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 หอพักน้้ำทองสิกขำลัย วิทยำลัยศำสนศึกษำ เปิดบริกำรส้ำหรับนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1 

วิทยำลัยศำสนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล ในปีกำรศึกษำ 2558 เพื่อให้นักศึกษำ ได้เรียนรู้

กำรใช้ชีวิตและใช้เวลำร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์ และเพื่อนร่วมชั้นปี ประกอบด้วยอำคำรที่ใช้

เป็นหอพักนักศึกษำ 2 อำคำร คือ อำคำร 5 ส้ำหรับนักศึกษำหญิง และอำคำร 6                 

ส้ำหรับนักศึกษำชำย ในห้องพักแต่ละห้อง จะประกอบด้วยเตียงนอน 2 หลัง ตู้เสื้อผ้ำ โต๊ะ

อำ่นหนังสอืพรอ้มเก้ำอี้ โดยอนุญำตให้นักศึกษำเข้ำพักอำศัยได้ห้องละ 2 คน  
 

 หอพักน้้ำทองสิกขำลัย มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ตลอด   24  ชั่วโมง                  

กล้องวงจรปิดทุกชั้ น  และระบบสแกนลำยนิ้ วมือ ในกำรผ่ ำนเข้ ำ -ออกอำคำร                           

รวมถึงมีก้ำหนดระยะเวลำเปิด-ปิดหอพักอย่ำงเข้มงวดอีกดว้ย 

 

วัตถุประสงค์ของหอพักน ้าทองสิกขาลัย 

1. เพื่อให้นักศึกษำในหอพักได้มีโอกำสเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองในกำรอยู่ร่วมกัน          

เคำรพสทิธแิละเสรภีำพซึ่งกันและกัน 

2. เพื่ อสร้ ำง เสริม ให้ นัก ศึกษำมี สุ ขภำพที่ สมบู รณ์ทั้ ง ร่ ำ งกำยและจิตใจ                               

มีควำมคดิรเิร่ิมสร้ำงสรรค ์รู้จักพัฒนำตนเองและบ้ำเพ็ญประโยชนต์อ่สว่นรวม 

3. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษำเป็นผู้มีควำมกระตอืรือร้นใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักแสวงหำควำมรู้

และประสบกำรณ์ ในกำร ใช้ ชี วิ ตนัก ศึกษำของวิ ทยำลั ยศำสนศึกษำ 

มหำวทิยำลัยมหิดล  
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1. ขั นตอนการเข้าพักอาศัย   
    นักศกึษาชั นปีที่ 1 ทุกคนต้องด้าเนินการ ดังนี   

 1 .  กรอกใบสมัคร เข้ ำพักอำศัย  หอพักน้้ ำทองสิกขำลั ยที่ จุ ดลงทะเบียน  

และยื่นให้กับเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร พร้อมกับรูปถ่ำย 1 นิ้ว จ้ำนวน 1 รูป ส้ำเนำบัตรประชำชน  

1 ฉบับ 

 2. ท้ำสัญญำเข้ำพักหอพักน้้ำทองสกิขำลัย โดยวิทยำลัยศำสนศึกษำ จัดให้นักศึกษำ

หญิงพักทีอ่าคาร 5 หอพักหญิง และนักศกึษำชำยพักทีอ่าคาร 6 หอพักชาย 

 3. นักศึกษำช้ำระค่ำบ้ำรุงห้องพักอำศัย ค่ำประกันกำรเข้ำพักอำศัย ค่ำประกัน       

ลูกกุญแจ ไดท้ี่งำนกำรคลัง ชั้น 2 วิทยำลัยศำสนศึกษำ (รำยละเอยีดในหนำ้ 5)   

 4. เมื่อนักศึกษำช้ำระเงินเรียบร้อยแลว้ จะไดร้ับกุญแจห้องพักอำศัย พร้อมกับคูปอง

ส้ำหรับใช้บริกำร WIFI ฟรี ที่หอพักน้้ำทองสิกขำลัย แล้วสำมำรถขนย้ำยสัมภำระของ

นักศึกษำเข้ำห้องพักได้ทันที  
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2. สิ่งที่ควรทราบก่อนเข้าพัก 
     2.1 สิ่งที่ผู้เข้าพักต้องจัดเตรียมเพิ่มเตมิ ได้แก ่

