนวน 2 อาคาร ประกอบดวยอาคารหอพักนักศึกษาชาย 

จำนวน 240 หอง อาคารหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 240 หอง รวม

ทั้งสิ้น 480 หอง พักหองพักละ 2 คน หอพักนักศึกษาสามารถรองรับ

นักศึกษาพักอาศัยไดจำนวน 960 คน ซึ่งแยกเปนหองพักนักศึกษาทั้ง 

2 อาคาร ดังนี้

 1. ชั้น 1  ที่ตั้งสำนักงาน ลานกิจกรรม สถานที่ออกกำลังกาย และสิ่ง

        อำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา         อำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา  

 2. ชั้น 2-12 จำนวน 440 หอง 

  - หองพักอาศัย จำนวน 436 หอง

  - หองพระ และหองละหมาด จำนวน 4 หอง 

 3. ชั้น 13 จำนวน 40 หองสำหรับพักอาศัยนักศึกษาตางชาติ และ

        ผูเชี่ยวชาญ 

++ สิ่งอำนวยความสะดวก

    1. ลิฟทโดยสาร อาคารละ 2 ตัว

  2. ระบบคียการดผานเขา-ออก และสแกนลายนิ้วมือภายในอาคาร

  3. ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต

  4. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม. 

  5. ระบบกลอง CCTV 

  6. จัดพยาบาลสำหรับใหบริการพยาบาลเบื้องตนทุกวัน 

         (เวลา 19.00 - 24.00 น.)

    7. บริการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน

  8. หองน้ำพรอมสุขภัณฑภายในหองพักนักศึกษาทุกหอง 

  9. เตียงนอน 2 ชั้น /ตูเสื้อผา/ โตะ-เกาอี้ทำงาน /ราวตากผา 

  10. ตูซักผาหยอดเหรียญ 

  11. รานจำหนายอาหาร และรานสะดวกซื้อ 5



วันและเวลาทำการ

หองบริการสุขภาพ 
ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาหญิง
เปดใหบริการทุกวันในเวลา...

19.00 - 24.00 น. 

หมายเหตุ
 + บริการดานการเงิน ไดแก คาน้ำ-คาไฟฟา / คาปรับตางๆ / การรับเงินประกันทรัพยสินเสียหาย
      ซื้อบัตรอินเทอรเน็ต เปนตน
 + บริการทั่วไป ไดแก รับไปรษณีย / ปรึกษา-แกไขปญหาตางๆ / บริการเอกสาร / บริการดาน
      สอบถามขอมูลที่เกี่ยวกับหอพักนักศึกษา เปนตน

6

>> บริการดานการเงิน

 จันทร - ศุกร  ชวงเชา  08.30 - 11.30 น.

            ชวงบาย 12.30 - 15.00 น.

 หยุดราชการ/นักขัตฤกษ  ** งดรับชำระเงิน ** 

>> บริการทั่วไป 

 จันทร - ศุกร  ชวงเชา  08.30 - 11.30 น.

                    ชวงบาย 12.30 - 16.00 น.

 เสาร - อาทิตย  เวลา 09.00 - 16.00 น.

 หยุดราชการ/นักขัตฤกษ  ** ปดบริการ **



บริการไปรษณียภัณฑ

ภาพจาก http://www.thailandpost.co.th/upload/wallpaper/1024x768_01_1024x768.jpg 7

บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด สาขาพระจอมเกลา เปดใหบริการตูไปรษณียอัจฉริยะ หรือตู iBox 
เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับบุคลากรและนักศึกษา ผูสนใจสามารถใชบริการไดตามขั้นตอน 

ดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  งาย ๆ เพียงบอกผูฝากสงใหจาหนาถึงผูรับตู iBox ตามตัวอยาง...

   ที่อยูผูรับ : ชื่อ - นามสกุล

   เบอรโทรศัพท ของผูรับ

      ตู iBox ปณ. พระจอมเกลา แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

   1 0 8 0 2

ขั้นตอนที่ 2 รอรับ SMS โดยไปรษณียจะสงรหัสผาน SMS ไปที่เบอรโทรศัพทที่จาหนา เพื่อแจง

ผูรับใหทราบวานำพัสดุเขาตู iBox แลว ตัวอยาง SMS...

  OTP : 978607 รับของที่ iBox ปณ. พระจอมเกลา ภายใน 08/02/2018 เวลา 12.43 น.

ขั้นตอนที่ 3 รับพัสดุที่ตู iBox ตั้งอยู ณ ที่ทำการไปรษณีย พระจอมเกลา ชั้น 1 

อาคารอเนกประสงค  สามารถรับไดตลอด 24 ชั่วโมง (ประตูรั้วหอพักจะปดเวลา 23.00 น. 

