การรับนักศึกษาเขาหอพักนักศึกษา (บานมหิดล)
งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
1.1 การรับนักศึกษาเขาหอพักนักศึกษา (บานมหิดล)
เริ่มตน
ประชุม
เตรียมงาน
1. กําหนดจํานวนที่สามารถรับนักศึกษาไดในแตละภาคการศึกษา (นักศึกษาชายและหญิง,
นักศึกษาปสูงและป 1)
2. กําหนดอาคารที่ใชรองรับนักศึกษา แยกชายและหญิง
3. กําหนดโควตานักศึกษาที่ไมสามารถจองหอพักในระบบออนไลนได เชน นักศึกษา
ตางชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนตน
4. กําหนดวันจองหอพักและวันชําระเงินคาธรรมเนียม
5. กําหนดวันรายงานตัวเขาหอพักนักศึกษา (บานมหิดล)
จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห
กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง การสงขอมูลและความ
ตองการเขาระบบ
จัดทําประกาศ เรื่อง การจองหอพักนักศึกษา
(บานมหิดล) ประจําภาคการศึกษา
ประสานงานกองคลังเพื่อทํางานรวมกับ
ธนาคารไทยพาณิชย
จัดสงขอมูลนักศึกษาสงกองเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดทําระบบ

นักศึกษาดําเนินการจองหอพักผานระบบออนไลน
บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยมหิดล
https://smartedu.mahidol.ac.th/ และชําระเงิน
คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ผาน QR Code ในใบ
แจงหนี้บนระบบ ภายในวันและเวลาที่กําหนด
นักศึกษารายงานตัวเขาหอพักนักศึกษา (บาน
มหิดล)
- นักศึกษาบันทึกขอมูลทะเบียนประวัตอิ อนไลนใน
ระบบของงานหอพักนักศึกษา
- นักศึกษาติดตอรายงานตัว ณ สํานักงานหอพัก
นักศึกษา แสดงบัตรนักศึกษา บัตรประชาชน หรือ
Virtual ID จาก We Mahidol Application แก
เจาหนาที่หอพักนักศึกษา เพื่อรับกุญแจตามวันและ
เวลาที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
สิ้นสุด

1.2 การรับนักศึกษาระหวางภาคเรียน (กรณี มีเตียงวาง)

เริ่มตน
เจาหนาที่หอพักนักศึกษาตรวจสอบจํานวน
เตียงวางในแตละหอพัก
ประชาสัมพันธเตียงวาง ผานทาง Website
กองกิจการนักศึกษา และ Facebook
งานหอพักนักศึกษา บานมหิดล
นักศึกษาติดตอแจงความประสงคขอเขาพักอาศัย
ในหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) ณ สํานักงาน
หอพักนักศึกษา
นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมผานระบบ
PromptPay ณ สํานักงานหอพักนักศึกษา
นักศึกษากรอกขอมูลทะเบียนประวัตอิ อนไลนใน
ระบบของงานหอพักนักศึกษา และรับกุญแจ
พรอมขนยายสัมภาระเขาหองพัก
สิ้นสุด

1.3 การรับนักศึกษาเฉพาะกิจ (เชน หองพักคายกิจกรรม)

เริ่มตน
นักศึกษาคณะตางๆ จัดทําโครงการ และหนังสือ
ขอความอนุเคราะหเขาพักอาศัยในหอพัก
นักศึกษา โดยแยกนักศึกษาชายและหญิง
เจาหนาที่หอพักนักศึกษาตรวจสอบเตียงวาง
และหองวางในแตละหอพัก
กําหนดหอพักและหองพักที่สามารถใหความ
อนุเคราะหแกนักศึกษาได
แจงอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
แจงอัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล 420 บาท/คน และอัตรา
คาซักรีดและชุดเครื่องนอน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล 40 บาท/ชุด
ตัวแทนนักศึกษาติดตอขอรับกุญแจ ณ
สํานักงานหอพักนักศึกษา และชําระเงิน
คาธรรมเนียมผานระบบ PromptPay ในวัน
สุดทายที่เขาพักอาศัย พรอมคืนกุญแจหองพัก
สิ้นสุด

1.4 การรับนักศึกษานักศึกษาที่ไมสามารถจองหอพักในระบบออนไลนได เชน นักศึกษาตางชาติ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท นักศึกษาเตรียมอุดมดนตรี เปนตน
เริ่มตน
นักศึกษาแจงความประสงคการพักอาศัยใน
หอพักนักศึกษากับคณะตนสังกัด
คณะตนสังกัดจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห
เขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มายังกองกิจการ
นักศึกษา
กําหนดหอพักและหองพักที่สามารถใหความ
อนุเคราะหแกนักศึกษาได
เกษียณหนังสือกลับไปยังคณะตนสังกัด
แจงอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และวิธีการ
ชําระเงินผานระบบ PromptPay ณ สํานักงาน
หอพักนักศึกษา
นักศึกษาติดตอชําระเงินคาธรรมเนียมผาน
ระบบ PromptPay ณ สํานักงานหอพัก
นักศึกษา
นักศึกษากรอกขอมูลทะเบียนประวัติออนไลน
ในระบบของงานหอพักนักศึกษา และรับกุญแจ
พรอมขนยายสัมภาระเขาหองพัก
สิ้นสุด