   1. ผ้ำปูที่นอน ขนำด 3.5 ฟุต  

   2. หมอน (พร้อมปลอกหมอน) และผ้ำห่ม 

   3. ของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ ที่จ้ำเป็น 

     2.2 กฎระเบยีบในการอยู่หอพักน ้าทองสิกขาลัย  

 กำรอยู่ร่วมกันในหอพักน้้ำทองสิกขำลัย จ้ำเป็นต้องมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ 

เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นน้้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักศึกษำและยังมีข้อปฏิบัติ

เพื่อควำมปลอดภัยในทรัพย์สนิของตัวนักศกึษำเอง ดังนี ้
 

1. หอพักนักศึกษำชำย – หญิง มีก้ำหนดเปิดหอพัก เวลา 5.00 น. และปิดหอพัก 

เวลา 22.00 น. หำกนักศึกษำมีควำมจ้ำเป็นต้องกลับเข้ำหอพักเกินกว่ำเวลำที่

ก้ำหนด ให้แจ้งผู้จัดกำรหอพักทรำบ เพื่อควำมปลอดภัยของนักศึกษำ  
 

2. เพื่อป้องกันกำรสูญหำย  ไม่ควรน้ำของมีค่ำเก็บไว้ ในห้องพัก  เช่น เงินสด 

เครื่องประดับ เครื่องใช้ที่มีรำคำแพง เป็นต้น 
  

3. นักศึกษำสำมำรถใช้บริกำรจำกร้ำนซักรีด และบริกำรเครื่องซักผ้ำหยอดเหรียญ

อัตโนมัตภิำยในหอพักได ้
 

4. วิทยำลัยศำสนศึกษำอนุญำตให้ผู้พักอำศัยเขำ้พักไดห้้องละ ไม่เกิน 2 คน เท่ำนัน้  
 

5. นักศึกษำต้องปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และประกำศต่ำงๆ ของหอพักน้้ำทอง               

สกิขำลัย วิทยำลัยศำสนศึกษำ มหำวทิยำลัยมหิดล อย่ำงเครง่ครัด ดังนี้ 

  - ห้ำมประกอบอำหำรทุกชนิด 

  - ห้ำมน้ำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ำมำภำยในห้องพักบริเวณหอพักน้้ำทอง               

สกิขำลัย  

- ห้ำมปลูกต้นไม้ที่มีควำมสูงเกินกว่ำ 50 เซนติเมตร ภำยในห้องพัก                   

และระเบียงห้องพัก 
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  - ห้ำมสง่เสียงดังรบกวน และก่อควำมร้ำคำญให้แก่ผู้พักอำศัยในหอพัก และ

ห้ำมทะเลำะวิวำทภำยในหอพัก 

  - ห้ำมเสพอบำยมุขภำยในหอพัก เช่น บุหรี่ สุรำ ยำเสพตดิ กำรพนัน ฯลฯ 

6. เพื่อควำมปลอดภัยของนักศึกษำและผู้ เข้ำพักอื่นๆ ห้ำมน้ำบุคคลภำยนอก                 

เข้ำมำพักอำศัยในห้องพักโดยเด็ดขำด หำกมีบุคคลภำยนอกมำพบ ให้นัดหมำยกัน

ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้เทำ่น้ัน  

7. หอพักน้้ำทองสิกขำลัย เป็นทรัพย์สินของวิทยำลัยศำสนศึกษำ มีไว้เพื่อส่วนรวม 

นักศึกษำจึงควรช่วยกันสอดส่องดูแลรักษำ หำกพบสิ่งผิดปกติใด ๆ ให้รีบแจ้ง

ผู้จัดกำรหอพักทันที  

8. เมื่อนักศึกษำยื่นใบสมัครกับเจ้ำหน้ำที่และช้ำระเงินแล้ว วิทยำลัยฯ จะจัดห้องพัก

ให้นักศึกษำ  

9. กรณีที่นักศึกษำได้สิทธิ์และช้ำระเงินแล้ว วิทยำลัยฯ จะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำ

บ้ำรุงหอพักให้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

โทรศัพท์ติดต่อได้ท่ีหมายเลข                        

02-800 2630 – 9 ต่อ 203, 209, 211 

ในวันและเวลาราชการ 
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3. อัตราค่าบ้ารุงหอพักน ้าทองสกิขาลัย  
 1 .  วิ ทยำลั ยศำสนศึกษำก้ าหนดเก็บค่ าบ้ ารุ งหอพัก เป็นปีการศึกษา                       

(ภำคต้น / ภำคปลำย) โดยสำมำรถช้ำระไดท้ี่ งำนกำรคลัง ชั้น 2 วิทยำลัยศำสนศึกษำ หรือ 

โอนเข้ำบัญชี วิทยำลัยศำสนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล ค่ำที่พัก ธนำคำรไทยพำณิชย์              

ออมทรัพย์ สำขำมหำวทิยำลัยมหิดล เลขท่ีบัญชี 333-240414-8 รำยละเอยีดดังนี ้

อัตรำค่ำบ้ำรุงหอพัก / คำ่ประกันสิ่งของเสยีหำย / และค่ำมัดจ้ำกุญแจ อัตรำค่ำบ้ำรุงหอพัก

น้้ำทองสิกขำลัย ดังนี้  

 อำคำร 5 และ อำคำร 6  อัตรำค่ำบ้ำรุง 28,050 บำทตอ่ปีกำรศึกษำ ระยะเวลำกำร

พักอำศัย 1 กรกฎำคม 2560 – 31 พฤษภำคม 2560  

 2. นักศกึษำตอ้งช้ำระคำ่มัดจ้ำลูกกุญแจห้องพัก คนละ 500 บาทต่อคน โดยช้ำระ

ในวันท้ำสัญญำ 

   3. นักศึกษำต้องช้ำระค่ำประกันกำรเขำ้พักอำศัย 1,000 บาทต่อคน โดยช้ำระในวันที่ท้ำ

สัญญำ 
** นักศึกษำสำมำรถขอรับเงินค่ำประกันกำรเข้ำพักอำศัยคืนได้ หลังจำกที่ผู้จัดกำรหอพักตรวจสอบ    

ควำมเรียบร้อยภำยในห้องพักแล้ว โดยยื่นใบค้ำร้องทั่วไปพร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าประกันสิ่งของ

เสียหาย / ค่าประกันกุญแจ ทั้งนี้วิทยำลัยศำสนศกึษำจะโอนเงนิเข้ำบัญชีธนำคำรที่นักศกึษำแจง้ไว้ใน

ใบค้ำรอ้งทั่วไป ภำยใน 1 เดือน หลังจำกที่นักศกึษำขนย้ำยสัมภำระออกจำกหอพักเรียบร้อยแล้ว  

4. อัตราค่าสาธารณูปโภค  
 นักศึกษำต้องช้ำระค่ำไฟฟ้ำ ยูนิตละ 6 บำท ภำยในวันที่  10 ของทุกเดือน                       

หำกพ้นก้ำหนดต้องช้ำระค่ำปรับวันละ 50 บำท โดยนักศึกษำสำมำรถช้ำระค่ำไฟฟ้ำได้ที่                 

งำนกำรคลัง ชั้น 2 วิทยำลัยศำสนศึกษำ  
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5. อัตราการชดใช้ค่าเสยีหายสิ่งของภายในห้องพัก  
 ผูท้ี่ได้รับอนุญำตให้ใช้ห้องพักอำศัยน้้ำทองสิกขำลัย ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่ำเสียหำยตำมที่ 

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้้ำทองสิกขำลัยก้ำหนด เมื่อได้ท้ำสิ่งต่อไปนี้ช้ำรุดเสียหำย มีรำยละเอียด