นักศึกษาหอพักจะตองกลับนักศึกษาหอพักจะตองกลับเขาหอพักใหทันตามเวลาที่กำหนด )

  3.1 สอดบัตรประชาชน

  3.2 กดรหัสที่ไดจาก SMS (รหัสตัวเลข 6 ตัว)

  3.3 เปดตูและรับพัสดุไดทันที

สอบถามเพิ่มเติม 

โทร. THP contact center 1545



ขอตกลงการใชบริการ : 

   1. บริการ Wi-Fi นี้ สงวนสิทธิไวเฉพาะนักศึกษาหอพัก มจพ. กรุงเทพฯ เทานั้น

   2. รหัส Wi-Fi ที่นักศึกษาไดรับ จะใชงานไดเฉพาะในพื้นที่หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ

   3. รหัส 1 รหัส สามารถ Login เขาใชงานไดพรอมกัน 2 เครื่อง และสามารถใชงานได

        ครั้งละ 2 ชั่วโมง 

   4. รหัส Wi-Fi มีอายุการใชงาน 6 เดือน นับจากวันที่ Login ใชงานครั้งแรก

      5. เมื่อไมมีการใชงานนานเกิน 15 นาที ระบบจะตัดการใชงานโดยอัตโนมัติ

   6. ขอตกลงการใชบริการและนโยบายรักษาขอมูลสวนบุคคล ใหเปนไปตามที่ บมจ. ทีโอที

             ไดกำหนดไว

                                             * หากตองการใชงานในความเร็วที่มากกวา จะตองซื้อเพ็คเกจเพิ่ม   

การแจงซอมแซม
ในระหวางการพักอาศัย หากมีวัสดุ-ครุภัณฑ

ภายในหองพักชำรุดเสียหาย โปรดแจงซอม

ที่ “หองชาง ฝงอาคาร B” โดยลงขอมูล

ที่สำคัญ เชน หมายเลขหองพัก ชื่อ-นามสกุลผูแจง เบอรโทรศัพทติดตอ รายละเอียดวาสิ่งใดชำรุด

เสียหายเปนตน เมื่อเจาหนาที่ (ชาง) ไดรับขอมูลแลวจะดำเนินการซอมแซมตามรายละเอียดที่แจง 

ทั้งนี้ จะตองเปนการซอมแซมที่เกิดจากการชำรุดตามสภาพของสิ่งของ  หากเปนการซอมแซมที่เกิด

จากการกระทำของนักศึกษาเอง นักศึกษาอาจจะตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ตามราคาประเมินดวย

สัญญาณ Internet Wi-Fi
    หอพักนักศึกษา มจพ.กทม. มีบริการอินเทอรไรสาย Wi-Fi ภายในบริเวณ

หอพักนักศึกษา ชื่อสัญญาณ TOT_WiFi โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

TOT_Wi-Fi  เปนสัญญาณอินเทอรเน็ตของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผูใชงานจะตองเปนนักศึกษา

หอพัก ที่ไดชำระเงินคาบำรุงหอพักและคาธรรมเนียม ประจำภาคเรียนนั้นๆ เรียบรอยแลว โดยขอรับ 

USERNAME และ PASSWORD (ไมเสียคาใชจาย*) ไดที่ระบบหอพักออนไลน 
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หมวด 5

ขอปฏิบัติในหอพัก 

      ขอ 30 นักศึกษาจะจัดงานรื่นเริง ชุมนุม สังสรรคหรือกิจกรรมใดๆ ภายในหอพักหรือบริเวณหอพักตอง

ขออนุญาตตอคณะกรรมการหอพัก และจัดงานดังกลาวไดเมื่อไดรับอนุญาตแลว

  ขอ 31 นักศึกษาจะปดประกาศ โปสเตอร หรือแจกเอกสารใดๆ ภายในหอพัก หรือบริเวณหอพัก ตองได

รับอนุญาตจากคณะกรรมการหอพักกอน การปดประกาศใหปดเฉพาะในบริเวณที่กำหนดไวเทานั้น

  ขอ 32 นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบ และประกาศตางๆ ของหอพักโดยเครงครัดและเชื่อฟงคำสั่ง

ตักเตือนของอาจารยที่ปรึกษาประจำหอพัก และเจาหนาที่ประจำหอพักที่ปฏิบัติหนาที่โดยชอบ

    ขอ 33 นักศึกษาตองใชวาจา และแสดงกิริยาที่สุภาพตออาจารยที่ปรึกษาประจำหอพัก เจาหนาที่ประจำ

หอพัก และบุคคลทั่วไป

  ขอ 34 นักศึกษาตองใหความรวมมือแกรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการหอพักอาจารย

ที่ปรึกษประจำหอพัก และเจาหนาที่ประจำหอพักในการตรวจหองพัก เพื่อเปนการบำรุงรักษาหอพักหรือเพื่อ

ดูแลนักศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย

  ขอ 35 นักศึกษาตองไมนำทรัยพสินมีคามาไวในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจะไมรับผิด

ชอบใดๆ ทั้งสิ้น

    ขอ 36 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษความสะอาดและการใชวัสดุครุภัณฑในหองพัก

    (1) นักศึกษาตองชวยกันดูแลและรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหอพักให

สะอาดและคงสภาพดีอยูเสมอ

    (2) นักศึกษาตองรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหองพักนักศึกษาดวย

ตนเอง ทั้งนี้จะมีการตรวจหองพักเปนครั้งคราว

    (3) นักศึกษาตองไมซัก ตาก หรือรีดเสื้อผาในสถานที่อื่น นอกจากในบริเวณที่กำหนด

  ขอ 37 นักศึกษาตองใชไฟาและน้ำประปาอยางประหยัด เมือเลิกใชตองปดฟฟาและน้ำทุกครั้ง

    ขอ 38 นักศึกษาทุกคนตองใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมตางๆ ของหอพักนักศึกษา

  ขอ 39 นักศึกษาที่อยูในหอพักเมื่อพบนักศึกษาที่อยูใกลเคียงเจ็บปวยโดยปจจุบันทันดวน ตองรีบให

อาจารยที่ปรึกษาประจำหอพัก หรือเจาหนาที่ประจำหอพักทราบโดยไมชักชา

  ขอ 40 นักศึกษาตองแตงการสุภาพเรียบรอยเมื่อออกจากหองพัก   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

เรื่อง หลักเกณฑการบริหารงานหอพักนักศึกษา

-----------------------------------------
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หมวด 6

ขอหามของหอพักนักศึกษา 

  ขอ 41 หามเลนการพนันทุกชนิดในบริเวณหอพัก

  ขอ 42 หามเสพอบายมุข หรือเสพของมึนเมา และยาเสพติดใหโทษทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอก

บริเวณหอพักนักศึกษา หรือมีไวครอบครองภายในหอพักโดยเด็ดขาด เชน บุหรี่ เบียร สุรา ยาเสพติด 

อุปกรณที่ใชในการเสพติด ฯลฯ

  ขอ 43 หามนำอาวุธ หรือวัตถุระเบิดเขามาภายในบริเวณหอพักนักศึกษา

  ขอ 44 หามนักศึกษากอการทะเลาะวิวาทในหอพัก หรือกระทำการใดๆ อันเปนการกอกวนความ

สงบสุขในหอพักสงบสุขในหอพัก

  ขอ 45 หามนักศึกษาลักทรัพย หรือจงใจกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแกอาคาร/หรือ

ทรัพยสินของหอพัก และของผูอื่นในหอพัก

  ขอ 46 หามนักศึกษาจัดใหมี หรือดำเนินกิจกรรมรับนองใหม หรือประชุมเชียรโดยมิไดรับอนุญาต

  ขอ 47 หามนำบุคคลอื่นเขาพักในหอพักในนามของตนเอง

  ขอ 48 หามประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ

  ขอ 49 หามนักศึกษาสงเสียงดัง หรือทำใหเกิดเสียงดังจนเปนที่รำคาญแกบุคคลอื่น

    ขอ 50 หามนักศึกษาถอด ดัดแปลง โยกยาย หรือตอเติมหองพัก หรือวัสดุที่ใชประจำหอพักและ

ภายในหองพัก

  ขอ 51 หามนักศึกษานำเครื่องเรือนเครื่องใช ที่หอพักจัดไวสำหรับสวนกลางไปใชสวนตัว

  ขอ 52 หามนำสัตวเขามาเลี้ยงในบริเวณหอพักนักศึกษา

  ขอ 53 หามประกอบอาหารในหองพัก

  ขอ 54 หามนักศึกษาลัดเลาะ ปนปายเพื่อเขาออกหองพักหรือหอพัก

  ขอ 55 หามบุคคลภายนอก หรือนักศึกษาที่ไมไดพักในหอพักเขาไปในสถานที่อื่น นอกจากสถานที่ที่จัด

ไไวรับรองเทานั้น

  ขอ 56 หามนักศึกษาจัดงานรื่นเริง หรือสังสรรคใดๆ ในหองพักโดยมิไดรับอนุญาต

  ขอ 57 หามนำเครื่องใชไฟฟาเขาไปในหอพัก เวนแตเครื่องใขไฟฟาที่มหาวิทยาลัยอนุญาตเทานั้น

  ขอ 58 หามเก็บยานพาหนะทุกชนิดไวบนหอพัก ยกเวนสถานที่ที่จัดไวให

  ขอ 59 นักศึกษาชาย - หญิง ทุกคนตองกลับเขาถึงหอพักภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การเขา