การดําเนินการคืนคาประกันความเสียหายและมัดจํากุญแจ
งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
เริ่มตน
ประชาสัมพันธใหนักศึกษานําสําเนาบัญชีธนาคารไทย
พาณิชย (ชื่อนักศึกษาที่ตรงกับชื่อในใบเสร็จฯ) มาสง
ที่สํานักงานหอพักนักศึกษา เพื่อเตรียมดําเนินการคืน
คาประกันความเสียหายและมัดจํากุญแจ
เจาหนาที่หอพักนักศึกษารวบรวมเอกสาร และบันทึก
รายชื่อนักศึกษาที่เลิกพักอาศัย พรอมระบุเลขที่บญ
ั ชี
ธนาคาร และเลขที่ใบเสร็จคาประกันความเสียหาย
และมัดจํากุญแจ
เจาหนาที่หอพักนักศึกษาสงขอมูล พรอมตนฉบับ
ใบเสร็จคาประกันฯ ไปยังเจาหนาที่การเงิน
กองกิจการนักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
เจาหนาที่การเงิน กองกิจการนักศึกษา
ประสานงานกับเจาหนาที่กองคลัง
เพื่อนําสงขอมูลและตนฉบับใบเสร็จฯ ดังกลาว

กรณีการคืนเงิน

เอกสารไมครบ /
บัญชีธนาคารมีปญ
 หา

เอกสารครบ /
บัญชีธนาคารไมมีปญ
 หา
นักศึกษาไดรบั เงินคาประกันความ
เสียหายและมัดจํากุญแจ คืนผานทาง
บัญชีธนาคารของนักศึกษาที่แจงไว

สิ้นสุด

เจาหนาที่หอพักนักศึกษาติดตอประชาสัมพันธและ
ประสานงานกับนักศึกษา ดังนี้
a. โทรศัพท
b. E-mail นักศึกษา
c. ประชาสัมพันธผานสื่อ Social Media
d. กรณี ที่ไมสามารถติดตอนักศึกษาได งานหอพัก
นักศึกษาจะรวบรวมเก็บรายชื่อนักศึกษาพรอม
ตนฉบับใบเสร็จคาประกันความเสียหายและมัด
จํากุญแจไวจนกวานักศึกษาจะมาติดตอเพื่อ
ดําเนินการตอไป

การสงมอบตนฉบับใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมหอพัก
งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
เริ่มตน

เจาหนาที่การเงิน กองกิจการนักศึกษา
นําสงตนฉบับใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษาใหแกเจาหนาที่หอพักนักศึกษา

เจาหนาที่หอพักนักศึกษาตรวจสอบความ
ถูกตองของตนฉบับใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมหอพัก
เจาหนาที่หอพักนักศึกษาประชาสัมพันธ โดยวิธีการดังนี้
1. ติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธในทุกอาคาร
หอพักนักศึกษา
2. ผานชองทาง Social Media เชน Facebook
งานหอพักนักศึกษา บานมหิดล และ Line กลุมของ
หอพักนักศึกษา
3. ประชาสัมพันธผา นจอประชาสัมพันธ (Digital
Signage) ในบริเวณหอพักนักศึกษา (บานมหิดล)

กรณีการรับ

ไมมาติดตอ

ติดตอขอรับ
นักศึกษาแสดงบัตรนักศึกษา บัตรประชาชน
หรือ Virtual ID จาก We Mahidol
Application ติดตอขอรับตนฉบับใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมหอพักที่สาํ นักงานหอพักนักศึกษา
พรอมลงชื่อและวันที่ที่รับใบเสร็จฯ ดังกลาวดวย
สิ้นสุด

1. เจาหนาที่หอพักประชาสัมพันธ ผาน
ชองทาง Social Media อีกครั้ง และ
กําหนดระยะเวลาในการติดตอขอรับ
ตนฉบับใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม
หอพัก
2. กรณี นักศึกษาไมมาติดตอภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เจาหนาที่หอพัก
นักศึกษาจะนําใบเสร็จดังกลาวไปให
นักศึกษาตามหองพัก (หากนักศึกษาไม
อยูในหอง จะนําไปไวในหองพักตามเตียง
ที่ระบุไวบนใบเสร็จฯ)