ดังนี้  

  หมายเหตุ    

       1.   การกระท าอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายนอกเหนอืจากนี้ ใหผู้้เข้าพักอาศัยจะต้องจ่ายตามราคา  

            ประเมินท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าทองสิกขาลยัก าหนด   

2. มูลค่าการชดใช้ กรณสีิง่ของช ารุดเสียหาย พิจารณาโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ 

น้ าทองสิกขาลัย 

 

 

 

 

 

ล้าดับที ่ รายการ มูลค่า (บาท) / ห้อง 

1. โตะ๊เขยีนหนังสือ  

(ช้ำรุดบำงส่วน - เสียหำยท้ังโต๊ะ) 

1,000 - 3,000 

2. เก้ำอี้  

(ช้ำรุดบำงส่วน - เสียหำยท้ังเก้ำอี้) 

500 - 1,000 

3. ชัน้วำงของ 

(ช้ำรุดบำงส่วน - ไมส่ำมำรถใชง้ำนได้) 

500 - 2,500 

4. เตยีง 

(ช้ำรุดบำงส่วน - ไมส่ำมำรถใชง้ำนได้) 

3,000 -9,250 

5.  มุง้ลวด  

- เสียหำยบำงส่วน 

- เสียหำยท้ังมุ้งลวด และโครงอลูมเินยีม 

 

700 

1,200 

6.  พื้นปำรเ์ก้ 6,000 

7. ท่ีนอน 2,000 

8. ผนังเป็นรอยเจำะ / เป็นครำบ 100 - 500 ต่อจุด  

9. เครื่องปรับอำกำศเสียหำยจำกผู้พักอำศัย ฝ่ำยอำคำรสถำนท่ี 

จะเป็น ผู้ประเมินรำคำ 

           10. รีโมตเครื่องปรับอำกำศ  500 - 800 

  11. กระจกบำนเกล็ด   300 ต่อแผ่น  
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6. จ้านวนและลักษณะห้องพัก 
 หอพักน้้ำทองสิกขำลัย วิทยำลัยศำสนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้จัดห้องพัก

ส้ำหรับนักศึกษำ 2 อำคำร ประกอบด้วย  

ห้องพักอาคาร 5  

 จ้ำนวน 40 ห้อง 

 พักห้องละ 2 คน 

 เป็นห้องประเภทปรับอำกำศ  

 มีเตียง 2 หลัง โตะ๊-เกำ้อีท้้ำงำน 1 ชุด  

 ตูเ้สือ้ผ้ำ 1 หลัง  

ห้องพักอาคาร 6  

 จ้ำนวน 40 ห้อง  

 พักห้องละ 2 คน  

 เป็นห้องประเภทปรับอำกำศ 

 มีเตียง 2 หลัง โตะ๊-เกำ้อีท้้ำงำน 1 ชุด  

 ตูเ้สือ้ผ้ำ 1 หลัง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งอ้านวยความสะดวกภายในห้องพัก 



  8  คู่มือหอพักนักศึกษาน ้าทองสิกขาลัย 

 

7. ผู้จัดการหอพักน ้าทองสกิขาลัย 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบผู้จัดการหอพักน ้าทองสิกขาลัย   

1. รำยงำนกำรด้ำเนินงำนหอพักให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้้ำทองสิกขำลัยทรำบ     

ทุกคร้ัง ที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรจัดกำรน้้ำทองสกิขำลัย  

2. ดูแลควำมเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย และกำรเข้ำออกหอพักน้้ำทองสกิขำลัย 

3. อ้ำนวยควำมสะดวกในกำรติดตอ่ของผู้ปกครองและนักศกึษำภำยในหอพัก 

4. สอดสอ่งดูแลมิให้บุคคลภำยนอกเข้ำไปในหอพัก 

5. ตักเตอืนเมื่อนักศึกษำกระท้ำผิดระเบียบ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบรหิำรจัดกำร           