หอพักหลังเวลาที่กำหนดตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหอพัก

  ขอ 60  นักศึกษาผูใดกระทำการฝาฝนขอหามของหอพักตามขอ 41 ถึงขอ 48 ซึ่งถือวาเปนความผิด

รายรายแรงใหรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโทษ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือวาดวยวินัยนักศึกษา

                           

>> นักศึกษาอานประกาศประกาศอื่น ๆ ไดที่ www.dorm.kmutnb.ac.th เมนู “บริการเอกสาร” 
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    เพื่อใหการดำเนินงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร-

เหนือ กรุงเทพมหานคร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพโดยอาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 31(3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 

ประกอบกับขอ 10 แหงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยหอพักนักศึกษา

พ.ศ. 2542 มหาวิิทยาลัยจึงเห็นสมควรประกาศ เรื่อง ขอปฏิบัติการเขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 

(ฉบับปรับปรุง) ดังนี้

ขอกำหนดขอกำหนด

 1. หอพักนักศึกษา มีจำนวน 2 อาคาร รองรับนักศึกษาไดทั้งหมดประมาณ 872 คน แยกเปน

  1.1 อาคารหอพักนักศึกษาชาย จำนวน 1 อาคาร รองรับผูเขาพัก จำนวน 436 คน

  1.2 อาคารหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 อาคาร รองรับผูเขาพัก จำนวน 436 คน

  1.3 กำหนดใหพักอาศัยหองละ 2 คน

 2. กำหนดเวลาเปด-ปด ประตูรั้วหอพักนักศึกษา

  - เปดเวลา 05.00 น.  - เปดเวลา 23.00 น.

  3. กำหนดการเขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

  3.1 ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการเขาพักอาศัยเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 19 

ตุลาคม พ.ศ. 2552

  3.2 ผูเขาพักอาศัยที่ชำระเงินคาธรรมเนียมและคาบำรุงหอพักนักศึกษาตางๆ แลวสามารถเขาพักฯ 

ไดตามประกาศหอพักฯ

 4. การสงผาปูที่นอนและปลอกหมอนซัก (เฉพาะชุดที่จัดซื้อจากหอพักฯ) กำหนดใหมีการซัก 2 ครั้ง

ตอเดือน ซึ่งผูเขาพักอาศัยจะตองนำผาปูที่นอนและปลอกหมอนมาสงและรับคืนตามจุดที่กำหนดบริเวณ

ชั้น 1ของทั้งสองอาคารชั้น 1ของทั้งสองอาคาร

 5. การแจงซอมแซมวัสดุ และอุปกรณที่ชำรุดภายในหองพัก หรือสวนกลาง สามารถแจงซอมพรอม

ลงรายละเอียดในสมุดไดที่จุด รปภ. ของแตละอาคาร

 6. ผูพักอาศัยจะตองชำระคาธรรมเนียมตางๆ และคาสาธารณูปโภค ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

หากพนกำหนดจะตองชำระคาปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

เรื่อง ขอปฏิบัติการเขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

-----------------------------------------
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กรณีคางชำระคาสาธารณูปโภคติดตอกัน 3 เดือน ผูพักอาศัยจะพนสภาพการเปนนักศึกษาหอพักฯ โดยจะ

ตองดำเนินการขนยายสิ่งของออกจากหอพักฯ ภายใน 7 วัน (นับแตวันที่ใบแจงหนี้เตือน ครั้งที่ 3) หากพน

กำหนดหอพักจะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยตอไป พรอมกันนี้นักศึกษาที่เปนเจาของสิ่งของเหลา

นั้น จะตองชำระคาใชจายในการขนยายสิ่งของ ครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) และคาทำความ-

สะอาดหองพักคนละ 500 บาท (หารอยบาทถวน)

 

  แนวปฏิบัติและขอหามสำหรับนักศึกษาหอพักนักศึกษา

 1. ผูพักอาศัยในหอพักฯ จะตองแตงกายสุภาพเมื่อออกนอกบริเวณหอพักฯ

 2. ผูพักอาศัยที่มีความจำเปนจะตองเขารวมกิจกรรมของภาควิชา คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและ

ประสงคจะกลับเขาหอพักฯ หลังเวลา 23.00 น. จะตองมีหนังสือจากหนวยงานมาแสดง โดยจะไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบอำนาจ

 3. ผูพักอาศัยจะตองดูแลรักษาความสะอาดภายในหองพักตลอดระยะเวลาที่พักอาศัย และเมื่อยายออก

