ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
-----------------------------ตามที่ คณะเภสั ช ศาสตร์ ได้ จัด สถานที่สํา หรับนัก ศึ ก ษาบัณฑิตศึ กษา เพื่ อ การศึก ษา
ค้ น คว้ า การทํ า รายงาน การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า แบบอิ ส ระ และการประชุ ม กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา
บัณฑิตศึกษา เพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการใช้ห้องพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัช
ศาสตร์ จึงขอกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องพักดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ห้องพัก”
หมายถึง ห้องพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1 ณ ชั้น 4 อาคาร 4
และห้องพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2 ณ ชั้น 2 อาคาร
5 เท่านั้น
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับอนุมัติการจัดสรร
ห้องพักและพื้นที่ใช้งานภายในห้องพัก
“หน่วยบัณฑิตฯ” หมายถึง หน่วยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“คณะฯ”
หมายถึง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อ 2 หน่วยบัณฑิตฯ จะพิจารณาอนุมัติการจัดสรรพื้นที่ใช้งานภายในห้องพักให้แก่
นักศึกษาที่มีความจําเป็น โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์ใช้ห้องพัก ให้ Download แบบฟอร์มขอใช้ห้องพัก
ได้ที่ http://grad. pharmacy. cmu.ac.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่หน่วยบัณฑิตฯ งานบริการ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 (โทร. 4394) และนักศึกษาจะได้รับมอบกุญแจ
ห้องพัก เมื่อการจัดสรรพื้นที่ใช้งานได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น
ข้อ 3 นักศึกษาไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการครอบครองกุญแจห้องพัก และพื้นที่ใช้งาน
ให้กับบุคคลอื่นได้

ข้อ 4 นักศึกษาผู้ใช้ห้องพักมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปิดประตูเข้า-ออกทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของทาง
ราชการ และเพื่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนักศึกษา
(2) ตรวจเช็คการปิดพัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องพัก
ก่อนปิดห้องทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของสถานที่และทรัพย์สิน
(3) ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องพักให้อยู่ในสภาพดี หากมี
การชํารุดเสียหายให้แจ้งหน่วยบัณฑิตฯ งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 (โทร. 4394) ทราบและดําเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
(4) ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้อง โต๊ะ เก้าอี้ และขอความร่วมมือในการ
จัดทิ้งขยะในบริเวณที่จัดไว้ให้ทุกวัน
(5) ไม่ควรนําทรัพย์สินมีค่าไว้ในห้องพัก หากมีการสูญหายเกิดขึ้นทางคณะฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
(6) รับผิดชอบต่อทรัพย์สินในห้องพักหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการ
กระทําของตนเองต้องชดใช้ตามราคาที่คณะฯ กําหนด
(7) ปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนทั้งด้านการแต่งกายและความประพฤติ
(8) ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นที่ใช้ห้องพักร่วมกัน
(9) ไม่ประกอบอาหารในห้องพักอันก่อให้เกิดความรําคาญหรือมีผลกระทบต่อ
ผู้อื่นในห้องพัก
(10) ประหยัดการใช้ไฟให้มากเท่าที่จะกระทําได้
ข้อ 5 ห้ามนักศึกษาปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เล่ น การพนั น หรื อ ครอบครองอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ เ ล่ น การพนั น ทุ ก ชนิ ด ไว้ ใ น
ห้องพัก
(2) ถอดถอน ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือต่อเติมห้องพักหรือวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้
ประจําห้องพัก รวมไปถึงกระทําการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่อาคาร หรือทรัพย์สินของคณะฯ
(3) ดื่มสุราหรือของมึนเมา อันก่อให้เกิดการขาดสติ
(4) เจตนาอย่างจงใจทําลายสาธารณะสมบัติและทรัพย์สินของห้องพัก
(5) มีพฤติกรรมลักขโมยของผู้อื่น

(6) ปิดรูปภาพ โปสเตอร์ เขียนรูป หรือข้อความที่ทําให้เปรอะเปือ้ นตามฝาผนัง
พื้นห้อง ประตู
(7) ทะเลาะวิวาทหรือทําร้ายร่างกาย อย่างเด็ดขาด
(8) เปิดเครื่องเสียงหรือเล่นดนตรีเสียงดังเกินไปเป็นเหตุให้ผ้อู ื่นเกิดความ
รําคาญ
(9) นําบุคคลอื่นที่มิได้รับอนุญาตเข้ามาภายในห้องพัก
ข้อ 6 หากนักศึกษาท่านใดยื่นขอสําเร็จการศึกษาแล้ว ให้เก็บของที่โต๊ะของตนเองให้
หมด และส่งคืนกุญแจห้องพักให้หน่วยบัณฑิตฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอ
สําเร็จการศึกษา เพื่อจะได้ให้นักศึกษาท่านอื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ หน่วยบัณฑิตฯ จะดําเนินการ
สํารวจโต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องทุกสิ้นภาคการศึกษา
กรณีที่นักศึกษาท่านใดเดินทางไปทําวิจัยนอกสถานที่ท้ังใน/ต่างประเทศ เป็น
เวลาอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป ให้แจ้งหน่วยบัณฑิตฯ ทราบพร้อมทั้งเก็บของที่โต๊ะของตนเองให้หมด และ
ส่งคืนกุญแจห้องพักให้หน่วยบัณฑิตฯ ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง
ข้อ 7 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามประกาศในข้อใดข้อหนึ่งนั้น คณะฯ จะพิจารณา
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ภาคทัณฑ์
ให้ออกจากห้องพัก
ดําเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อ 8 นอกเหนือจากข้อปฏิบัตินี้ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยบัณฑิตฯ
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552
(ลงนาม)
อรวรรณ ทิตย์วรรณ
(รองศาสตราจารย์อรวรรณ ทิตย์วรรณ)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