น้้ำทองสิกขำลัยพิจำรณำ 

6. สำมำรถเปิดห้องพักของผู้พักอำศัยได้เมื่อมีเหตุจ้ำเป็น 

7. ด้ำเนินกำรไกล่เกลี่ยกำรทะเลำะววิำทที่เกิดขึน้ภำยในหอพัก 

8. บรกิำรข่ำวสำรของวิทยำลัยศำสนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล และข้อมูลสำรสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับผู้พักอำศัยตำมควำมเหมำะสม  

9. ปฏิบัติตำมนโยบำยของวิทยำลัยศำสนศึกษำ เกี่ยวกับกำรด้ำเนนิงำนหอพัก                      

น้้ำทองสิกขำลัย 
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8. บริการของหอพักน ้าทองสิกขาลัย  

WIFI  
 นักศึกษำสำมำรถใช้งำน WIFI ฟร ีที่หอพักอำศัยน้้ำทองสิกขำลัย  ตำม USER NAME 

และ PASSWORD ที่วิทยำลัยฯ แจกให้ในวันที่ลงทะเบยีนเข้ำพักอำศัย โดยมีระยะเวลำกำรใช้

งำน 2 ภำคกำรศึกษำ นักศึกษำสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ ดังนี้  

Username : หมำยเลขห้องพักของนักศึกษำ 

Password : ตำมที่วิทยำลัยศำสนศึกษำก้ำหนดให้ 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถตดิต่อได้ที่  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาลัยศาสนศึกษา โทร. 02 -800 -2630 ต่อ 217  
 

 สิ่งอ้านวยความสะดวกและบรกิารกลาง  
 

 วิทยำลัยศำสนศึกษำมีกำรจัดบริกำรเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เพื่ออ้ำนวยควำมสะดวก                    

แก่นักศึกษำไว้ท่ีห้องส่วนกลำงตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี ้ 

 บริกำร ตู้เย็น ไมโครเวฟ โทรทัศน์ กระติกน้้ำร้อน และเตำรีด เครื่องซักผ้ำหยอด

เหรยีญ เครื่องกดน้้ำหยอดเหรยีญ  

 กรณีที่นักศึกษำ พบเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้ำช้ำรุด หรือไม่สำมำรถใช้งำนได้ สำมำรถแจ้ง

ให้ผู้จัดกำรหอพักทรำบ เพื่อด้ำเนินกำรต่อไป  

 

บริการรถรับ – ส่ง  

 วิทยำลัยศำสนศึกษำ ได้จัดบริกำรรถไมโครบัส ขนำด 22 ที่นั่ง เพื่อรับส่งนักศึกษำ 

ไป – กลับ หอพักน ้าทองสิกขาลัย – วทิยาลัยศาสนศึกษา  
 

 รอบเช้า ออกจำกหอพักน้้ำทองสกิขำลัย เวลำ 7.00 น., 7.30 น., 8.00 น.  

 รอบเย็น ออกจำกวิทยำลัยศำสนศึกษำ เวลำ 16.00 น., 16.45 น., 17.45 น.  
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กิจกรรมนกัศึกษา   

 วิทยำลัยศำสนศึกษำ ได้ก้ำหนดให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษำหอพักได้มี

โอกำสเรียนรู้  ฝึกฝนตนเองในกำรอยู่ร่วมกัน เช่น กิจกรรมติวก่อนสอบ กิจกรรมสอนน้อง

ร้องเพลง กิจกรรมออก ก้ำลังกำย และอื่นๆ อกีมำกมำย   

นักศึกษำสำมำรถตดิตำมขอ้มูลกำรจัดกิจกรรมได้ที ่

https://www.facebook.com/crsmahidol หรือสำมำรถสอบถำมไดท้ี่ส้ำนักงำนผู้จัดกำร

หอพัก   

ทัง้นีไ้ด้เปิดโอกำสให้นักศึกษำเสนอกิจกรรมตำมควำมสนใจไดท้ี่ ฝ่ายกิจกรรม

นักศกึษาของวิทยาลัยฯ โทร. 02-800 2630 ต่อ 209 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีการเดนิทางไปหอพักน ้าทองสิกขาลัย  

 