จากหอพักฯ และตองไมวางรองเทาหรือสิ่งของทุกประเภทไวหนาหองพัก

  4. ผูพักอาศัยตองไมสงเสียงดังสรางความรบกวน อันกอความรำคาญใหกับผูพักอาศัย รวมทั้งตองไม

ทะเลาะวิวาทกันภายในหอพักฯ

 5. ไมอนุญาตใหนักศึกษาชายขึ้นไปยังหอพักนักศึกษาหญิง และไมอนุญาตใหนักศึกษาหญิงขึ้นไปยังหอพัก

นักศึกษาชาย เวนแตวันที่มีกิจกรรมวันเปดหอพักฯ

 6. ไมอนุญาตใหนำนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่มิไดพักอาศัยในหอพักฯ หรือใหบุคคลอื่นแอบอางการใช

คียการดและหรือใชชื่อของตนเพื่อขึ้นไปยังหองพัก หากพบเห็นในทุกกรณีจะถูกดำเนินการทางวินัยของ

นักศึกษา

  7. ไมอนุญาตใหนำนักศึกษาอื่น หรือบุคคลภายนอกที่มิไดพักอาศัยภายในหอพักฯ เขาพักอาศัยหรือพัก

คางแรมในหอพักฯ

 8. การกระทำใดๆ ที่แสดงใหเห็นถึงเจตนาในการลักทรัพย กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินรวมทั้งวัสดุ

 อุปกรณสวนกลาง จะถูกดำเนินการทางวินัยนักศึกษา และพนสภาพการเปนนักศึกษาหอพักทันที

 9. หามเสพอบายมุขหรือเลนการพนันทุกชนิด หรือมีไวครอบครองภายในหองพัก หอพักฯ โดยเด็ด-

ขาด เชน บุหรี่ เบียร สุรา ยาเสพติด อุปกรณที่ใชในการเสพติด ฯลฯ

 10. หามครอบครองวัตถุอันตรายอันจะนำมาซึ่งความเสียหายและเกิดอันตรายแกทรัพยสินของผูพัก

อาศัยในหอพักฯ อาศัยในหอพักฯ เชน อาวุธ วัตถุระเบิด แกส เชื้อเพลิง ฯลฯ

 หากผูเขาพักอาศัยฝาฝนประกาศตาม ขอ 5-10 หรือขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิการเขาพักอาศัยในหอพักฯ 

ในภาคการศึกษาตอไป และจะตองถูกดำเนินการทางวินัยนักศึกษา โดยหอพักฯ จะไมมีการรับคำรอง

ขออุทธรณในทุกกรณี
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(ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)

        อธิการบดี

 11. หามทำลายทรัพยสินทั้งในพื้นที่สวนกลาง และภายในหองพัก รวมทั้งรื้อถอน ดัดแปลง ตอเติม 

เคลื่อนยายอุปกรณ โดยเฉพาะเตียงนอน ตูเสื้อผา กรณีเจาะ-ตอกตะปูฝาผนัง ประตู เพดาน ฯลฯ 

จะถูกปรับจุดละ 500 บาท (หารอยบาท) และหากทำทรัพยสินเสียหายจะตองชำระคาเสียหาย ตาม

ราคาประเมินของทรัพยสินนั้น หากดัดแปลงเตียงนอนจะตองดำเนินการประกอบเขาที่ใหอยูในสภาพ

ขณะที่สงมอบหองพักพรอมกับถูกปรับการถอดเตียงนอน ครั้งละ 500 บาท (หารอยบาท) ตอคนและ

ไมพิจารณาใหพักอาศัยในหอพักฯ ในภาคเรียนตอไป

  12. หามโยน ขวางปา หรือทิ้งสิ่งของใดๆ ลงมาจากหองพัก

 13. หามนำอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่กอใหเกิดอันตรายไดงายมาใชในหองพัก เชน ขดลวด ตมน้ำ 

เตาไฟฟา 

 14. หามประกอบอาหารในหองพัก หอพักฯ และหามนำภาชนะของรานคาขึ้นไปยังหองพัก

 15. หามตากผาและวางพาดสิ่งของตางๆ บนขอบระเบียงดานหลัง ดานขางหองพัก

 16. หามนำสัตวเลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงไวในบริเวณหองพัก

 17. ผูพักอาศัยจะตองไมฝาฝนคำสั่งและคำตักเตือนของคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา

เเจาหนาที่ รวมทั้งจะตองไมประพฤติผิดวินัยนักศึกษา ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร-เหนือ วาดวยวินัยนักศึกษา

  

         ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553
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        โดยที่เปนการสมควรกำหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา เพื่อใหการบริหารจัดการงานดานวินัย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ชัดเจน และ

เปนธรรม

        อาศัยอำนาจตามความในขอ 7  และขอ 33 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554  และมติคณะกรรมการวินัยนักศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 20 

กันยายน พ.ศ. 2554  ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายและแผน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2555  เมื่อวันที่ 24 

พฤษภาคม พ.ศ. 2555   จึงกำหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษาพฤษภาคม พ.ศ. 2555   จึงกำหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษาไวดังตอไปนี้

  ขอ 1 ในประกาศนี้

         “ความผิดวินัยไมรายแรง”  หมายความวา  ความผิดที่ตองไดรับการพิจารณาลงโทษได ไมเกินภาคทัณฑ

หรือทำทัณฑบน

             “ความผิดวินัยรายแรง”     หมายความวา  ความผิดที่ตองไดรับการพิจารณาลงโทษตั้งแตพักการศึกษา 1 

ภาคการศึกษาขึ้นไป

  ขอ 2 ประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา

        (1) ประเภทความผิดวินัยไมรายแรง ไดแก

      ก. แตงกายผิดระเบียบ หรือไมสุภาพเมื่อเขามาในมหาวิทยาลัย

      ข. มีภาพ สิ่งพิมพ ภาพวาด ภาพเขียน หรือสื่ออื่น ๆ ที่ลามกอนาจารไวในครอบครอง

      ค. สูบบุหรี่หรือมีไวในครอบครอง หรือจำหนายจายแจกซึ่งบุหรี่ สุราเมรัยของมึนเมา 

หรือสารควบคุมใด ๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณเพื่อใชสำหรับการเสพสิ่งเสพติดหรือสารควบคุมใด ๆ 

      ฆ. มีไวในครอบครองซึ่งอุปกรณการเลนการพนัน

      ง. กระทำผิดระเบียบการใชยานพาหนะ การใชอาคารสถานที่ หรือพื้นที่ของมหาวิทยาลัย หรือเขาพัก

อาศัยอยูภายในมหาวิทยาลัยเกินกำหนดอาศัยอยูภายในมหาวิทยาลัยเกินกำหนดเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  หรือกระทำการใดๆ ที่ทำใหอาคารสถานที่

สกปรก

     จ. แสดงกิริยาไมสุภาพตออาจารย เจาหนาที่ หรือไมเชื่อฟงคำสั่ง คำตักเตือนของอาจารย หรือเจาหนาที่

ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยชอบ หรือแสดงกิริยาอันไมสมควรเมื่อเขามาในมหาวิทยาลัย ชั้นเรียน หองสอบ หรือติดตอหนวย

งานของมหาวิทยาลัย

   ฉ. ไมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา เมื่ออาจารย หรือเจาหนาที่มหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ

   ช. ประพฤติตนไมเปนสุภาพชน เชน กลาวคำเท็จ พูดคำหยาบ คำสอเสียด ดาทอ  เปนตน

      ซ. จัดทำหรือมีไวในครอบครองซึ่งสิ่งพิมพ ภาพวาด  ภาพเขียน  ภาพถาย  หรือภาพเคลื่อนไหว หรือสื่ออื่นใด

             อันลามก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

เรื่อง  กำหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา

-----------------------------------------
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           ฌ. กระทำความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งลักษณะความผิดไมเปนที่เสื่อมเสียแกเกียรติคุณ

ของมหาวิทยาลัย

     ญ. ประพฤติหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะหมิ่นเหมตอการกระทำผิดวินัยนักศึกษารายแรง

     ฎ. กระทำการใด ๆ  ที่ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทเห็นวาเปนการ

กระทำความผิดวินัยนักศึกษาประเภทไมรายแรง

   (2) ประเภทความผิดวินัยรายแรง ไดแก

          ก. กระทำความผิดวินัยนักศึกษาประเภทไมรายแรงเปนอาจิณและถูกคณะ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 

ลงโทษตักเตือนไวเกิน 3 ครั้ง 

     ข. ไมมีสัมมาคารวะ  แสดงกิริยากาวราว  กระดางกระเดื่อง  ลบหลู   ดูถูก   ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทำ

รายรางกายอาจารย หรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย

      ค. ประพฤติผิดศีลธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีที่ดีงาม  หรือกระทำการใดๆ อันกอใหเกิด

ความเสื่อมเสียในทางชูสาว

     ฆ. เลนการพนัน มีสวนรวม หรือสนับสนุนการเลนการพนัน

          ง. ลักทรัพย ยักยอก ฉอโกงทรัพย หรือทำลายทรัพยสินของผูอื่นหรือของมหาวิทยาลัย 

     จ. เสพสุราเมรัย ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

     ฉ. ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง ประกาศมหาวิทยาลัย  หรือประกาศของคณะวิทยาลัย 

หรือสำนัก

     ช. การใชยานพาหนะในลักษณะที่กอหรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตรางกายและทรัพยสิน เชน 

ขับรถเร็ว ขับรถยอนศร เปนตน

     ซ. แสดงถอยคำหรือขอความอันเปนเท็จเพื่อประโยชนตนหรือบุคคลอื่น  หรือปกปดขอความอันควรบอก

ตออาจารย หรือตออาจารย หรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย

     ฌ. ปลอมแปลงลายมือชื่ออาจารย หรือเจาหนาที่มหาวิทยาลัย

     ญ. ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัย   หรือเอกสารอื่นใด   หรือกระทำการใดๆ อันเปนการ

ฝาฝนโดยจงใจและเปนเหตุใหทรัพยสินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ซึ่งใชโดยปกติสุขของสวนรวมเสียหาย

หรือถูกทำลาย

     ฎ. นำกิจกรรมหรือวิธีการอันไมเหมาะสมมาปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย

     ฏ. กอการหรือมีสวนรวมกอการทะเลาะวิวาท  หรือทำรายรางกายระหวางนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

หรือนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นหรือนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลอื่น

     ฐ. พก หรือมีไวในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดตองหามตามกฎหมาย

     ฑ. พก หรือมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธ   วัตถุระเบิด    หรือสิ่งที่สามารถใชเปนอาวุธหรือสิ่งใชแทนอาวุธ 

หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดเมื่ออยูภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

     ฒ. ใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสใด ๆ เพื่อกระทำผิดทางสื่อ   หรือสื่ออื่นใดที่สอไปในทางที่ทำใหเกิด

ความเสียหายตอชื่อเสียงของผูอื่น สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรม

          ณ. แอบอางหรือใชชื่อมหาวิทยาลัยไปดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

     ด. กระทำความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและลักษณะความผิดไดสรางความเสียหายหรือ

เสื่อมเสียตอมหาวิทยาลัย
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     ต. กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามลักษณะ 12 แหงประมวลกฎหมายอาญา เชน ลักทรัพย 

ยักยอก ฉอโกง เปนตน

     ถ. กระทำความผิดอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย โดยกระทำการทุจริต หรือทุจริต

การสอบ (ยกเวนการสอบประจำภาคของมหาวิทยาลัย) หรือพยายามกระทำการเชนวานั้น

     ท. ละเมิดกฎหมายอาญา กฎหมายแพง  หรือกฎหมายอื่นใดที่รัฐกำหนดไว  หรือกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ หรือของหอพักนักศึกษา

          ธ. ประพฤติละเมิดกฎหมายบานเมืองจนตองไดรับโทษในคดีอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 

     น. ประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสียหายตอชื่อเสียง และ

เกียรติคุณของตน หมูคณะ ผูปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย

     บ. เปนผูกอเหตุ หรือยุยงใหเกิดความวุนวายรายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัย หรือกอใหเกิดการ

แตกความสามัคคีระหวางนักศึกษา

     ป. กระทำการกอกวน รบกวนความสงบเรียบรอยปกติสุขของผูอื่น หรือกระทำการอยางใดอยาง

หนึ่งที่ขัดขวางอันเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนหรือกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

     ผ. ทำรายรางกายอาจารย หรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยชอบ รวมถึงการ

ทำรายบุคคลทั่วไป

     ฝ. กระทำการใดๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทวาเปน

การกระทำความผิดวินัยนักศึกษาประเภทรายแรง

  ขอ 3 การพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระทำความผิดวินัยนักศึกษาประเภทความผิดวินัยไมรายแรงใหอยู

ในขอบขายตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 

2554 หมวด 2 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา ขอ 31 (1) (2) และ (6)2554 หมวด 2 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา ขอ 31 (1) (2) และ (6)

  ขอ 4 การพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระทำความผิดวินัยนักศึกษาประเภทความผิดวินัยรายแรงใหอยูใน

ขอบขายตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 

หมวด 2 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา ขอ 31 (3) (4) (5) และ (6)

  ขอ 5 กรณีมีปญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอำนาจ

ในการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด

        ทั้งนี้  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

                      ประกาศ ณ วันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)

         อธิการบดี
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  โดยที่เปนการสมควรแกการรักษาระเบียบวินัย และรักษาความปลอดภัย กอปรกับเปนการดำเนิน

การตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอปฏิบัติการเขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ลงวันที่ 17 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 และหลักเกณฑการบริหารงานหอพักนักศึกษา ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2555 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออกประกาศฉบับนี้ เพื่อใหนักศึกษาของศูนยที่พักเพื่อการเรียนรู

และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร) ไดถือปฏิบัติโดยเครงครัด ดังนี้

     ขอ 1 กำหนดการปด – เปดประตูรั้วหอพักของทุกวัน เปนดังนี้

                (1) ปดเวลา 23.00 น. 

        (2) เปดเวลา 05.00 น. 

        นักศึกษาชาย – หญิง ทุกคนตองเขาถึงหอพักภายในเวลาที่กำหนดนี้ 

     ขอ 2 การเขา – ออกหอพักหลังเวลา 23.00 น. ใหปฏิบัติ ดังนี้

        (1) รายบุคคล ขอรับแบบคำรองขออนุญาตไดที่สำนักงานศูนยที่พักฯ และยื่นตอ

ผูอำนวยการหอพักนักศึกษาลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทำการ 

        (2) รายกลุม ใหสวนงานจัดทำหนังสือขออนุญาตเสนอตอรองอธิการบดีฝายกิจการ-

นักศึกษา หรือประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต นักศึกษา หรือประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต 

     ขอ 3 เมื่อถึงกำหนดเวลาปดประตูรั้วหอพักแลว จะไมอนุญาตใหเขา – ออกกอนเวลา

05.00 น. โดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาต

     ขอ 4 นักศึกษาที่ไมไดขออนุญาตไว เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะเปดประตูรั้วหอพัก

ใหเขา – ออกหลังเวลา 23.00 น. เฉพาะกรณี ดังนี้

       (1) มีผูปกครองมารับ – สง ที่หนาประตูรั้วหอพัก

       (2) มีความเจ็บปวยประสงคจะออกไปโรงพยาบาล หรือกลับมาจากโรงพยาบาล

              (3) มีเหตุฉุกเฉินที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน

       (4) มีฝนตกหนัก

       (5) อื่นๆ จะตองประสานงานกับเจาหนาที่ประจำศูนยที่พักฯ เปนรายกรณี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

เรื่อง กำหนดการปด – เปดประตูรั้วหอพัก และการขออนุญาตเขา – ออกหอพักหลังเวลา 23.00 น.

ของศูนยที่พักเพื่อการเรียนรูและสันทนาการ

-----------------------------------------
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         ขอ 5 ขอปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่เขา – ออกหอพักตามขอ 4 จะตองปฏิบัติ ดังนี้

      (1) ลงชื่อไวที่สมุดบันทึกพรอมแลกบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัว

ประชาชนไวกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และใหนักศึกษามาติดตอรับบัตรคืนจากเจาหนาที่

ประจำศูนยที่พักฯ ในวันทำการวันถัดไป

      (2) ปฏิบัติตนเปนนักศึกษาที่ดีและไมฝาฝนขอหามตามที่มีระบุในประกาศ ระเบียบ 

และหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยวินัยนักศึกษา หากฝาฝนจะถือวาเปนความผิดและจะตอง

ไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา

  ขอ 6 นักศึกษาที่มีประวัติการเขา – ออกหอพักหลังเวลา 23.00 น. อยูเปนประจำ เจาหนาที่

ประจำศูนยที่พักฯ สามารถเรียกนักศึกษาผูนั้นมาพบปะพูดคุย เพื่อทำความเขาใจในกฎ ระเบียบ 

หรือเชิญผูปกครองมาพบไดตามความจำเปนในแตละกรณี

  ขอ 7 หามบุคคลภายนอกเขาหอพักหลังเวลา 23.00 น. สวนบุคคลภายนอกที่มีอยูในพื้นที่สวน-

กลางใหออกจากหอพักไมเกิน 23.00 น.

  ขอ 8 กรณีมีปญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีหรือ

รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุดรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด

   

      ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

 

         ประกาศ  ณ  วันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  

(ผูชวยศาสตราจารย สมชาย  เวชกรรม)

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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บัณฑิตที่พึงประสงค
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)

****************

ใฝเรียนรู ควบคูปฏิบัติไดจริง
ไมทอดทิ้งคุณธรรม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สรางมนุษยสัมพันธที่ดีสรางมนุษยสัมพันธที่ดี
มีจรรยาบรรณ ขยันอดทน

ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รักษาชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551

19



อัตลักษณ และเอกลักษณ
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)

****************

อัตลักษณ: บัณฑิตที่คิดเปน ทำเปน 
Creativity and Workability 

เอกลักษณ: มจพ. คือ มหาวิทยาลัย
แหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม แหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

(KMUTNB : University of 
Invention Creation to innovation)

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

อนุมัติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554
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บริการสุขภาพ

19.00 - 24.00 น.
เปดบริการทุกวัน

ชั้น 1 อาคาร Bใหบริการขั้นพื้นฐาน เชน
- ปวดหัว ตัวรอน มีไขต่ำ   - ปวดประจำเดือน
- ไอ เจ็บคอ          - ทำแผลขนาดเล็ก ลางแผล
- ชวยเหลือฉุกเฉินเบื้องตน  - ปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ


