คู่มือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ฉบับปรับปรุง
พฤษภาคม 2554

มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ เ อเชี ย -แปซิ ฟิ ก ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลง
นโยบาย ระเบียบ และวิธีการดาเนินการที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษาฉบับนี้
คู่มือนักศึกษาจัดทาโดยสานักรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คู่มือนักศึกษาฉบับนี้ได้มีการเผยแพร่ในเว๊ บไซด์ของมหาวิท ยาลัย นักศึกษา
คณาจารย์หรือผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ http://www.apiu.edu

คณะผู้จัดทา
เจ้าของ

เรียบเรียงโดย
ออกแบบปกโดย
พิมพ์ครั้งที่ 1
จานวน
พิมพ์ที่

2

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
195 หมู่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี 18180
ดร. คริสท๊อป เบอร์เกอร์
คุณเดียนน่า เบอรีล มาจิลัง
สิงหาคม 2554
1000 เล่ม
สมชายการพิมพ์ 504 ถ.มิตรภาพ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

3

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

สารบัญ
สารจากอธิการบดี ......................................................................................................
สารจากรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา ....................................................................
พันธกิจ ........................................................................................................................
ข้อมูลควรทราบสาหรับผู้ปกครองและนักศึกษา ..............................................................
บทที่ 1 เราห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของท่าน ....................................................
 กรณีเหตุฉุกเฉินและไฟไหม้..........................................................................
 หมายเลขโทรศัพท์ที่สาคัญ ..........................................................................
 เวลาเปิดทาการ ..........................................................................................
 บัตรประจาตัวนักศึกษา ...............................................................................
 สิ่งแวดล้อมปราศจากสารเสพติด .................................................................
 บริการด้านอาหาร .......................................................................................
 การจาหน่ายอาหารจากภายนอก .................................................................
 การบริการทางด้านสุขภาพ..........................................................................
 หอพักนักศึกษา ..........................................................................................
 แขกผู้มาเยือน .............................................................................................
 อาจารย์ประจาหอพักและผูช้ ่วย ..................................................................
 ห้องพัก ......................................................................................................
 สิทธิความเป็นส่วนตัว .................................................................................
 บริการไฟฟูาและเครือ่ งใช้ไฟฟูา ..................................................................
 กุญแจ ........................................................................................................
 ทรัพย์สินมีค่า .............................................................................................
 การรักษาปลอดภัยของหอพัก .....................................................................
 ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ...............................................................
 ช่วงเวลาหอปิด / การห้ามออกจากหอพักในเวลากลางคืน ............................
 การออกนอกมหาวิทยาลัยในเวลากลางคืน ..................................................
 ห้องครัวและสิ่งอานวยความสะดวก .............................................................
 การซักรีด ...................................................................................................
 โทรศัพท์ ....................................................................................................
 บริการไปรษณีย์ .........................................................................................
4

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

7
8
9
10
12
12
14
15
15
16
16
19
20
21
22
22
22
23
23
24
24
24
25
25
26
26
26
26
27

 การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหอพัก ..................................................
 การพักอยู่ในมหาวิทยาลัยในช่วงปิดภาคการศึกษา.......................................
 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อนักศึกษาต้องการย้ายออกจากหอพัก................................
บทที่ 2 เราห่วงใยจิตวิญญาณของท่าน ..........................................................................
 การนมัสการของมหาวิทยาลัยและนโยบายการเข้าร่วมการประชุม ....................
 ตารางการนมัสการ.......................................................................................
 ข้อยกเว้นและการได้รับการละเว้น ...............................................................
 ผลของการเข้าร่วมนมัสการไม่สม่าเสมอ ......................................................
 ข่าวสารสาหรับการให้การสนับสนุนสานักงานยูเนี่ยนหรือสานักงานมิชชัน่
และผู้ให้การสนับสนุน ................................................................................
 ข่าวสารสาคัญและตารางเพื่อการนมัสการประจาสัปดาห์ ..............................
 หลักเกณฑ์ในการใช้บัตรประจาตัวและการเข้าร่วมในห้องประชุม .....................
บทที่ 3 เราห่วงใยสัมพันธภาพทางสังคมของท่าน ..........................................................
 ความเป็นผู้นา .............................................................................................
 หลักการพื้นฐานสาหรับกิจกรรมชมรมต่างๆ ................................................
 สัมพันธภาพทางสังคม ................................................................................
 การประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม ................................................................
 กิจกรรมกีฬาและอุปกรณ์กีฬา .....................................................................
 ดนตรี .........................................................................................................
 นันทนาการ ...............................................................................................
บทที่ 4 เราห่วงใยสุขภาพจิตของท่าน ...........................................................................
 บริการให้คาปรึกษาและการพัฒนาบุคลิก ....................................................
 นโยบายปูองกันการก่อกวน .......................................................................
บทที่ 5 เราห่วงใยการศึกษาของท่าน ............................................................................
 ห้องสมุดและศูนย์ขอ้ มูลการเรียนรู้................................................................
 การบริการด้านคอมพิวเตอร์ .......................................................................
 การสมัครทางานพิเศษของนักศึกษา ...........................................................
 การแต่งกาย ...............................................................................................
 เครื่องแบบสาหรับนักศึกษา ESL และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี .................
 เครื่องแบบสาหรับนักศึกษาชายและหญิง .....................................................
 การแต่งกายสาหรับเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ...................................................
 แต่งกายสาหรับการนมัสการในวันสะบาโต ...................................................
5

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

28
28
28
29
30
30
32
33
37
37
40
41
41
41
43
43
44
45
46
47
47
47
48
48
48
49
50
50
50
55
55

บทที่ 6 เราห่วงใยสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่าน ......................................................................
 สถานที่ตั้ง ..................................................................................................
 การใช้เสียง ................................................................................................
 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ......................................................................
 นโยบายการใช้ยานพาหนะ .........................................................................
 ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย ............................
 ระเบียบและข้อบังคับในการขับขี่ .................................................................
บทที่ 7 เราห่วงใยชื่อเสียงของท่าน ...............................................................................
 คะแนนความประพฤติ ................................................................................
 การหักและการชดเชยคะแนนความประพฤติ................................................
 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม .............................................................................
 หลักเกณฑ์ทั่วไปและกฎระเบียบข้อบังคับ ....................................................
 บันทึกการประชุม .......................................................................................
 การตัดคะแนนความประพฤติ .....................................................................
 มาตราการการลงโทษ .................................................................................
 ขั้นตอนการลงโทษของอาจารย์ประจาหอพัก ...............................................
 คณะกรรมการดาเนินการทางวินัย ...............................................................
 ระเบียบการพักการเรียนและการพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ..................
 การหักคะแนนความประพฤติ ......................................................................
 กฎระเบียบที่ควรปฏิบัติ...............................................................................
 การขออุทธรณ์ ...........................................................................................
บทที่ 8 ฝุายกิจการนักศึกษาและหน้าที่รับผิดชอบ .........................................................
 บุคลากร .....................................................................................................
 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและฝุายกิจการนักศึกษา .......................................
แผนที่ .........................................................................................................................
เพลงประจามหาวิทยาลัย .............................................................................................

6

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

57
57
57
58
59
59
60
63
63
64
65
65
67
67
67
68
69
71
72
77
77
79
79
80
81
83

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
เป็ น ที่ น่ า ยิ น ดี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ม าเป็ น ครอบครั ว
เดียวกันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิก ท่านได้
เลือ กอย่ างชาญฉลาด และคู่ มือนักศึกษาเล่มนี้ไม่เพีย งแต่
ช่ว ยท่านให้ ปรับตัว กับความเป็น อยู่ เท่านั้น แต่ยั งช่ว ยให้
ท่านเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นด้วย คู่มือนักศึกษาเล่มนี้จะช่วย
ท่านให้ประสบความสาเร็จทั้งด้านการเรียน ความคิด และ
จิตวิญญาณ หากท่านอ่านคู่มือนักศึกษาเล่มนี้ท่านจะเห็นได้
ว่าการอยู่หอพักแตกต่างกับการอยู่ที่บ้านเพราะเป็นการอยู่
ร่วมกันหลายคนในหอพักเดียวกัน จึงมีกฎระเบียบบางข้อที่
นักศึกษาพึงปฏิบัติตามเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่ างมีค วามสุข นักศึ กษาพึงตระหนักว่าทุกคนได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม เพื่อทาให้บรรยากาศการเรียนและการอยู่ร่วมกัน
เป็นไปได้ด้วยดี
กรุณาอ่านคู่มือนักศึกษาเพื่อรับทราบถึง ข้อกาหนดที่อาจยังไม่คุ้นเคย นักศึกษา
สามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะผ่านสโมสรนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น
ตัวแทนนักศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น
นักศึ กษาคือ ผู้ ที่ กาหนดว่าชี วิต ความเป็น อยู่ ในมหาวิ ทยาลั ย เอเชีย -แปซิฟิกแห่ ง นี้ จะเป็ น
อย่างไร นักศึกษาจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มหาวิทยาลัยจะให้ได้ โดยการยึดเอาวิถีและธรรมเนียม
ปฏิบัติของมหาวิทยาลั ย ผมใคร่ให้ นักศึ กษาแต่ล ะคนใส่ใจในการเรีย น พัฒนาจิตวิญญาณ
เพลิ ด เพลิ น กั บ เพื่ อ นใหม่ และผู้ ที่ จ ะผู ก พั น กั บ คุ ณ ตลอดชี วิ ต นี้ หากปฏิ บั ติ ดั ง นี้ คุ ณ จะมี
ความสุขตลอดทั้ง 4 ปี และขณะที่อาศัยอยู่ที่นี่ อยากให้จาคาของนักปราชญ์ท่านหนึ่งที่กล่าว
ไว้ว่า “จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเยโฮวาห์ และแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้ ”
สุภาษิต 16:3
ขอให้ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกสร้างเสริมสิ่งใหม่ๆ ใน
ชีวิตของคุณ
ขอพระเจ้าอวยพร
ดร. ลอเรน จี อะกรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นั บ เป็ น โอกาสดี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ม าเรี ย น ณ
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หวังว่านักศึกษาจะ
ได้รับประสบการณ์ที่ดีในช่วงเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่ง
นี้ ฝุายกิจการนักศึกษามีความยินดีที่จะช่วยให้การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เป็นไปอย่างราบรื่น
และประสบความส าเร็ จ เปู า หมายหลั ก ของเราคื อ การ
เสริ ม สร้ า งสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ แ ละการใช้ ชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัยของทุกคน
สานักรองอธิการบดี ฝุายกิจการนักศึกษา และแผนกอื่นๆ ทางานโดยยึดคาขวัญ
ที่ว่า “นักศึกษาต้อ งมาก่อ น” เราพยายามหากิจกรรมและสร้างโครงการที่จะน ามาซึ่งการ
พัฒนา เพื่อการเจริญเติบโตในชีวิตนักศึกษา เรายังเดินหน้าวางแผนให้มีรายการและบริการ
ต่างๆ ร่ว มกับ นักศึ กษาเพื่ อ นั กศึ ก ษาเอง เป็น สิ่ งจ าเป็ น ส าหรั บความมั่น คงในการศึ กษา
ส่งเสริมความเป็น อยู่ และการเรีย นรู้ ในสั งคมที่มี ค วามหลากหลาย เพื่อ บรรลุ เปูาหมายใน
การศึกษาและมีความสาคัญต่อการพัฒนาวัฒนธรรม สังคม ศีลธรรม สติปัญญา จิตวิญญาณ
และร่างกายของนักศึกษา
มุมมองแบบองค์รวมของการศึกษาของเราไม่ได้จากัดอยู่แต่ในห้องเรียน เราเชื่อว่า
การศึกษาที่แท้จริงไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงภายนอก แต่ยังสามารถเปลี่ยนหัวใจของคนได้ เรา
ให้ความเคารพ รับฟัง และชี้นาเพื่อพัฒนาบุคลิกของนักศึกษา เราใส่ใจเพื่อให้คุณเกิดการ
พัฒนา เพื่อคุณจะได้พร้อมในการทางานทุกประการ การจะให้มชี ีวิตที่ได้รับประโยชน์สูงสุดใน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงมีคู่มือที่จะเป็นแนวทางที่สาคัญสาหรับนักศึกษาทุกคน
ด้วยความปรารถนาดี

ดร. คริสท็อป เบอร์เกอร์
รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
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พันธกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ที่ส่งเสริม
การศึ ก ษาแบบองค์ ร วมบนพื้ น ฐานหลั ก การคริ ส เตี ย น ซึ่ ง มุ่ ง การพั ฒ นาปลู ก ฝั ง
นักศึกษาในด้านความเชื่อ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศีลธรรมจรรยา ความเข้าใจใน
ความต่างของวัฒนธรรม จิตสานึกต่อสิ่งแวดล้อม การรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและสังคม
อย่างไม่เห็นแก่ตัว
ภาพพจน์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งอันทรงคุณค่านามาซึ่งประโยชน์
แก่ทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัย นัก ศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพพจน์และ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและยังเป็นผลดี ต่อครอบครัวและประเทศชาติของพวกเขา
โดยการอยู่ในความประพฤติที่ดี มหาวิทยาลัยมีอุดมคติให้ความสาคัญเป็นอย่างมากที่
จะเห็ น สมาชิ ก ทุ ก คนพึ่ ง พาอาศั ย กั น และมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ห รื อ การ
เบียดเบียนทางเชื้อชาติ มหาวิทยาลัยจึงหวังที่จะให้นักศึกษามีความประพฤติที่ดี เพื่อ
บรรลุเจตคติที่ตั้งไว้และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบัน
นักศึกษาจะได้รู้ว่า ในทุกองค์กรจะมีกฎข้อพึงปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ดังนั้ นจึง เป็นสิ่ งสาคัญ ที่ นั ก ศึก ษาจะท าความคุ้นเคยกับ กฎระเบีย บและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
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ข้อมูลที่ควรทราบส
ควรทราบสาหรับผู้ปกครองและนักศึกษา ก่อนการสมัคร
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
เรียน ผู้ปกครองที่เคารพและนักศึกษาในอนาคต
มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ เ อเชี ย -แปซิ ฟิ ก มี ค วามยิ น ดี ที่ ไ ด้ เ ป็ น ทางเลื อ กทาง
การศึกษาแห่งหนึ่งสาหรับบุตรหลานของท่าน ก่อนอื่นเราอยากให้ท่านทราบข้อมูลสาคัญๆ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อนักศึกษาทุกคนจะได้รับการ
บริการที่ดี
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1.

เรามีความเชื่อว่า การอาศัยอยู่ในหอพักร่วมกันของนักศึกษาจากหลายประเทศ
จะนามาซึ่งประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีค่า ดังนั้นจึงมีนักศึกษา คณาจารย์ และ
พนักงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปนักศึกษาจะอยู่ในห้องพักที่
รองรับนักศึกษาได้สองคน และใช้ห้องน้าร่วมกันกับห้องพักข้างเคียง นักศึกษาชาย
ชั้นปีที่หนึ่งและสองจะอยู่ในห้องพักที่รองรับได้สี่คน หากนักศึกษาสมรสแล้วหรือมี
อายุ มากกว่า 25 ปีห รือ พักอาศั ย อยู่ กับครอบครั ว (บิดามารดา ผู้ ปกครองตาม
กฏหมาย ลุง ปูา น้า อาที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้ที่พักอาศัยต้องมีระยะห่างจาก
มหาวิทยาลัยไม่เกิน 50 กิโลเมตร จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไป-กลับได้ ซึ่ง
นักศึกษาต้องแสดงเอกสารและจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองด้วย

2.

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เชื่อในการศึกษาที่พัฒนาบุคคลในทุก ท่าน
นอกจากเนื้อ หาการเรีย นรู้ห ลากหลายที่ ไ ด้จากห้ อ งเรีย นแล้ ว เรายั ง มีร ายการ
นมัสการที่สอนในเรื่องของค่านิยมที่ดีและพัฒนาความเชื่อแห่งจิตใจ รายการเหล่านี้
มีความสาคัญและกาหนดให้เข้าร่วมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเข้าห้องเรียนตามคณะ
ต่างๆ นักศึกษาจะใช้เวลาในการเข้าร่วมนมัสการโดยรวมแล้วประมาณสัปดาห์ละ
ห้าชั่วโมง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อการนมัสการ

3.

เรามีพยาบาลที่ประจาอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถให้บริการปฐมพยาบาลและ
รักษาโรคทั่วไป นักศึกษาได้รับการคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกถึง 40,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น

4.

ตามกฎหมายว่าด้ วยเครื่องแบบนักศึ กษา นั กศึ กษาทุ กคนจะต้ องสวมเครื่องแบบ
นักศึกษา หากนักศึกษาคนใดมาจากประเทศที่ไม่คุ้นเคยกับวิถีปฏิบัตินี้ สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อเครื่องแบบนักศึกษา

5.

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนกินนอน จึงต้องเอื้ออานวยให้เกิดความปกติสุข
แก่นักศึกษา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับสมัครผู้ที่เบี่ยงเบนทางเพศได้
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6.

นัก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสออกนอกสถานที่ เมื่ อ มี ทั ศ นศึ ก ษาและกิจ กรรมอื่ น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้รับการดูแลโดยอาจารย์ หากผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
กิจกรรม สามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา

7.

เพื่ อ ความปลอดภั ย ของนั ก ศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม ให้ มี เ วลาในการเล่ า เรี ย นอย่ า ง
เพียงพอ นักศึกษาควรกลับเข้ามาในมหาวิทยาลัยก่อนเวลา 19.00 น. สาหรับวัน
จันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ก่อนดวงอาทิตย์ตกดินในวันศุกร์ซึ่งเป็นการเข้าสู่วันสะบาโต
และก่อนเวลา 22.00 น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ยามวิกาลส าหรับนักศึกษา
ประจาในวัน อาทิต ย์ถึงวัน ศุกร์เริ่มเวลา 22.00 น. และอนุโ ลมในคืน วันเสาร์ คื อ
เวลา 23.00 น. นักศึกษาประจาทุกคนจะต้องอยู่ในหอพักก่อนเวลาดังกล่าว และ
ต้องไม่รบกวนการนอนหลับของผู้อื่นตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ควรให้เวลา
แก่ ก ารนอนหลั บ ไม่ เ กิ น เที่ ย งคื น นั ก ศึ ก ษาสามารถขออนุ ญ าตออกนอก
มหาวิทยาลั ย ในช่ ว งสุ ดสั ป ดาห์ ไ ด้เ ดือ นละสองครั้ง ในช่ว งวั น หยุ ดและปิดภาค
การศึ ก ษานัก ศึ กษาสามารถออกนอกมหาวิ ทยาลั ย หลั งจากได้รั บอนุญ าตจาก
อาจารย์ประจาหอพักเท่านั้น
แนวทางปฏิบัติข้างต้นอาจได้รับการยกเว้นด้วยเหตุจากการถูก ลงโทษทางวินัย
หรือเป็น ความประสงค์ ของผู้ ปกครอง ส าหรับช่ว งปิดภาคการศึ กษาโดยเฉพาะ
ระหว่างภาคการศึ กษาที่ห นึ่งและที่ส องและช่ว งวัน หยุ ดคริส ต์ม าส ฝุายกิจการ
นักศึกษาอาจไม่สามารถบริการหรือดูแลได้อย่างเต็มที่

8.

นักศึกษาต้องนาหมอนและผ้าคลุม เตียงมาจากบ้านหรือหาซื้อด้วยตนเอง ในวัน
ปฐมนิเทศนัก ศึ กษาใหม่จ ะมีก ารพาออกไปส ารวจศู น ย์ การค้ า ใกล้ เคี ย งเพื่ อ ให้
นักศึ กษาสามารถเลื อกซื้อสิ่ งของจาเป็น ได้ และเพื่อ เป็นการรักษาความสะอาด
นักศึกษาต้องคลุมเตียงของตนเองในห้องพักอยู่เสมอ

9.

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มีเครื่องปรับอากาศ (แอร์) จานวนจากัดซึ่ง
ติดตั้งอยู่ในห้องพักของแต่ละหอพัก นักศึกษาที่ประสงค์จะพักอยู่ในห้องดังกล่าว
ควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการย้ายห้องในระหว่างภาคการศึกษา ซึ่งเราจะทา
การจัดสรรเพื่อนักศึกษาจะได้รับความสะดวกสูงสุด อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยไม่
สามารถให้ ห ลั ก รับประกัน ว่านักศึ กษาที่ยื่ น ความประสงค์ จะได้พัก ในห้ อ งปรั บ
อากาศทุกคน อัตราค่าเช่าห้องจะอยู่ในรายการค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

10. ในกรณีที่ห อพักมีห้ อ งว่างเหลื อ อยู่ นัก ศึ กษาที่ บรรลุ นิติภ าวะสามารถขออยู่ ใ น
ห้องพักคนเดียว โดยจะชาระค่าห้องพักเป็นสองเท่า และเมื่อใดที่หอพักขาดแคลน
ที่พัก นักศึกษาจะต้องยินยอมให้นักศึกษาคนอื่นเข้าพักอาศัยด้วย
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บทที่ 1
เราห่วงใยชีวิตความเป็นอยูข่ องท่าน
กรณีเหตุฉุกเฉินและไฟไหม้
นักศึกษาควรแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ จากผู้ช่วยประจาหอพัก (RA)
ห้ อ งมอนิ เ ตอร์ อาจารย์ ป ระจ าหอพั ก หรื อ ที ม กู้ ภั ย เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือ อย่า งทั นท่ วงที นี้ได้ แก่ ไฟฟูาดับ ไฟไหม้ ขโมย การท าร้ายร่างกาย เกิ ด
เหตุร้าย หรือการบาดเจ็บ
การเล่ น อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง หรื อ ปิ ด สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ไฟไหม้ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตถือเป็นการฝุาฝืนกฎและระเบียบของหอพัก ไม่อนุญาตให้ใช้ อุปกรณ์ที่ทาให้
เกิดเปลวไฟหรือทาความร้อนทุกชนิด ได้แก่ เทียนไข ธูป เตา ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค ฯลฯ
ความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในหอพักเป็นเรื่องที่ สาคัญมาก เพื่อ
ปู อ งกั น ตั ว นั ก ศึ ก ษาเอง นั ก ศึ ก ษาควรศึ ก ษานโยบายเรื่ อ งความปลอดภั ย และ
คาแนะนาในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ในกรณีที่เกิดไฟไหม้สิ่งสาคัญมากที่นักศึกษาจะต้อง
รู้จักคือ อุปกรณ์ดับเพลิง ที่ อ ยู่รอบๆ ตัวนักศึกษาเอง และหาทางออกที่ ใกล้ห้อ งพัก
นักศึกษามากที่ สุด เมื่อมีเสียงสัญ ญาณเตือ นไฟไหม้ดังขึ้น นักศึกษาต้อ งออกจาก
อาคารโดยด่วนโดยการใช้บันไดและฟังคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ หากเสียงสัญญาณ
เตือนไฟดังขึ้นให้นักศึกษาทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. หากพบคนระหว่างทางออกควรบอกให้ทราบถึงอันตราย
2. อย่ากลับเข้าไปในอาคารเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
3. หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ให้ปฏิบัติดังนี้
 หากเกิดเพลิงไหม้เล็กๆ ที่สามารถควบคุมได้ให้ทาการดับไฟโดยใช้
ถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้ๆ ตัว
 ให้เก็บเอกสารสาคัญไว้ในที่ที่ หาง่ายหยิบฉวยได้สะดวก หากไม่เจอ
อย่าเสียเวลากับการหา
 อย่าชักช้าหรือพยายามขนทรัพย์สินที่ใหญ่และหนัก เพราะว่าเพียง
แค่ไม่กี่นาทีก็สามารถคร่าชีวิตของคุณได้
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 อย่าตกใจหรือตะโกนโวกเวก แต่ให้ออกจากอาคารนั้นโดยด่วน และ
เป็นระเบียบเพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
 ให้ ไ ปรวมกั น อย่ า งสงบที่ ส นามบาสเก็ ต บอล หรื อ สนามฟุ ต บอล
และเข้าแถวตามชั้นของอาคารที่ตนพัก เพื่อง่ายต่อการเช็คชื่อของ
ผู้ช่วยประจาหอพักหรืออาจารย์ประจาหอพักเพื่อเช็คดูว่าใครที่ไม่อยู่
กรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินบางอย่างที่ ต้อ งหาสถานที่ ที่ ปลอดภัยอยู่ในอาคาร
เช่น หากเกิดภัยอันตรายจากภายนอกหอพักให้นักศึกษาหลบอยู่ในหอพักและล็อ ก
ประตูและรอการช่วยเหลือ
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หมายเลขโทรศัพท์ที่สาคัญ

14

แผนก

เบอร์โทรศัพท์

ทีมกู้ภัย
พยาบาลเวร
สานักรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
คลินิกและพยาบาลประจามหาวิทยาลัย
ฝุายพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนว
อนุศาสนาจารย์
ศาสนาจารย์ประจาโบสถ์
อาจารย์ประจาหอพักหญิงรูท
ประชาสัมพันธ์ ห้องมอนิเตอร์ หอพักหญิงรูท
อาจารย์ประจาหอพักหญิงเอสเทอร์
ประชาสัมพันธ์ ห้องมอนิเตอร์ หอพักหญิงเอสเทอร์
หัวหน้าอาจารย์ประจาหอพัก
อาจารย์ประจาหอพักหญิงอีฟ
ประชาสัมพันธ์ ห้องมอนิเตอร์ หอพักหญิงอีฟ
อาจารย์ประจาหอพักชายเอลียาห์
ประชาสัมพันธ์ ห้องมอนิเตอร์ หอพักเอลียาห์
อาจารย์ประจาหอพักโซโลมอน
ประชาสัมพันธ์ ห้องมอนิเตอร์ หอพักชายโซโลมอน
โรงอาหาร
ห้องสมุด
ฝุายการเงิน
สานักรับนักศึกษาและทะเบียน
ฝุายรักษาความปลอดภัย
ฝุายธุรกรรมต่างประเทศ
บริการรับรองแขก
แผนกยานพาหนะ
บริการด้านคอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์

084 6342303
087 5286453
1403 / 1404
1407
1402
1408 / 1410
1409
1503 / 1508
4743
3100
4744
2200
4745
4746
3100
4745
2100
2301
2300
1150
1202 / 1201
1141
1120 / 1114
191 / 199
1118
7020
1108
1227 / 1224 / 1223 / 1222
0 / 1000
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เวลาเปิดทาการ
ห้องรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
วันศุกร์
เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น.
ห้องพยาบาล
วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น.
ศูนย์ให้คาปรึกษา
ตามปูายประกาศแจ้งไว้ที่ประตูทางเข้า
ห้องออกกาลังกาย
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 05.30 น. ถึง 06.45 น.
วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 น. ถึง 18.45 น.
วันเสาร์ เวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 05.30 น. ถึง 06.45 น. และ
เวลา 16.00 น. ถึง 18:45 น.
ห้องพักผ่อนนักศึกษา
วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 18.30 น. ถึง 21.45 น.
ร้านขายอาหาร
วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 18.30 น. ถึง 21.45 น.
วันเสาร์ เวลา 18.30 น. ถึง 22.45 น.
อาหารตามสั่งจะให้บริการถึงเวลา 21.45 น. เฉพาะในคืนวันเสาร์ถึงเวลา 22.45 น.

บัตรประจาตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจาตัวนักศึกษาให้นักศึกษาทุกคนหลังจากผ่าน
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบัตรนี้มีความสาคัญ ขณะที่อาศัยอยู่ใน
มหาวิทยาลัย ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องพกบัตรประจาตัวนักศึกษาติดตัวเสมอ นักศึกษา
สามารถใช้บัตรประจาตัวนักศึกษาเพื่อรับบริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และใช้ยื่น
แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย
บัตรประจาตัวนักศึกษาเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักศึกษาต้องคืน
บัตรนี้ให้กับฝุายกิจการนักศึกษาในกรณีที่สิ้นสุดการศึกษา ลาออก หรือพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
วั น หมดอายุ ข องบั ต รประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษาคื อ วั น สิ้ น สุ ด การศึ ก ษาใน
มหาวิท ยาลัย ถ้านักศึกษาทาบัตรหายหรือ ชารุด นักศึกษาต้อ งยื่นคาร้อ งขอทาบัตร
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ใหม่ พร้อมชาระค่าธรรมเนียม 175 บาท หากข้อความบนบัตรประจาตัวนักศึกษาจาง
สานักรับนักศึกษาและทะเบียนจะออกบัตรประจาตัวนักศึกษาฉบับใหม่ให้โดยนักศึกษา
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสาหรับการออกบัตรใหม่
หากนักศึกษามีความประสงค์จะซื้อ อาหารที่โรงอาหาร นักศึกษาจะต้องนา
บัตรประจาตัวนักศึกษามาด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่นักศึกษาลืมนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
มา นักศึกษาสามารถขอให้เพื่อ นที่ นาบัตรมาด้วยออกค่าอาหารให้ได้ เจ้าหน้าที่ จะ
ให้บริการที่เคาน์เตอร์คิดเงินในวันปกติเวลา 07.00 น. และในวันเสาร์เวลา 08.00 น.
นักศึกษาต้อ งตรวจนับราคาอาหารขณะนั้นและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบทันทีหากเกิด
ความผิดพลาด อาหารแต่ละชนิดจะมีปูายบอกราคาไว้ที่เคาน์เตอร์อาหาร และจะรับ
เฉพาะบัตรที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น หากใช้บัตรที่หมดอายุจะไม่สามารถชาระค่าอาหาร
ได้และจะถูกเจ้าหน้าที่ยึดไว้

สิ่งแวดล้อมปราศจากสารเสพติด
มหาวิท ยาลัย มีนโยบายเรื่ อ งการปลอดสารเสพติด ซึ่ งหมายถึ งการไม่
เกี่ย วข้ อ งหรือ ครอบครองสุร า บุหรี่ และสารกระตุ้น สมองใดๆ ทั้ ง ในและนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ยาที่ไม่มีใบสั่งยา มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การห้ามมิให้ครอบครอง ใช้ ผลิต หรือจาหน่ายจ่ายแจกสารต้องห้ามทุกชนิด

บริการด้านอาหาร
ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยภายใต้คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เราเชื่อ
ว่า พระเจ้าได้ให้กฎเกณฑ์การดูแลสุขภาพ หลักการและแนวทางปฏิบัติในพระคัมภีร์
และงานเขียนของนางเอเลน จี ไวท์ พระเจ้าทรงรักเราและเรารักพระองค์ ดังนั้นเรา
แต่ละคนจึงควรปฏิบัติตามหลักสุขภาพให้สมกับที่เราเป็นสมาชิกในสถาบันคริสเตียน
ชีวิตเราจึงจะอยู่อย่างมีค่าและมีความสุข
1. สาหรับ ผู้ประกอบการที่ ได้รับอนุมัติอ ย่างเป็นทางการจากมหาวิท ยาลัย
เช่น โรงอาหาร ร้าน MC Mart ร้านขายของในหอพัก ห้อ งพักผ่อ น
นักศึกษา ร้านขายอาหารและชมรมต่างๆ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/รายการ
ภายใต้การรับรองโดยฝุายกิจการนักศึกษาไม่อนุญาตให้ขายอาหาร หรือ
16
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส ารเสพติ ด เจื อ ปน เช่ น นิ โ คติ น เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอลล์
เครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอิน ชา กาแฟ เครื่องดื่มประเภทโคล่า หรือเนื้อสัตว์
ไม่สะอาด (ตามหลักพระคัมภีร์เลวีนิติ บทที่ 11 เช่น หอย ปลาหนังชนิด
ต่างๆ เนื้อหมู และเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ) มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ทานอาหาร
จาพวกมังสวิรัติ ประเภทไข่ ซึ่งเป็นอาหารที่ มีประโยชน์ต่อ ร่างกายตาม
หลักการของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสและศาสนาพุทธเช่นกัน
มหาวิทยาลัยพยายามที่จะสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
รับประทานอาหารสุขภาพทุกวันและในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่วันสะบาโตร้าน MC Mart ร้านค้าประจาหอพัก
ห้องพักผ่อนนักศึกษา และร้านค้าต่างๆ จะไม่เปิดให้บริการในวันสะบาโต
(ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันศุกร์ ถึงเวลา 19.00 น. ของวันเสาร์)
หากนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ เงิ น สดจากโรงอาหารเพื่ อ นาไปใช้ ใ นกิ จ กรรมนอก
มหาวิทยาลัย ประเภทของอาหารจะต้องเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อที่ 1
คุณภาพและการจัดเตรียมอาหารจะต้องมีมาตรฐานที่สูง เพื่อสุขภาพและ
สุขอนามัยไม่ควรใช้ผงชูรสปรุงอาหาร เว้นแต่มีคาขอจากลูกค้า
ควรมีความหลากหลายของอาหารเอเชียและต่างประเทศ เพราะลูกค้าคน
สาคัญของเราคือ นักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย มี โ รงอาหารภายในมหาวิ ท ยาลั ย ไว้ ใ ห้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษา
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ตามกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
ตารางเวลาเปิดทาการโรงอาหารมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี อาหารเช้า เวลา 07.00 น. ถึง 10.00 น.
อาหารเที่ยง เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น.
อาหารเย็น เวลา 15.00 น. ถึง 18.30 น.
* ช่วงภาคฤดูร้อน วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี โรงอาหารปิดเวลา 18.00 น.

วันศุกร์
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คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

วันเสาร์

อาหารเช้า เวลา 07.00 น. ถึง 08.30 น.
อาหารเที่ยง เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น.
อาหารเย็น เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น.

*อาหารเที่ยงวันเสาร์จะเปิดให้บริการหลังจากรายการนมัสการทีโ่ บสถ์เลิกเท่านั้น

วันอาทิตย์

เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น.

8. การเปลี่ยนเมนูอาหารในมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับหัวหน้าโรงอาหาร อาหาร
อาจมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายขั้นต่าของนักศึกษา นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของบัญชีโรงอาหารที่หัวหน้าโรงอาหาร ในวันที่
8 ของเดือน
9. นักศึกษาในหอพักจะต้องจ่ายค่าอาหารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษา ซึ่งฝุายการเงินมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กาหนด
ประโยชน์ของระบบนี้มีดังต่อไปนี้
ก. ด้วยระบบนี้มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการด้านอาหารแก่นักศึกษา
ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม เพราะมีการรองรับค่าใช้จ่าย
พื้นฐานแล้ว
ข. นักศึกษาไม่จาเป็นที่จะต้องออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อออกไปหา
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ค. หากหักค่าอาหารขั้นต่านี้แล้วนักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้เงินสนับสนุน
น้อยลง
ง. มหาวิทยาลัยสามารถจัดเตรียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และราคาไม่
แพงมากบริการได้อย่างสม่าเสมอ
จ. นักศึกษาสามารถใช้เครดิตอาหารซื้อน้าดื่ม ไอศครีม และอาหารตาม
สั่งได้ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป หลังจากที่คนส่วนมากทาน
อาหารเรียบร้อ ยแล้ว ในกรณีที่ นักศึกษาต้อ งการสั่งอาหารจานวน
มาก ต้อ งแจ้ งความจานงแก่หัวหน้าโรงอาหารล่วงหน้า อย่างน้อ ย
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2 วัน หัวหน้าโรงอาหารต้องมั่นใจว่านักศึกษาอื่นๆ โดยรวมจะไม่ได้
รับผลกระทบ และนักศึกษาจะถูกหักค่าอาหารเมื่อสั่งอาหาร
ฉ. นักศึกษาสามารถใช้ บัญ ชีค่าอาหารซื้อ อาหารที่ Student Lounge
และจ่ายเงินโดยใช้บัตรนักศึกษาแทนเงินสด
10. เปูาหมายหลักของโรงอาหารมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพื่อการได้กาไร แต่เพื่อ
เป็นการช่วยสนับสนุนองค์กรอื่น ๆ

การจาหน่ายอาหารจากภายนอก
ผู้สนใจอยากขายอาหารในมหาวิทยาลัย ฝุายกิจ การนักศึกษาเปิดให้เช่าพื้นที่
และขายอาหารในบริเวณลานขายอาหาร ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดดังนี้
1. ต้องเข้าร่วมการประชุมกับฝุายกิจการนักศึกษาและต้องได้รับการอนุญาต
ก่อนจึงจะขายอาหารในมหาวิทยาลัยได้ ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครมายังฝุาย
กิจการนักศึกษา ซึ่งใบสมัครมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยใน intranet
2. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย แม้ว่าจะได้รับการอนุญาตให้
ขายอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์สะอาดก็ตาม อาหารที่นามาขายทุกครั้งจะต้อง
ประกอบด้วยอาหารมังสวิรัติอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
3. ผูจ้ าหน่ายอาหารต้องจ่ายค่าเช่าในทุกๆ เดือนที่ฝุายการเงิน
ก. ผูจ้ าหน่ายอาหารที่ไม่ใช่นักศึกษา อัตราค่าเช่าพื้นที่คือ 250 บาทต่อ
เดือนต่อ 0.5 ตารางเมตร ผู้จาหน่ายแต่ละคนสามารถวางแผงได้คน
ละไม่ เ กิ น 2 ตารางเมตร หากไม่ มี ผู้ ร้ อ งขอคนอื่ น (ในช่ ว งภาค
ฤดูร้อนราคาค่าเช่าพื้นที่ขายของจะลดลง 50%)
ข. นักศึกษาที่สนใจจะขายอาหาร อัตราค่าเช่าพื้นที่ คือ 125 บาท ต่อ
เดือนต่อ 0.5 ตารางเมตร
ค. นักศึกษาชมรมต่างๆ ที่ได้รับการรับรองที่สนใจจะขายอาหารเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายของชมรมจะไม่คิดอัตราค่าเช่าพื้นที่ ชมรมจะต้องส่ง
แบบคาขอไปยังสานักรองอธิการฝุายกิจการนักศึกษาก่อนเพื่อการ
อนุมัติ และจะสิ้นสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ชมรมต้องส่ง
รายงานการขายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนั้นๆ ด้วย
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ง. ค่ า เช่ า พื้ น ที่ ค รึ่ ง หนึ่ ง จะถู ก แบ่ ง สรรให้ กั บ ชมรมต่ า งๆ ของ
มหาวิท ยาลั ย ส่ว นอีก ครึ่ง หนึ่ งนั้ น จะถู ก ใช้ ใ นการบ ารุ งรั ก ษาและ
พัฒนาลานขายอาหาร
ถ้าผูจ้ าหน่ายอาหารท่านใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ มหาวิทยาลัยจะไม่
อนุญาตให้ขายอาหารเป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้น และจะไม่คืนค่าเช่าที่ได้ชาระ
มาแล้ว

การบริการทางด้านสุขภาพ
มหาวิท ยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกได้จัด เจ้าหน้าที่เพื่อบริการด้านการ
ปฐมพยาบาลเบื้อ งต้นให้กับนักศึกษาในกรณีที่ ต้อ งการการดูแลเป็นพิเศษ ในกรณี
ร้ายแรงเจ้าหน้าที่จะส่งนักศึกษาไปที่คลินิกหรือโรงพยาบาลในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมี
ศูนย์บริการทางด้านสุขภาพเรียกว่า Wellness Center ซึ่งตั้งอยู่ที่อ าคารสโมสร
นักศึ กษา ในเวลาราชการสถานที่ นี้ จ ะเป็ นที่ แรกที่ นั กศึ กษาจะสามารถขอความ
ช่วยเหลื อ ได้ในกรณีที่ นั กศึกษาเจ็บปุว ย หรือ ในกรณีฉุกเฉินนอกเหนือ จากเวลา
ราชการนักศึกษาสามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจานวน
21 ท่ านที่นักศึกษาจะสามารถติดต่อ ได้ ที่ เขียนไว้ในคู่มื อ นักศึกษา หรือ นักศึกษา
สามารถติดต่ออาจารย์ประจาหอพักของตนได้หลังจากที่คลิ นิกของมหาวิทยาลัยปิดทา
การเช่นกัน หากนักศึกษารู้สึกไม่สบายควรแจ้งให้อาจารย์ ประจาหอพักทราบเพื่อ ที่
ท่านจะได้ดูแลนักศึกษาได้ และอาจารย์จะอนุโลมไม่ให้ นักศึกษาขาดการนมัสการได้
หากอาจารย์ประจาหอพักทราบก่อนจะมีการนมัสการ
มหาวิท ยาลัยเก็บค่ารักษาพยาบาลแต่ละภาคการศึกษาเพื่อ ใช้ในการจ้าง
บุคลากรดูแลสุขภาพและให้บริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ในกรณีเจ็บปุวยในระยะยาว
หรือกรณีที่ต้องการการดูแลขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยจะแจ้ง
ให้ผู้ปกครองนัก ศึกษาทราบและขอให้ผู้ปกครองได้ดูแลจนกว่านักศึกษาจะสามารถ
ออกจากโรงพยาบาลได้ มหาวิ ท ยาลั ย ขอแนะน าให้ นั ก ศึ ก ษารั บ การรั ก ษาจาก
โรงพยาบาลมวกเหล็กหรือโรงพยาบาลสระบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ แทนที่จะไป
รับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาแพง
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นักศึกษาควรแจ้งให้พยาบาลของมหาวิทยาลัยทราบก่อนเข้ารับการรักษา
หากไม่แจ้งนักศึกษาไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้ หลังเข้ารับการรักษาแล้ว
นักศึกษาต้องใบนาเสร็จค่ารักษาพยาบาลส่งให้พยาบาลของมหาวิทยาลัยเพื่อเบิกค่า
รักษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยต่อไป ค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทาง (กรณีใช้รถของ
มหาวิทยาลัย) จะหักเข้าบัญชีของนักศึกษารวมเป็นค่ารักษาพยาบาล
การดูแลสุขภาพของนักศึกษาจะไม่ครอบคลุม ค่ารักษาพยาบาลที่ เกิดจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ การใช้สารเสพติด การขับรถโดยไม่สวมหมวกนิรภัย
นอกมหาวิทยาลัย ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือกรณีการฆ่าตัวตาย
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ทหี่ ้องพยาบาลของมหาวิทยาลัย)

หอพักนักศึกษา
การเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิกส่วน
หนึ่งนั้นมาจากการได้พักอาศัยอยู่ในหอพักกับเพื่ อ นๆ ที่ ม าจากหลายๆ ประเทศที่
แตกต่างกัน นักศึกษาหอพักยังได้พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นด้วย นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยก่อตั้งมา หอพักนักศึกษาถูกจัดให้เป็นสถานที่
ที่นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ประสบการณ์จากทั่วโลก นักศึกษาหลายคนสร้างมิตรภาพที่
แสนยาวนานกับคนต่างชาติ ต่างวัฒ นธรรมที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สาหรับนักศึกษาที่
พักอาศัยอยู่กับญาติหรือผู้ปกครองเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาไป-กลับ ส่วนนักศึกษาที่
ต้องการพักนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้พักอยู่กับญาติหรือผู้ปกครองนั้น ต้องยื่นคาร้อง
ขออนุญาตจากฝุายกิจการนักศึกษาก่อน โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ
(1) ต้องมีหนังสืออนุญาตให้พักอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยจากผู้ปกครอง
(2) ต้องมีประวัติความประพฤติที่ดีในขณะที่อยู่ในหอพัก
(3) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และคะแนนเฉลี่ยสะสม
3.75 ขึ้นไป นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากฝุายกิจการนักศึกษาเท่านั้นจึงจะสามารถพัก
ข้างนอกได้ (คาร้อ งขออนุญ าตพักอยู่นอกมหาวิท ยาลัยสามารถดาวน์โหลดได้จาก
Intranet)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีบ้านพักสาหรับคนที่มีครอบครัวด้วย
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แขกผู้มาเยือน
มหาวิ ท ยาลั ย อนุ ญ าตให้ แ ขกเพศเดี ย วกั น มาพั ก ค้ า งคื น ในห้ อ งพั ก ของ
นักศึกษาได้แต่ต้อ งขออนุญ าตจากอาจารย์ประจาหอพักก่อ น แขกผู้มาเยือนจะต้อ ง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักมหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก โดยปกติแขก
ผู้มาเยือนจะต้องออกจากหอพักก่อนเวลาหอพักปิด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์
ประจาหอพักให้อยู่ต่อได้ ญาติพี่น้องหรือ เพื่อนเพศเดียวกันจานวน 2 คน สามารถพัก
ค้างคืนในหอพักได้ 3 คืนในหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่เกินหกคืนภายในระยะเวลาสองเดือ น
โดยไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการเข้าพักในหอพัก

อาจารย์ประจาหอพักและผูช้ ว่ ย
อาจารย์ป ระจ าหอพั ก และผู้ช่ วย มีหน้า ที่ ดูแ ลการใช้ ชีวิตของนั กศึก ษาใน
หอพัก เพื่อให้นักศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบและมีความสุข หากนักศึกษามีข้อ
สงสัยใดๆ ให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ประจาหอพัก

ห้องพัก
นักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิกสองปีแรกจะได้พัก
ห้อ งละ 4 คน ในหอพั ก โซโลมอน ส่ ว นหอพั ก อื่ น ๆ จะอยู่ห้ อ งละ 2 คน ซึ่ง ต้ อ งใช้
ห้องน้าร่วมกับห้องที่อยู่ติดกัน ถ้านักศึกษามีความประสงค์จะอยู่คนเดียวสามารถทาได้
หากมีห้องเพียงพอให้แก่นักศึกษาทุกคน และต้องจ่ายค่าห้องพักเป็นสองเท่า ซึ่งแต่ละ
หอพักจะมีอาจารย์ประจาหอพักเป็นผู้ดูแลการย้ายห้อง ถ้านักศึกษามีความประสงค์จะ
ย้ายห้อ งให้ ส อบถามที่ อ าจารย์ประจ าหอพัก ของตน นัก ศึก ษาจะต้ อ งดู แลท าความ
สะอาดห้องพักของตนให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้เพศตรง
ข้ามเข้าห้องพัก อย่างไรก็ตามหากเป็นสมาชิกในครอบครัว ต้องได้รับการอนุญาตจาก
อาจารย์ประจาหอพักก่อน สาหรับแขกผู้มาเยือนสามารถพบนักศึกษาได้ที่ห้องโถงของ
หอพัก
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สิทธิการเป็นส่วนตัว
นักศึกษาจะได้รับสิทธิคุ้มครองการเป็นส่วนตัวและของใช้ส่วนตัวในห้อง แต่
ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ต้องเข้าเช็คภายในห้องของนักศึกษา เช่น กรณีฉุกเฉิน การซ้อม
หนีไฟ ซ่อมบารุง หรือในกรณีที่มีการกระทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการใช้
ห้องพักหรือระเบียบของหอพัก หรือเกิดการกระทาผิดกฎหมายขึ้นในห้องพักดังกล่าว

บริการไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
นักศึกษาต้องชาระค่าไฟตามมิเตอร์ประจาห้องของตน การใช้ไฟฟูาในห้อง
ขึ้นอยู่กับนักศึกษา โดยปกติแล้วควรปิดไฟเวลา 23.00 น. นักศึกษาคนใดต้องการอ่าน
หนังสือหรือทาการบ้านหลังจากเวลาดังกล่าวให้ใช้ห้องโถงหรือห้องอ่านหนังสือ แทน
เครื่องใช้ไฟฟูาที่อนุญาตให้ใช้ในห้องพักนักศึกษามีดังต่อไปนี้
 เครื่องเสียง วิทยุและคอมพิวเตอร์
 กระติกน้าร้อน กาต้มน้า หม้อหุงข้าวและเครื่องเปุาผม
 ตู้เย็นขนาดเล็ก
เครื่องใช้ไฟฟูาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในห้องพักนักศึกษามีดังต่อไปนี้
 กระทะไฟฟูาและอุปกรณ์ที่ใช้ขดลวด
 สิ่งที่ทาด้วยมือและเครื่องอุปกรณ์ที่ชารุด (Homemade or
damaged appliance)
 ชุดทีวีหรือเสาอากาศ
 เครื่องใช้ไฟฟูาอื่นๆ ที่ได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ประจาหอพัก
หรือมหาวิทยาลัยว่ามีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟูาหรือซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบแก่คนอื่นในหอพัก
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กุญแจ
เพื่อความปลอดภัย อาจารย์ประจาหอพักจึงเก็บเงินมัดจากุญแจ 100 บาท
โดยชาระโดยตรงที่อาจารย์ประจาหอพักหรือผู้ช่วยทันทีเมื่อได้รับกุญแจ ซึ่งเงินมัดจา
จะได้คืนเมื่อ นักศึกษานากุญ แจมาคืน นักศึกษาจะต้อ งปิดห้อ งและเก็ บกุญแจไว้กับ
ตัวเอง กรณีที่ลืมกุญแจไว้ในห้องอาจารย์ประจาหอพักหรือผู้ช่วยจะเปิดให้ ถ้านักศึกษา
ทากุญแจหายให้มาแจ้ง อาจารย์ประจาหอพักทันที และต้องชาระเงินจานวน 30 บาท
สาหรับกุญแจใหม่

ทรัพย์สินมีค่า
นักศึกษาทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของตนเอง นักศึกษาสามารถ
ซื้อกุญแจลิ้นชักจากอาจารย์ประจาหอพักในราคา 50 บาท เพื่อเก็บเงินและสิ่งของใน
ลิ้น ชั กที่ ล็ อ กกุ ญ แจไว้ ส่ วนเงิน สดจ านวนมากและของมี ค่า อื่ น ๆ ควรฝากไว้ที่ ฝุ า ย
การเงินของมหาวิทยาลัย เงินสดที่ไม่ค่อยได้ใช้สาหรับชีวิตประจาวันไม่ควรเก็บไว้ใน
หอพัก หากนักศึกษาพบว่ามีของบางอย่างหายไปต้อ งแจ้งอาจารย์ประจาหอพักให้
ทราบทันที ของใช้ส่วนตัวควรมีการทาเครื่องหมายระบุไว้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

การรักษาปลอดภัยของหอพัก
เพื่อให้หอพักมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ควรสังเกตสิ่งต่อไปนี้
 เตาหรือเทียนที่มีเปลวไฟไม่อนุญาตให้ใช้ในห้องครัว
 ปืนและอาวุธอื่นๆ จะถูกห้ามอย่างเด็ดขาดในบริเวณมหาวิทยาลัย
 การรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อเป็นการไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เฟอร์นิเจอร์ จึงไม่อนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยง
ในหอพัก ยกเว้นตู้ปลาที่มีขนาดความจุไม่เกิน 45 ลิตร
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ประจาหอพัก)
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ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
แม้ ว่ า มาตรการปู อ งกั น ความปลอดภั ย จะมี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ
เอเชีย-แปซิฟิก แต่มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการชดเชยหรือชดใช้ใดๆ จากการ
ได้รับบาดเจ็บของแต่ละบุคคล (รวมทั้งความตาย) การสูญเสียหรือความเสียหายของ
ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในอาคารหรือบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย ดังนั้นนักศึกษา
ที่พักในหอพักและผู้ปกครองจึงควรมีการดูแลทรัพย์สินส่วนตัวของตนเป็นอย่างดี เพื่อ
ไม่ให้เกิดความสูญหายได้

ช่วงเวลาหอปิด / การห้ามออกจากหอพักในเวลากลางคืน
เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและให้นักศึกษามีเวลาเพียงพอสาหรับการ
เรี ย น นั ก ศึ ก ษาต้ อ งกลั บ เข้ า มามหาวิ ท ยาลั ย เวลา 19.00 น. ในวั น จั น ทร์ ถึ ง วั น
พฤหัสบดี ในวันศุกร์ตามเวลาดวงอาทิตย์ตกดินเพราะเป็นช่วงเริ่มต้น ของวันสะบาโต
และเวลา 20.00 น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาปิดหอพักสาหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก ในวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์
คือเวลา 22.00 น. และวันเสาร์เวลา 23.00 น. ในคืนวันเสาร์ มหาวิทยาลัยคาดหวังว่า
นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักจะอยู่ในหอพักในช่วงเวลานี้ นักศึกษาสามารถขออนุญาต
กลับบ้านได้เดือนละ 2 ครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ ในช่วงวันหยุดและช่วงปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาสามารถกลับบ้านได้ หากได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ประจาหอพัก
โดยปกติหลังจากเวลาหอปิด ผู้ช่วยอาจารย์ประจาหอพักจะเช็คชื่อนักศึกษา
ที่อยู่ในหอพัก นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจหอทราบว่า ตัวเอง
ไม่ได้อยู่ในห้องหรืออยู่ห้องของเพื่อน
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การออกนอกมหาวิทยาลัยในเวลากลางคืน
การพักค้างคืนนอกหอพักช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นักศึกษาจะต้องเขียนใบขอ
อนุญาตจากอาจารย์ประจาหอพักก่อน นักศึกษาสามารถกลับบ้านในช่วงสุดสัปดาห์ได้
เดือนละสองครั้ง ช่วงสัปดาห์แห่งการอธิ ษฐานหรือช่วงกีฬาสีไม่อนุญาตให้นักศึกษา
กลับบ้าน หากนักศึกษาคนใดมีความประสงค์ที่จะกลับบ้านในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้อง
ขออนุญาตโดยตรงจากรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา

ห้องครัวและสิ่งอานวยความสะดวก
ทุกหอพักจะมีห้องครัว ซึ่งประกอบด้วยเตาแก๊ส ตู้เย็น และอุปกรณ์ ที่จาเป็น
ไว้ บริ การ ไม่ อ นุญ าตให้ นัก ศึ กษาน าเตาหุ งต้ ม มาใช้ใ นมหาวิ ท ยาลั ย และขอความ
ร่วมมือนักศึกษาไม่ขนย้ายอุปกรณ์ในการทาอาหารออกจากห้องครัว หากนักศึกษา
ต้องการใช้ห้องครัวกรุณาติดต่ออาจารย์ประจาหอพักหรือมอนิเตอร์เพื่อเปิดห้องครัวให้

การซักรีด
มหาวิ ท ยาลั ยได้ติ ด ตั้ง เครื่ อ งซั กผ้ า หยอดเหรี ย ญไว้ ในแต่ล ะหอพัก ราคา
ขึ้นอยู่กับน้าหนักของแต่ละเครื่องซึ่งจะติดราคาไว้ที่ห้องซักผ้า มีลานซักล้างนอกหอพัก
สาหรับนั กศึกษาที่ ต้องการซักผ้าด้วยมือ และที่ ตากผ้าด้านหลังของหอพัก หรือ บน
ดาดฟูาสาหรับหอพักชายโซโลมอน

โทรศัพท์
แต่ ล ะหอพั ก มี บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ พื่ อ ใช้ ติ ด ต่ อ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เท่ า นั้ น
อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอใช้โทรศัพท์สายนอกได้เช่นกัน นักศึกษา
สามารถรับใบคาร้องได้ที่ฝุายประชาสัมพันธ์ อาคารอานวยการ ชั้น 1 (ซึ่งต้องชาระค่า
มัดจาไว้ก่อน) หมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยคือ (036) 720 777 หากต้องการ
โทรศัพท์จากต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยคือ 66 (36) 720 777
และโทรสารคือ 66 (36) 720 673
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หากมีความประสงค์ที่จะโทรออกนอกประเทศ กรุณาปฏิบัติดังนี้
กดรหัสประเทศไทย
001
กดรหัสประเทศ (เช่น ประเทศอังกฤษ) 44
กดรหัสเมือง (เช่น แกรนแฮม)
1476
กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อ 409 368
นอกจากนี้ ยั ง มี โ ทรศั พ ท์ ส าธารณะจ านวนมากไว้ บ ริ ก ารในบริ เ วณต่ า งๆ
ภายในมหาวิทยาลัย เช่น หน้าห้องสมุด ตึกวิชญสภาทุกชั้น ตึกวิทยาศาสตร์ และตาม
หอพักต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์ แบบหยอดเหรียญ หรือ แบบ
TOT สาหรับบัตรโทรออกต่างประเทศสามารถซื้อได้ที่ ร้าน MC Mart เพื่อใช้โทรตู้
สาธารณะ นักศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง การ
เติมเงินและซื้อซิมการ์ดสามารถซื้อได้ที่ร้าน MC Mart หรือตามหอพักต่างๆ อย่างไรก็
ตามนั ก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ ใ นขณะที่ มี ชั้ น เรี ย น ห้ อ งสมุ ด เวลา
นมัสการ และรายการที่เป็นทางการต่าง ๆ

บริการไปรษณีย์
เมื่อนักศึกษาจากบ้านไกลและบางคนเป็นการออกจากบ้านครั้งแรก จึงเป็น
สิ่งสาคัญที่จะต้องมีการติดต่อกับทางบ้านโดยการส่งและรับจดหมาย ซึ่งเวลาให้บริการ
ไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัยคือ จดหมายจะเข้าเวลา 13.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
สาหรับนักศึกษาที่พักในหอพัก จดหมายของท่านจะถูกส่งไปยัง แผนกต้อนรับของแต่
ละหอพัก อาจารย์ประจาหอพักจะรับผิดชอบในการนาส่งโทรเลขหรือจดหมายด่วนให้
นักศึกษาที่ห้องพัก จดหมายออกจะถูก ส่งจากร้าน MC Mart ซึ่งตั้งอยู่ชั้นหนึ่ง อาคาร
บริหาร เวลา 10.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ที่อยู่เพื่อติดต่อนักศึกษาในหอพักดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ชื่อของนักศึกษา เบอร์ห้องพัก
ตู้ ปณ. 4 อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี 18180
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การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหอพัก
ประตูหอพักจะเปิดเวลา 05.30 น. และปิดตามเวลาที่กาหนดของแต่ละวัน
นักศึกษาควรรักษาความสงบในหอพักโดยการไม่ส่งเสียงดัง และนึกถึงผู้อื่นที่กาลัง
อ่านหนังสือหรือกาลังพักผ่อน มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีโทรทัศน์ส่วนตัวไว้ในห้อง
พัก เครื่ อ งเสีย งหรื อ วิท ยุ ส ามารถน ามาใช้ ไ ด้แ ต่ นัก ศึ ก ษาจะต้ อ งเปิ ดเบาๆ และไม่
รบกวนผู้อื่น หลังจากเวลา 21.00 น. แล้วควรใช้หูฟัง
หากไม่เห็นด้วยควรดูเพิ่ม เติม เกี่ยวกับวัฒ นธรรมไทย และหลักความเชื่อ
ของคริสเตียนในการหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดัง และการใช้สิ่งของดังกล่าว

การพักอยูใ่ นมหาวิทยาลัยในช่วงปิดภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิกจะมีช่วงปิดเทอม
ใหญ่สองเทอมด้วยกัน คือ ช่วงปิดภาคการในเดือนตุลาคมและช่วงปิดคริส ต์มาส ช่วง
ปิ ด ภาคการศึ ก ษาดั ง กล่ า วนี้ อ นุ ญ าตให้ นั ก ศึ ก ษาอยู่ ห อพั ก ได้ ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
ดาเนินการดังนี้
1. นักศึกษาแจ้งอาจารย์ประจาหอพักให้ทราบก่อนจะปิดเทอม 1 อาทิตย์
2. ช่วงปิด ภาคการศึกษากฎระเบียบเรื่อ งการเข้า หอพักตรงเวลา และ
กฎระเบียบอื่น ๆ ยังคงต้องปฎิบัติตามปกติ

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อนักศึกษาต้องการย้ายออกจากหอพัก
1. นักศึกษาต้องได้รับลายเซ็นต์จากอาจารย์ประจาหอพักว่าท่านจะรักษา
ความสะอาดของห้องและจะไม่ทาความเสียหายให้แก่ของที่อยู่ในห้อง
นั้น ๆ
2. ในกรณีที่ห้องมีความเสียหายหรือไม่สะอาดนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าทา
ความสะอาด และจ่ายสาหรับค่าเสียหาย
3. นักศึกษาจะต้อ งคืนบัตรนักศึกษาให้แก่สานักงานรองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา
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บทที่ 2
เราห่วงใยจิตวิญญาณของท่าน
มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ เ อเชี ย -แปซิ ฟิ ก เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาประพฤติ ใ นสิ่ ง ที่
ถูกต้อง เป็นสิ่งสาคัญที่ทางมหาวิทยาลัยจะทาให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดทั้ง
ในด้านของศีลธรรมและจริยธรรม การที่นักศึกษาดาเนินชีวิตตามด้วยความถูกต้องจะ
ทาให้สุขภาพ และชีวิตของนักศึกษามีความหมายมากยิ่งขึ้น
โบสถ์หลังใหญ่ของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ณ จุดที่สูงที่สุดในมหาวิทยาลัย เพื่อ
ใช้ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมีขึ้น ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการนมัสการทางศาสนา
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยของคริส ต์เตียน
ทางมหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดการเข้าร่วมนมัสการและกิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ เพื่อ
เป็ น ประโยชน์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา ทางมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง หวั ง ว่ า นั ก ศึ ก ษาจะมี ส่ ว นร่ วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้านจิตวิญญาณที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น
หลักฐานในโลกที่ซับซ้อนและสวยงามรอบตัวเรา ทาให้เรานึกถึงเบื้องหลัง
การทรงสร้ า งของพระเจ้ า เราตระหนั ก ดี ว่ า พระเจ้ า เป็ น ผู้ ส ร้ า งเราจึ ง จั ด ให้ มี ก าร
สรรเสริญทุกสัปดาห์ เริ่มเมื่อ ดวงอาทิตย์ตกดินในตอนเย็นวันศุกร์และสิ้นสุดเมื่อ ดวง
อาทิ ตย์ตกดินในตอนเย็นของวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่เจ็ดของสัปดาห์ (วันเสาร์) ถือ เป็น
วันที่ ระลึกถึงการทรงสร้าง และช่วงเวลานี้จะเป็นเวลาในการนมัสการ การอธิ ษฐาน
การสรรเสริญ การศึกษาพระคัมภีร์ สามัคคีธรรมและการบริการชุมชน นักเรียนบางคน
เข้าเยี่ยมผู้ปุวยโรคเอดส์และบางคนร้องเพลงให้แก่ผู้ปุวยที่โรงพยาบาล ในขณะที่บาง
คนเล่าเรื่อง (ในภาษาอังกฤษหรือไทย) พร้อมทั้งข้อคิดทางศีลธรรมกับเด็กในหมู่บ้าน
การบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุดและอุปกรณ์การกีฬาจะไม่ให้บริการ
ในช่ ว งเวลานี้ เ พราะวั น นี้ ถื อ ว่ า เป็ น วั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จะไม่ มี ก ารท างานใด ๆ ทั้ ง สิ้ น ใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้รับเหมาที่มาจากนอกมหาวิทยาลัย คณาจารย์ หรือนัก ศึกษา
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้โปรแกรมหรือภาพยนตร์ที่ทาให้จิตใจไม่สงบในวันเสาร์
ไม่อนุญาตให้ทาในมหาวิทยาลัย
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การนมัสการของมหาวิทยาลัยและนโยบายการเข้าร่วมการประชุม
มหาวิท ยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิ ฟิก คือ สถาบันที่ มี หลักความเชื่อ ตาม
แบบของคริสเตียนซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ตเวนติส เช่น การ
กาหนดให้มีการนมัสการและการสร้างความสัมพันธ์กันเป็ นหลัก เพิ่มจิตวิญญาณด้าน
ความเชื่ อ และการสร้ า งนั ก ศึ ก ษา ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาจึ ง ควรเข้ า ร่ ว มทุ ก รายการที่
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น ในขณะที่ นั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
รับผิดชอบหากเข้านมัสการไม่ครบตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีการเรียน
การสอนในช่วงการนมั สการต่ า งๆ ทั้ งที่ หอพั กและที่ อื่นๆ หากมีการเรียนการสอน
พิ เ ศษในตอนเย็ น ชั้ น เรี ย นควรเสร็ จ สิ้ น ก่ อ นเวลา 21.30 น. หากเป็ น ไปได้ ท าง
มหาวิทยาลัยจะพยายามไม่ให้มีการสอบในช่วงสัปดาห์แห่งการอธิษฐาน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกมีความเชื่อว่า การศึกษา
ที่ ดีไม่เพียงแต่แค่การศึกษาตามคู่มือ การศึ กษาเท่ านั้ น เราเชื่ อ ว่าการเปลี่ยนแปลง
บุ ค ลิ ก ภาพเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งท าควบคู่ ไ ปกั บ การศึ ก ษา เราคาดหวั ง ว่ า นั ก ศึ ก ษาจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และรู้จัก รับใช้ผู้อื่น ดังนั้นเราเชื่อว่าการปฏิ บัติตามอย่าง
เคร่งครัดในการเข้าร่วมนมัสการเป็นสิ่งที่ช่วยได้

ตารางการนมัสการ
กิจกรรมหลายอย่างที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาด้านความ
เชื่อ และเพื่อเป็นประสบการณ์ด้านการเรียนของนักศึกษา ด้านล่างนี้จะเป็นตัวอย่าง
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านศาสนา
การนมัสการ คือ สิ่งที่ช่วยในเรื่องของจิตวิญญาณของนักศึกษาในขณะที่อยู่
ในมหาวิทยาลัย ทุกๆ วันพุธ เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. จะมีรายการ Chapel ณ
หอประชุมกิตติ-ทัศนีย์ รายการนมัสการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ มีการนมัสการร่วมกัน เพื่อช่วย
ด้า นความเชื่ อ และการเรี ย นรู้ และเพื่ อ ช่ วยในเรื่ อ งของการฝึก ความเป็ น ผู้ นา การ
ให้บริการและ world citizenship สานักงานรองอนุศาสนาจารย์จัดรายการเพื่อให้สมดุล
โดยให้ มี ผู้ พู ด ที่ เ ป็ น แขกผู้ ม าเยี่ ย มและคณาจารย์ ทั้ ง ยั ง มี ก ารร้ อ งเพลง รายการ
คอนเสิรต์ การแสดงละคร และนักศึกษาจะเป็นผู้ ดาเนินรายการ ช่วงนี้จะไม่อนุญาตให้
ประกาศหากไม่จาเป็น แต่จะอนุญาตให้ประกาศเฉพาะเรื่องที่สาคัญเท่านั้นก่อนที่จะ
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เริ่มรายการ Chapel โดยจะได้รับอนุญาตจากรองอนุศาสนาจารย์ หลังจากรายการ
Chapel ผู้ฟังควรมีเวลาในการตรึกตรองถึง ข้อ ความที่ ได้ฟัง ดังนั้นจึงไม่อ นุญ าตให้
ประกาศหลังจากรายการ Chapel
ชั่วโมงเทศนาในช่วงเช้าวันสะบาโต คือ เวลาที่สาคัญที่สุดประจาสัปดาห์ เรา
จึงอยากเชิญชวนนักศึกษาทุกคนให้เข้าร่วมการนมัสการอย่างอบอุ่น
สัปดาห์แห่งการอธิษฐาน (FOF) จะจัดขึ้นปีละสองครั้ง คือ ภาคการศึกษาละ
หนึ่งครั้ง สัปดาห์แห่งการอธิษฐานนี้จัดขึ้นเพื่อนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้
พื้นฟูความเชื่อของตนเอง ซึ่งมีการเชิญผู้พูดจากทั่วโลกมาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ด้วย
การประชุมนักศึกษาจะจัดขึ้นเดือนละครั้งในวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.
ถึง 20.00 น. ณ หอประชุมกิตติ-ทัศนีย์ รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาจะประกาศ
สิ่งที่ สาคัญ และแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าจะมีการประชุมเกี่ยวกับนักศึกษาอีกเมื่อ ไร
(ตรวจสอบวันที่ที่แน่นอนได้ที่ตารางกิจกรรมของฝุายกิจการนักศึกษา) นักศึกษาทุกคน
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้และต้องเข้าประชุมให้ตรงเวลา
การใช้โทรศัพท์หรือสายเสียบหูฟัง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกับ
สิ่งเหล่านี้ ไม่อ นุญ าตให้ใ ช้ในขณะที่ มีการนมั สการ หรื อ กิจ กรรมที่ เป็ นทางการของ
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น การเช็คชื่อสาหรับชั้นเรียนสะบาโตจะเช็คชื่อตอนเริ่มรายการ หาก
นั ก ศึ ก ษาสาย 3 ครั้ ง เท่ า กั บ ขาด 1 ครั้ ง การเช็ ค ชื่ อ การนมั ส การแบบเครื อ ข่ า ย
ครอบครัวจะเช็คตอนท้ายของรายการ สาหรับการนมัสการอื่นๆ เช่น Chapel รายการ
เตรียมวันสะบาโต และการประชุมนักศึกษาในเย็นวันจันทร์ นักศึกษาจะไม่ได้รับการ
เช็คชื่อหากมาหลังจากการอธิษฐานเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นั ก ศึ ก ษาไป-กลั บ และนั ก ศึ ก ษาที่ แ ต่ ง งานแล้ ว จะต้ อ งเข้ า ร่ ว มรายการ
Chapel และการประชุม นักศึกษาในวันจันทร์ หากนักศึกษามีความประสงค์ที่ จะเข้า
ร่วมการนมัสการอื่นๆ จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง
การนมัสการในหอพักจะเป็นการนมัสการที่ไม่เป็นทางการ แต่เป็นการจัดขึ้น
เพื่อเพิ่ม ความเชื่อให้แต่ละบุคคล การนมัสการนี้จะรวมถึงการร้องเพลง การแบ่งปัน
การอธิษฐาน การเป็นพยาน และการศึกษาพระคัมภีร์ การนมัสการในหอพักจัดขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาได้หยุดพักจากการศึกษาเล่าเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพื้นฟูด้าน
จิตวิญญาณ การนมัสการในหอพักนี้จะเป็นการแบ่งปันความเชื่อที่ไม่เป็นทางการให้แก่
ผู้ที่ พั ก อยู่ ในหอพั ก กลุ่ ม นมั สการที่ ท าเป็ น ประจ าจะสามารถได้รั บ คะแนนการเข้ า
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นมัสการเช่นกั นหากมี การส่ งเรื่อ งขอให้มี การนมั สการเป็นที่ เ รียบร้อ ยแล้ว สาหรั บ
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากตารางการนมัสการประจาสัปดาห์
สาหรั บ นัก ศึ ก ษา ESL และนัก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ พั ก ในหอพั ก ของ
มหาวิทยาลัยจะต้องเข้าร่วมการนมัสการเหล่านี้

ข้อยกเว้นและการได้รับการละเว้น
นักศึกษาทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการนมัสการที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้
แต่มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้นักศึกษาละเว้นการเข้านมัสการได้ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
 นั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการฝึ ก งาน การฝึ ก สอน ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษา
หัวหน้าสาขา หรือคณบดีที่ นักศึกษาสังกัดต้อ งแจ้งให้รองอธิการบดี
ฝุายกิจการนักศึกษาทราบล่วงหน้า
 ผู้ช่วยอาจารย์ประจาหอพักและนักศึกษาที่ทางานเป็นคนขายของใน
หอพักหรือ monitor จะได้รับคะแนนการเข้านมัสการหากต้องทางาน
ในช่วงที่มีการนมัสการที่หอประชุมกิตติ-ทัศนีย์
 สาหรับนักศึกษาที่ทางานที่แผนกโสตทัศนูปกรณ์ จะต้องเตือนให้ผู้คุม
งานบันทึกคะแนนรวมในรูปแบบโปรแกรม Excel (ต้องมีชื่อและรหัส
ของนักศึกษา) และส่งรายงานไปยังสานักรองอธิการบดีฝุายกิจการ
นักศึกษาภาคการศึกษาละสองครั้ง คือ ก่อ นการสอบกลางภาคและ
ก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษา (กาหนดวันที่แน่นอนสามารถตรวจสอบได้
จากปฎิทินกิจกรรมของฝุายกิจการนักศึกษา)
 เป็นหน้าที่ ค วามรั บผิด ชอบของนัก ศึกษาในการที่ จ ะแจ้ง ให้อ าจารย์
ประจ าหอพั ก ทราบในกรณี ที่ ไ ม่ ส บาย เพื่ อ นั ก ศึ ก ษาจะไม่ ข าดการ
นมัสการ
 กรณีที่นักศึกษาไปทัศนศึกษานอกมหาวิทยาลัย จะถือว่านักศึกษาขาด
การนมัสการ หากอาจารย์ที่รับผิดชอบการไปทัศนศึกษาไม่ได้แจ้งให้
สานักรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาทราบล่วงหน้า
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 ในกรณี ที่ มี เ หตุ ด่ ว นหรื อ งานส าคั ญ ของครอบครั ว ที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
เดิ น ทางกลั บ บ้ า น นั ก ศึ ก ษาต้ อ งแจ้ ง ฝุ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาให้ ท ราบ
ล่วงหน้า 1 อาทิตย์ เพื่อนักศึกษาจะไม่ขาดการนมัสการ
 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นบางประการ ผู้ปกครองของนักศึกษาสามารถยื่น
คาร้องให้นักศึกษาไม่ต้องเข้าร่วมการนมัสการได้
มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นใดๆ ตลอดทั้งภาคการศึกษา
หมายเหตุ: การทางานช่วงมีการนมัสการจะไม่ถือว่าเป็นการยกเว้น

ยกเว้น สาหรับการทางานอาสาสมัคร อาหารกลางวัน ทางานเกี่ยวกับการประชุมชั้น
เรียน ส่วนการบ้านหรือธุรกิจส่วนตัวอื่นๆ จะไม่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นในการ
ขาดนมัสการได้ คณะกรรมการชีวิต ความเป็นอยู่ของนักศึกษาจะตรวจสอบ
ค าร้ อ งทั้ ง หมดเพื่ อ พิ จ ารณาส าหรั บ การยกเว้ น ส าหรั บ ค าร้ อ งในกรณี ที่
นั ก ศึ ก ษามี ธุ ร ะส่ ว นตั ว นั ก ศึ ก ษาสามารถยื่ น ค าร้ อ งโดยตรงไปยั ง รอง
อธิการบดีฝุายนักศึกษา

ผลของการเข้าร่วมนมัสการไม่สม่าเสมอ
โดยทั่วไปการนมัสการแบ่งออกเป็นห้าระดับที่แตกต่างกัน ถ้านักศึกษาเข้า
ร่วมสม่าเสมอในทุกรายการ หรือได้คะแนนอย่างน้อย 70% ของการเข้านมัสการ ถือว่า
อยู่ระดับของการเข้านมัสการ "ปกติ"
นักศึกษาที่เข้าร่วมการนมัสการไม่ครบตามที่กาหนดไว้ จะตกอยู่ในสถานะที่ 4
นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสถานะของตนได้ในช่วงกลางภาคการศึกษา และหลังภาคฤดูร้อน
เมื่อนักเรียนเข้าร่วมการนมัสการไม่ครบตามที่กาหนดไว้ สถานะก็จะเปลี่ยนจาก
(1) “ปกติ” เป็น “ตักเตือน”
(2) "ตักเตือน" เป็น "คุมความประพฤติ"
(3) "คุมประพฤติการเข้าร่วมนมัสการ" เป็น "หักคะแนน"
(4) "หักคะแนน" เป็น "ไล่ออกหรือสมัครใหม่"
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ทั น ที ที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า นมั ส การ คะแนนของนั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เป็ น 70% หรื อ
มากกว่านั้น สถานะก็จะกลับไปยังระดับก่อนหน้านี้หนึ่งระดับ ตัวอย่างเช่น "ตักเตือน”
เป็น "ปกติ"
ส านั ก รองอธิ ก ารบดี ฝุ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา จะตรวจสอบการเข้ า ร่ ว มการ
นมัสการของนักศึกษาทั้งหมดสองครั้งต่อภาคการศึกษา คือ ช่วงกลางภาคการศึกษา
และก่ อ นสิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษา ถ้ า นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มการนมั ส การไม่ ค รบ 70%
สถานะการเข้านมัสการของนักศึกษาก็จะเปลี่ยนไปด้วย และช่วงก่อนสิ้นสุดของแต่ละ
ภาคการศึกษานักเรียนจะสูญ เสียเงินมัดจา 1,000 บาท ถ้าการเข้าร่วมการนมัสการ
ของนักศึกษาต่ากว่า 70% นอกจากนี้แล้วยังมีบทโทษทางวินัยอื่นๆ อีกดังนี้
1. การตักเตือน
นักศึกษาที่ ไม่ป ฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยในเรื่องการเข้า ร่วม
การนมั ส การจะได้ รั บ จดหมายเตื อ น หลั ง จากที่ ส านั ก รองอธิ ก ารบดี ฝุ า ยกิ จ การ
นักศึกษาได้ตรวจสอบคะแนนการเข้านมัสการเรียบร้อยแล้ว การตักเตือนครั้งที่สามจะ
นามาสู่การหักคะแนน
2. คุมประพฤติในการเข้าร่วมการนมัสการ
หลังจากการเตือ นครั้ง แรกนักศึกษาที่ยังคงไม่ปฏิบัติตามนโยบายการเข้า
ร่วมการนมัสการของมหาวิทยาลัยจะอยู่ในสถานะ “คุมความประพฤติ” หากนักศึกษาที่
อยู่ในช่วงคุมความประพฤติ ถูกตักเตือนเป็นครั้งที่สอง จะถูกบันทึกไว้ในแฟูมประวัติ
ของนักศึก ษา จะถู กตัด 20 คะแนนจากการถู กตักเตือ นในครั้งนี้ และจะได้รับ การ
ตักเตือ นด้านความประพฤติ จากอาจารย์ประจาหอพั ก (ถ้ าคะแนนการเข้าร่ วมการ
นมัสการเป็น 40% ถึง 69%) หัวหน้าอาจารย์ประจาหอพัก (ถ้าได้คะแนนการเข้าร่วม
การนมัสการเป็น 25% ถึง 39%) หรือ รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา (ถ้าได้
คะแนนการเข้าร่วมการนมัสการต่ากว่า 24%) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนครั้งที่ขาดการเข้า
ร่ ว มการนมั ส การ เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ นั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ “คุ ม ประพฤติ ก ารเข้ า ร่ ว ม
นมัสการ” แล้วถูกตักเตือนเป็นครั้งที่สาม สถานะของนักศึกษาจะถูกเปลี่ยนเป็น “ไล่
ออกหรือสมัครใหม่” อาจารย์ประจาหอพักจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที

34

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

3. หักคะแนนความประพฤติ
หากนัก ศึกษามี คะแนนความประพฤติ ไม่ถึ ง เกณฑ์ ที่ ก าหนดและยั งคงไม่
ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าร่วมการนมัสการนั้น นักศึกษาจะตกอยู่สถานะ “หักคะแนน”
นักศึกษาที่ อ ยู่ส ถานะนี้ จะถูกบั นทึ กพฤติกรรมในแฟูม ประวัติ ของนัก ศึกษา และไม่
อนุญาตให้ท ากิจกรรมบางอย่าง เช่น ไม่ให้กลับบ้านช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เว้น แต่
กรณีที่มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่ ต้องออกนอกบริเวณมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง
ของนักศึกษาจะได้รับจดหมายจากสานักรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้นและนักศึกษาจะถูกหักคะแนน 25 คะแนน และจะต้องทางานให้มหาวิทยาลัย
โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเวลา 15 ชั่วโมง นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากสถานะ “หัก
คะแนน” เป็นสถานะ “ปกติ” ได้ หากนักศึกษาสามารถทาคะแนนได้ตามที่กาหนดไว้
หลังจากภาคการศึกษานั้น ๆ
4. ถูกสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ยังคงมีการขาดการนมัสการมากเกินไปหลังจากที่อ ยู่ในสถานะ
"หักคะแนน" จะถูกพักการเรียนในภาคการศึกษาต่อไป นักศึกษาจะถูกสัมภาษณ์จาก
รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนครั้งถัดไป หากนักศึกษา
ได้รับการอนุมัติให้กลับ เข้าศึกษาหลังจากการถูกไล่ออก สถานะของนักศึกษาจะเป็น
“ปกติ ” อย่างไรก็ตามหากนั กศึกษาละเมิ ดระเบี ยบการเข้า ร่ว มการนมัสการอีกครั้ ง
สถานะของนักศึกษาจะไม่เป็นไปตามลาดับ แต่จะถูกจัดอยู่ในสถานะ "ตักเตือน" และ
หากคะแนนการนมัสการยังคงน้อยกว่า 70% อีกนักศึกษาจะถูกสั่ง “พักการเรียน”
หลังจากถูกพักการเรียนแล้วแต่ยังคงไม่ปฏิบัติตามระเบียบอีก นักศึกษาจะถูกสั่งให้พ้น
สภาพจากการเป็นนักศึกษาคือ ถูกไล่ออก นั่นเอง
5. คะแนนพิเศษสาหรับนักศึกษาในหอพัก
ก. เป็นผู้พูดในการนมัสการที่หอพักจะได้รับ 2 คะแนนสาหรับการพูดในแต่ละ
ครั้ง แต่ต้องไม่เกินสี่ครั้งต่อเดือน คะแนนนี้ไม่รวมกับคะแนนการเข้าร่วม
การนมัสการที่ได้รับหากนักศึกษาเข้าร่วมนมัสการจานวน 1 คะแนน
ข. เป็นผู้นาเพลงหรื อผู้แปลในหอพักช่วงที่มีการนมัสการจะได้รับ 1 คะแนน
แต่ต้องไม่เกิน 8 ครั้งต่อเดือน
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ค. นักศึกษาที่ช่วยงานรายการสาขาโรงเรียนวันสะบาโตในช่วงบ่ายวันเสาร์จะ
ได้รับ 1 คะแนนสาหรับการเข้าร่วมในแต่ละครั้ง นักศึกษาต้องเขียนชื่อของ
ตนและให้อ าจารย์ผู้ดูแลสาขานั้น ลงลายมือ ชื่อ รับรองให้ แล้วนามาส่งที่
สานักรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
ง. ถ้านักศึกษาเข้าร่วมการนมัสการที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นทางการ นักศึกษาจะได้รับคะแนนการเข้าร่วมการนมัสการ
จ. กลุ่มชนเผ่าหรือชมรมต่างๆ สามารถยื่นคาร้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อจัดการนมัสการไปยังรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
ฉ. หากนักศึกษาเข้าร่วมการนมัสการกับคริสตจักรอื่นเป็นประจา นักศึกษาจะ
ได้ 2 คะแนนจากการเข้าร่วมการนมัสการ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก
รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาก่อน รายงานการเข้าร่วมการนมัสการ
ต้องส่งมายังฝุายกิจการนักศึกษาก่อนกลางภาคและก่อนสิ้นภาคการศึกษา
รายการนมัสการ
ก. รายการนมัสการโดยทั่ วไป จะจัดขึ้ นโดยส านักรองอนุศาสนาจารย์และ
อาจารย์ประจาหอพัก วันสุดท้ายก่อนปิดภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องนับ
คะแนนการนมัสการถึงช่วงเช้าเท่านั้น ช่วงเย็นบางกลุ่มอาจมีการนมัสการ
แต่นักศึกษาจะไม่ได้รับคะแนนจากการนมัสการในครั้งนี้
ข. ช่วงสอบปลายภาค จะมีการนมัสการรายการเตรียมวันสะบาโตและการ
นมั ส การในวั น สะบาโตซึ่ ง มี เ ฉพาะช่ ว งเช้ า เท่ า นั้ น จนถึ ง วั น สิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษา อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต้องเข้าร่วมการนมัสการในระหว่างที่มี
การสอบปลายภาคเพื่อความเชื่อของนักศึกษาจะไม่ถดถอย
ค. รายการเตรียมวันสะบาโตและการนมัสการช่วงเช้าของวัน สะบาโต จะจัด
ขึ้นทุกสุดสัปดาห์ ช่วงปิดภาคการศึกษาจะไม่มีการเช็คชื่อการเข้านมัสการ
ง. ภาคฤดู ร้ อ น จะไม่มี ร ายการนมั ส การแบบเครื อ ข่ า ยครอบครั ว และการ
ประชุมนักศึกษาประจาเดือน
จ. ช่วงปิดภาคการศึกษา รายการนมัสการจะขึ้นอยู่กับความต้องการและการ
ร้องขอ

36

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ข่าวสารสาหรับการให้การสนับสนุนสานักงานยูเนี่ยนหรือสานักงาน
มิชชั่นและผู้ให้การสนับสนุน
ทุ ก ภาคการศึ ก ษาผู้ ใ ห้ ทุ น การศึ ก ษาหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น และ
สานักงานมิชชั่นจะได้รับรายงานเกี่ยวกับสถานะการนมัสการของนักศึกษา สานักรอง
อธิการบดี ฝุายกิจการนักศึกษาจะส่งรายงานเปอร์เซ็นต์และคะแนนการเข้า ร่วมการ
นมัสการให้ผู้ที่มอบทุนการศึกษาทราบ

ข่าวสารสาคัญและตารางเพือ่ การนมัสการประจาสัปดาห์
1. รายการนมัสการสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน
รายการนมัสการที่ต้องเข้าร่วมสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษา
ไป - กลับ นักศึกษาที่แต่งงานแล้วที่พักอยู่ในบ้านพักมีครอบครัวของมหาวิทยาลัยหรือ
นักศึกษาที่พักอาศัยกับคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
1. รายการ Chapel ทุกวันพุธเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น .
2. การประชุมรวมนักศึกษาเดือนละหนึ่งครั้งในวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19.00 น.
ถึง 20.00 น. ทั้งนี้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้จะเปิดในเวลา 20.00 น.
3. สัปดาห์แห่งการอธิษฐาน นักศึกษาไป - กลับเข้าร่วมการนมัสการเฉพาะ
ช่วงเช้า
4. สาหรับรายการนมัสการอื่นๆ ที่จัดขึ้นนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกาหนด
จะไม่ได้รับคะแนนจากการเข้าร่วมการนมัสการ
2. รายการนมัสการสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พักในหอพัก
ก. รายการ Chapel ทุกวันพุธเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.จะได้รับคะแนน
เป็น 2 เท่า
ข. การประชุมรวมนักศึกษาเดือนละหนึ่งครั้งในวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19.00 น.
ถึง 20.00 น. ทั้งนีห้ ้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้จะเปิดในเวลา 20.00 น.
ค. การนมัสการทุกเช้าวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 07.00 น.
ในแต่ละหอพักประมาณ 15 นาที (การนมัสการเช้าอื่นๆ จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา)
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ง. การนมั ส การในเย็ น วั น จั น ทร์ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ย็ น วั น จั น ทร์ ที่ มี ก ารประชุ ม
นักศึกษา จะมีการนมัสการที่หอพัก
จ. การนมั ส การแบบเครื อ ข่ า ยครอบครั ว ทุ ก วั น พุ ธ เวลา 19.00 น. ตาม
สถานที่ต่างๆ หากอาจารย์ที่รับผิดชอบไม่สามารถจัดรายการได้ เนื่องจาก
มีเหตุจาเป็นนักศึกษาจะได้รับคะแนนโดยปริยาย
ฉ. ทุกเย็นวันพฤหัสบดีจะมีการนมัสการที่หอพัก
ช. ทุ ก วั น พฤหั ส บดี แ รกจะมี ก ารนมั ส การตามคณะ (กรุ ณ าเช็ ค ตารางการ
นมัสการจากฝุายกิจการนักศึกษา)
ซ. การนมั ส การเย็ น เวลา 19.00 น. หรื อ 22.00 น. ขึ้ น อยู่ กั บ การจั ด การ
นมัสการของอาจารย์ประจาหอพักในแต่ละหอพัก
ฌ. ทุกเย็นวันศุกร์ รายการเตรียมวันสะบาโต (จะได้รับคะแนน 2 คะแนน)
ญ. ทุกวันสะบาโต รายการชั้นเรียนวันสะบาโตเวลา 09.30 น. ถึง 10.15 น.
(จะได้รับคะแนน 2 คะแนน)
ฎ. สัปดาห์แห่งการอธิษฐานจะได้รับคะแนนในการเข้าร่วมการนมัสการทั้งช่วง
เช้าและช่วงเย็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พักในหอพักจะต้อ งได้คะแนนการเข้า ร่วมการ
นมัสการอย่างน้อย 70% หรือมากกว่า ในช่วง 30 วันสุดท้ายจะได้รับอนุญาตให้กลับ
บ้านช่วงสุดสัปดาห์ได้ (ปกติสามารถกลับได้เดือนละ 2 ครั้งเท่านั้น)
หากนักศึกษาเข้าร่วมการนมัสการกับคริสตจักรอื่นๆ นอกมหาวิทยาลัย และ
มีลายมือชื่อของศาสนาจารย์ประจาโบสถ์ว่านักศึกษาเข้าร่วมการนมัสการจริง ในช่วง
สุดสั ปดาห์นั กศึ กษาสามารถขออนุญ าตออกนอกมหาวิท ยาลัย เป็น กรณีพิเ ศษจาก
อาจารย์ประจาหอพักหรือรองอธิการบดีฝุายกิจการศึกษา
3. ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการนมัสการของนักศึกษาหอพัก
สัปดาห์แห่งการอธิษฐาน
ก. นักศึกษาทุกคนต้องอยู่ในมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีฉุก เฉินที่นักศึกษาจะ
สามารถขออนุญาตออกนอกมหาวิทยาลัยได้
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ข. รายการในช่ ว งเช้ า และเย็ น ที่ จั ด ขึ้ น ในช่ ว งสั ป ดาห์ นี้ จะจั ด ขึ้ น แทนการ
นมัสการที่ หอพักทั้ งเช้าและเย็น รายการ Chapel การนมัสการไทย /
นานาชาติ การนมัส การแบบเครือ ข่ ายครอบครัวและรายการเตรี ยมวั น
สะบาโต
ค. อาจารย์ประจาหอพักจะเป็น ผู้เช็คชื่อการเข้าร่วมการนมัสการทั้งเช้าและ
เย็น คะแนนการนมัสการนี้จะรวมเข้ากับการนมัสการปกติในหอพัก
4. รายงานการนมัสการ
ข้อมูลส่วนใหญ่ของการนมัสการจะถูกรวบรวมโดยระบบเครื่องอ่านบาร์โค้ด
สาหรับกลุ่มผู้นารายการนมัสการหลายกลุ่ม (เช่น ผู้นาการนมัสการแบบเครือข่าย
ครอบครัว ผู้นาชมรมที่ ได้รับการอนุมัติให้ตั้งเป็นชมรม ผู้นาในการช่วยเหลือชุมชน
และอาจารย์ ป ระจ าหอพั ก ) ควรส่ ง ข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มการนมั ส การในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบ Excel โดยสานักอนุศาสนาจารย์เป็นผู้ จัดเตรียมให้ และ
จะต้องส่งรายงานการเข้าร่วมการนมัสการก่อนและหลังภาคการศึกษาทุกครั้ง (วันที่ที่
แน่นอนได้ถูกบันทึกไว้ในตารางกิจกรรมของฝุายกิจการนักศึกษาแล้ว) ซึ่งหมายความ
ว่า รายงานการเข้าร่วมการนมัสการจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้นากลุ่มเครื อข่ายครอบครัว
ทั้งหมดและคะแนนพิเศษต่างๆ ได้ส่งรายงานแล้วเท่านั้น
คณบดีที่รับผิดชอบการนมัสการตามคณะ ต้อ งส่งรายงานการเข้า ร่วมการ
นมัสการมาทางอีเมล์ในรูปแบบของ Excel ไปยังสานักอนุศาสนาจารย์หลังจากการ
นมัสการและไม่ควรช้าเกิน 1 อาทิตย์หลังจากที่มีการนมัสการ
สานั กรองอธิก ารบดี ฝุา ยกิจ การนั กศึ กษาจะเป็ นผู้เ ตรี ยมรายงานการเข้ า
นมัสการในสัปดาห์ที่ 5 ของภาคการศึกษาและช่วงปลายภาคการศึกษา
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หลักเกณฑ์ในการใช้บัตรประจาตัวและการเข้าร่วมในห้องประชุม
1. นักศึ กษาจะต้ อ งนาบั ต รประจ านั กศึ กษาติ ดตั วมาด้ว ยทุ กครั้ง ที่ เ ข้า ร่ว ม
กิจกรรมต่างๆ
ก. หากนักศึกษายังไม่ได้รับบัตรประจาตัวนักศึกษา สามารถบันทึ ก
รหัสนักศึกษาแทนได้
ข. หากนักศึกษาลืมนาบัตรประจาตัวนักศึกษามาด้วย นักศึกษาต้อง
ติดต่อพบอาจารย์ประจาหอพักทันทีเพื่อขอรับคะแนนการเข้าร่วม
การนมั ส การ ทั้ ง นี้นั ก ศึ ก ษาสามารถท าได้ เ พีย ง 2 ครั้ ง ต่ อ ภาค
การศึกษาเท่านั้น
2. นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนจะต้ อ งเช็ ค ชื่ อ โดยการใช้ บั ต รประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษากั บ
อาจารย์ประจาหอพักของตัวเองหรือผู้ช่วยประจาหอพัก
3. ช่วง 10 นาทีแรกไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินออกจากหอประชุม ในขณะที่
นักศึกษาคนอื่นๆ กาลังเช็คชื่อเข้า
4. นักศึกษาต้องเก็บบัตรประจาตัวนักศึกษาไว้ที่อาจารย์ประจาหอพักของตน
หากมีความประสงค์ที่จะเข้าห้องน้าในช่วงที่กาลังดาเนินรายการ หากออก
นอกหอประชุมเกิน 10 นาที จะถือว่าขาดการนมัสการ
5. ไม่ อ นุ ญ าตให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ ป ระตู ด้ า นข้ า งในการเข้ า และออกหอประชุ ม
ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
6. ระเบียงชั้นบนจะไม่อนุญาตให้นักศึกษานั่งหากที่นั่งด้านล่างยังไม่เต็ม หรือ
อาจารย์ประจาหอพักอนุญาตแล้ว ในภาคฤดูร้อนห้องระเบียงชั้นบนจะปิด
7. การเช็ ค ชื่ อ เข้ า ร่ ว มการนมั ส การจะมี ขึ้ น จนถึ ง การอธิ ษ ฐานเปิ ด เท่ า นั้ น
นักศึกษาที่มาสาย (หลังจากอธิษฐานเปิดแล้ว) จะถือว่าขาดการนมัสการ
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บทที่ 3
เราห่วงใยสัมพันธภาพทางสังคมของท่าน
ชีวิตการอยู่ในมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้เราได้ร่วมสมาคม ได้เป็นมิตรกับ
ผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรม และความเชื่อของผู้อื่น นักศึกษาสามารถเข้าสังคมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดีหลังจากการอยู่ที่ นี่เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปี และยังสามารถช่วยให้
นักศึกษาได้ประสบความสาเร็จในด้านการเรียนเพื่อการงานที่ดีในอนาคต และการอยู่
ในสังคม

ความเป็นผู้นา
เนื่อ งจากการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาส
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นาความเป็ น ผู้ น าผ่ า นทางกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาและ
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมร่วมกัน เช่น คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (สาหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมดูกฎระเบียบของฝุายกิจการนักศึกษา) ชมรมต่างๆ กิจกรรมกีฬา การ
ออกไปช่วยชุมชน และการทางานระหว่างที่ศึกษา

หลักการพื้นฐานสาหรับกิจกรรมชมรมต่าง
เพื่อให้ได้รับการอนุมัติให้ตั้งเป็นชมรมอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย
นานาชาติ เ อเชี ย -แปซิ ฟิ ก แต่ ล ะชมรมจะต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งเพื่ อ ขอจั ด ตั้ ง ชมรมต่ อ
คณะกรรมการที่ ดูแลด้านชี วิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา ชมรมที่ ต้อ งการจัดตั้ง ควร
วางแผนให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ปัจจุบันเท่านั้น การที่ชมรมจะได้รับ
การอนุมัติจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เปูา หมาย วั ตถุ ประสงค์ข องภารกิ จหรื อ วั ตถุ ป ระสงค์ ของชมรมซึ่ งควร
รวมถึงสิ่งดังต่อไปนี้
ก. มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน
ข. มุ่งมั่ นที่ จ ะสนั บสนุ นและส่ง เสริ ม วัต ถุประสงค์ของมหาวิท ยาลั ย
นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
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ค. มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น ความคิ ด และปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย
นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ง. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตส่วนบุคคลและส่วนรวม
จ. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการให้ โ อกาสส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะพั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบ
ฉ. ผลงานความสาเร็จ ความสามัคคีของกลุ่ม และให้กาลังใจในการ
ทางานของทีม
2. สมาชิกของแต่ละชมรมไม่ควรน้อยกว่า 10 คน
3. แต่ละชมรมจะต้องมีสิ่งดังต่อไปนี้
ก. ชื่อชมรม
ข. รายชื่อผูร้ ับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง
ค. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
ง. คาอธิบายของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิก (รายชื่อของสมาชิก)
จ. ค่าสมัครสมาชิกว่าแต่ละคนต้องจ่ายเท่าไร แต่ ง ตั้งขึ้นมาอย่างไร
และจะมีการบริหารภายในอย่างไร
ฉ. สิทธิในการออกเสียงและกระบวนการในการเลือกตั้งประธานและ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ของชมรม
ช. การนัดการประชุม เวลาและสถานที่ประชุม
ซ. แผนงานและกิจกรรม
ฌ. การจัดการงบประมาณของกลุ่มและการเลือกสมาชิกชมรม
ญ. บทบั ญ ญั ติ ใ นคณะกรรมการบริ ห ารของคณะที่ ป รึ ก ษาหรื อ
เจ้าหน้าที่ที่ชมรมแต่งตั้งขึ้น
ฐ. เตรี ย มการประจ าปี ข องบประมาณและขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ
งบประมาณ
ฎ. ต้องมีการรายงานการเงินแต่ละกิจกรรมแก่ฝุายกิจการนักศึกษา
ก่อนที่จะมีการนาเสนอชมรมอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับ
การอนุมัติจากรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาก่อ น สาหรับประกาศที่ยังไม่ได้รับ
การอนุมัติจะถือว่าผิดระเบียบมหาวิทยาลัย
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สัมพันธภาพทางสังคม
คณะผู้ บ ริ ห ารหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ในขณะที่ นั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย
นักศึกษาจะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีในการสร้างปฎิสัมพันธ์ทางสังคม นักศึกษาควร
สร้างมิตรภาพในวงกว้างตั้งแต่ช่วงต้นปีเพราะการกระทาแบบนี้จะสามารถพัฒนาไปสู่
มิตรภาพตลอดชีวิต คนหนุ่มสาวที่มีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคนเพศตรงข้ามจะได้รับ
ค าแนะน าเพื่ อ ให้ ก ารคบกั น เป็ น แบบเพื่ อ นมากกว่ า แบบคนรั ก และยั ง ต้ อ งได้ รั บ
คาแนะนาจากศาสนาจารย์และคณาจารย์ในการคบหากัน
นั ก ศึ ก ษาชายและหญิ ง ที่ ค าดว่ า จะด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ ข องพวกเขาใน
รูปแบบที่เป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบตามแบบการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน ใน
มหาวิทยาลัยและที่อื่น ๆ จากพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า เรื่องเพศสัมพันธ์เป็นของขวัญจาก
พระเจ้าและพระพรสาหรับชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นจึงควรมีเพศสัมพันธ์ก็ต่อเมื่อมีการ
แต่งงานแล้วเท่านั้น บทบาทหลักของนักศึกษาคือ การศึกษาเล่าเรียน ความใกล้ชิด
กับเพศตรงข้ามและการแสดงออกทางร่างกายเกี่ยวกับความรักสาหรับเพศตรงข้าม
เช่น โอบกอดหรือจับมือจึงเป็นสิ่งที่ ไม่เหมาะสม เมื่อนักศึกษาและเพื่อนต่างเพศอยู่
ด้วยกันนอกมหาวิทยาลัยควรรักษามาตรฐานเช่นเดียวกับเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย

การประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม
รายการเกี่ยวกับวัฒ นธรรมต่างๆ เช่น คืนแห่งวัฒ นธรรม และการแสดง
วัฒนธรรมนานาชาติ จัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ชื่นชม เคารพ และรักษาไว้ซึ่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย ตารางกิจกรรมของฝุายกิจการนักศึกษาได้
จัด รายการเกี่ย วกับ วัฒ นธรรม การสมาคมกั บเพื่ อ นและกิ จ กรรมด้ านการกีฬ า ซึ่ ง
นักศึกษาสามารถเข้าดูได้ในอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://intranet.apiu.edu ภายใต้
หัวข้อปฏิทิน
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กิจกรรมกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของชีวิตทางสังคมในมหาวิทยาลัยคือ กิจกรรม
กีฬา ฝุายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬา
ที่หลากหลาย เช่น วันกีฬาสี ทั้งยังมีการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และฟุตบอลเชื่อม
ความสัมพันธ์
สนามกีฬามาตรฐานสากลและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ที่ใช้ได้สาหรับ
กรีฑาและกีฬารวมถึงเกมส์อื่นๆ เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน เทนนิส
และฟุตบอล สปอร์ตไลท์ติดตั้งไว้สาหรับการเล่นกีฬาตอนกลางคืน ตารางเวลาสาหรับ
การเปิด-ปิดไฟในสนามฟุตบอล สนามเทนนิส และสนามบาสเก็ตบอลมีดังนี้
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน
วันอาทิตย์
เวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น.
วันอังคาร
เวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น.
วันเสาร์
เวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น.
เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์
วันอาทิตย์
เวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น.
วันจันทร์
เวลา 17.30 น. ถึง 18.30 น.
วันอังคาร
เวลา 17.30 น. ถึง 20.00 น.
วันพุธ
เวลา 17.30 น. ถึง 18.30 น.
วันพฤหัสบดี
เวลา 17.30 น. ถึง 18.30 น.
วันเสาร์
เวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น.
วันหยุด
โดยการส่งคาขอไปยังผู้ประสานงานกิจกรรมนักศึกษาก่อน
วันหยุดจะมาถึง
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มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เล่นกีฬาในวันศุกร์หลังจากเวลา 17.00 น. และ
ในวันเสาร์ก่อนเวลา 18.45 น. ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึง เดือ นกุม ภาพันธ์และช่วงเวลา
18.30 น. เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ตารางเวลาสาหรับการใช้สนามกีฬาติด
อยู่ข้างสนามต่างๆ
แขกผู้มาเยือน (ที่ไม่ใช่นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
หรือสมาชิกในครอบครัว) สามารถใช้สนามเพื่อเล่นกีฬากับนักศึกษาได้ หากแขกผู้มา
เยื อ นมี ค วามต้ อ งการจะใช้ ส นามกี ฬ าส าหรั บ ตั ว เอง ต้ อ งส่ ง ค าร้ อ งขอไปยั ง ผู้
ประสานงานกิจกรรมนักศึกษาและต้องมีการชาระค่าใช้บริการ หากไม่มี รายการพิเศษ
จัดขึ้นที่สนามนี้ นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สามารถใช้สนามได้
ฝุายกิจการนักศึกษาได้สร้างสนามกีฬาเพื่อใช้สาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
และผ่อนคลาย ห้องออกกาลังกายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องออกกาลังกายแก่นักศึกษา
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่สมัครเป็นสมาชิกห้องออกกาลังกาย ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ
สอบถามที่สานักรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักที่จะสร้างความสมดุลให้กับชีวิตโดย
การให้เวลาสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจและผ่อนคลาย เพื่อเป็นการพักผ่อนจากงาน
ประจาที่วุ่นวายทั้งจากการศึกษาและการทางาน

ดนตรี
ดนตรี เ ป็ น หนึ่ ง ในของขวั ญ ที่ ดี ข องพระเจ้ า ที่ ป ระทานแก่ ม นุ ษ ย์ เป็ น
องค์ประกอบที่มีความสาคัญในการแสดงออกของความเชื่อทางศาสนา ทั้งยังเป็นสิ่งที่
ทาให้เราสามารถใช้เป็นเครื่องสื่อสารกับพระเจ้าและพัฒนาบุคลิกภาพ ในมหาวิทยาลัย
นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านดนตรีของตนและทักษะการใช้เครื่องดนตรี
หรือการร้องเพลงประสานเสียงเป็นกลุ่ม สาหรับรายการทีเ่ ป็นทางการทุกรายการมีการ
คัดเลือ กเพลงอย่า งชาญฉลาดบนพื้นฐานและหลัก ข้อ เชื่อ ของคริ สเตียน เพลงร็อ ก
เพลงหนักไม่ควรนามาใช้ในการนารายการ นอกจากนี้ระดับของเสียงดนตรีจะต้องมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ดนตรีที่จะใช้ต้องได้รับการอนุมัติจากรองอธิการบดี
ฝุายกิจการนักศึกษา
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นันทนาการ
รายการความบั น เทิ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก ข้ อ เชื่ อ
ของคริสเตียน สาหรับการฉายวีดีทัศน์ (วีดีโอ) ในที่สาธารณะต้องมีการคัดเลือกอย่าง
ระมัดระวัง เนื้อหาของเรื่องไม่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรง อาชญากรรมและสิ่งที่น่า
สงสัย รวมถึงต้องไม่มีการใช้ภาษาที่หยาบคาย
ก่อนการฉายวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์ต่อสาธารณชนในมหาวิทยาลัย วีดีทัศน์
นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา วี ดีทัศน์ที่เน้น
เกี่ยวกับความสวยงามของร่างกายภายนอกหรือเหตุการณ์ที่คล้ายกันซึ่งมุ่งเน้นไปที่
ลัก ษณะภายนอกเป็ น สิ่ง ที่ ไ ม่ เหมาะสมในการนามาฉายต่อ ที่ ส าธารณะ โดยทั่ ว ไป
ใบปลิ ว หรื อ ประกาศต่ า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมทางสั ง คม
จาเป็นต้องมีการประทับตราจากสานักรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา หากไม่มีตรา
ประทับข้อมูลที่ติดประกาศจะถูกเก็บออกทันที
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บทที่ 4
เราห่วงใยสุขภาพจิตใจของท่าน
บริการให้คาปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ฝุายแนะแนวและพัฒนาบุคลิกภาพอยู่ที่อาคารสโมสรนักศึกษา ซึ่งมีอาจารย์
จากคณะศึกษาศาสตร์และคณะอื่นๆ ที่ให้ความร่วมมือในการแนะแนวเฉพาะด้าน การ
เข้ารับการแนะแนวจะถูกเก็บเป็นความลับ การแนะแนวนี้มีวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ
จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง

นโยบายป้องกันการก่อกวน
เป็นที่ รู้ดีกันว่า มนุษย์ชายและหญิงถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า
และนักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อรักษาเกียรติของตนเอง เปูาหมายสาคัญ
ของมหาวิทยาลัยมีดังต่อไปนี้
1. ส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้ อ มด้ า นการท างานและการเรี ย นซึ่ ง ปราศจากการ
คุกคามต่างๆ
2. จัดเตรียมมาตรฐานในการจัดการกับปัญหาต่างๆ และการร้อ งเรียนเรื่อ ง
การถูกข่มขู่ที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ให้ความมั่นใจได้ว่ากระบวนการทางานโปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และ
สามารถอธิบายได้
4. ปฏิบัติตามกฎของประเทศไทยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
สถานที่ทางาน
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา
คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ การข่ ม ขู่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
หวาดกลั ว การเป็ น ศั ต รู การไม่ พ อใจ หรื อ ไม่ มี ค วามสุ ข ทั้ ง สภาพแวดล้ อ มของ
การศึกษาเล่าเรียนและการทางาน รวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การข่มขู่อาจเป็นผลเสียต่อการทางานและการเรียน
รวมถึงอาจทาลายหลักศีลธรรมจรรยาของมหาวิทยาลัยด้วย
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บทที่ 5
เราห่วงใยการศึกษาของท่าน
ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
ห้อ งสมุ ดนับเป็นส่วนสาคัญ ที่ สนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และการวิจั ย
ห้องสมุดของสานักงานกลางและวิทยาเขตกรุงเทพฯ มีหนังสือทั่วไปและหนังสืออ้างอิง
กว่า 60,000 เล่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแต่ยัง คงมีหนังสือภาษาไทยเพียงพอ
ต่อ ความต้อ งการของหลักสูตรภาษาไทย นักศึกษาสามารถเข้าค้นคว้าจากวารสาร
ออนไลน์กว่า 9,000 ฉบับจากฐานข้อมูล EBSCO และ PROQUEST รวมถึงวารสารที่
ตีพิ ม พ์อ อกมา มี โสตทั ศ นู ป กรณ์ วี ดีทั ศ น์ และคอมพิว เตอร์ เ พื่ อ ค้ น คว้า ข้ อ มูล ทาง
อินเตอร์เน็ตและระบบการค้นคว้าผ่าน OPAC นักศึกษาต้องแต่งกายอย่างสุภาพและ
เรียบร้อยเมื่อเข้ามาใช้บริการของห้องสมุด

การบริการด้านคอมพิวเตอร์
นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับบัญชีเพื่อเข้าระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
จากสานักรับนักศึกษาและทะเบียน ส่วนนักศึกษาปัจจุบันให้ติดต่อรับบัญชีจากหัวหน้า
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง IT106 อาคารวิชญสภา)
หลังจากได้รับบัญชีเพื่อเข้าระบบเครือข่ายแล้ว นักศึกษาคือผู้ใช้อย่างถูกต้อง
และสามารถใช้บริการจากห้องคอมพิวเตอร์ได้
นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการใช้อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ไม่นาไปใช้ในทาง
ที่ไม่สมควรหรือผิดกฎหมายตามที่ระบุในระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นการ
กระผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สื่อ สารที่ เชื่อ มต่อ กับระบบเครือ ข่ายทั้ งด้วยสายหรื อ ไร้สาย (เช่ น
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เนตและแท็บเล็ต ) จะต้องลงทะเบียน
กั บ หั ว หน้ า ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในวั น ท าการที่ นั ก ศึ ก ษาเดิ น ทางมาถึ ง
มหาวิทยาลัย
ผู้ที่ฝุาฝืนระเบียบว่าด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และที่มิได้ลงทะเบียนไว้
จะถูกบล็อกสัญญาณอินเตอร์เนต
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นักศึกษาสามารถรับบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น การเข้าระบบอินทรา
เนต/อินเตอร์เนต รวมถึงการพิมพ์หรือสแกนงาน ได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ IT 110 และที่
ห้องสมุด ทุกวันเวลา 08.00 น. ถึง 21.50 น. ในวันศุกร์เปิดให้บริการถึงเวลา 16.00 น.
และปิดบริการทุกวันเสาร์
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ในหน้า
อินทราเนตของมหาวิทยาลัยที่ http://intranet.apiu.edu/go/itpolicy หรือ
http://my.apiu.edu/itpolicy

การสมัครทางานพิเศษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยให้คุรค่ากับงานผ่านการทางานของนักศึกษา ตาแหน่งงานบาง
ตาแหน่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทางานในบริเวณมหาวิทยาลัย เมื่อมีตาแหน่งงาน
ว่างนักศึกษาหอพักจะได้รับโอกาสให้ทางานก่อน นักศึกษาที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และนักศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์จาก
องค์กรสังกัดคริสตจักรต่างๆ งานที่เปิดรับในแผนกต่างๆ เช่น งานท าความสะอาด
งานโรงอาหาร งานห้องสมุด งานสวน งานซ่อมบารุง งานเลขาหรืองานเสมียน หัวหน้า
งานจะท าหน้าที่ ประสานงานกับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาพึ งตระหนักว่าการท างานใน
แผนกต่างๆ ช่วยให้นักศึกษาชาระค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพียงบางส่วนเท่านั้น

การแต่งกาย
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิกเป็นสถาบันการศึกษาของคริสเตียน
เราเชื่อว่าหลักการของพระคัมภีร์คือหลักการที่ดีที่สุดในการดาเนินชีวิต พระเจ้าสอน
เราผ่านทางพระคัมภีร์ว่าการแต่งกายควรสะอาด สุภาพและเหมาะสม (1 ทิโมธี 2:9; 1
เปโตร 3:3-4) นี่ คื อ หลั ก การโดยพื้ น ฐานซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนที่ เข้ า มาศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยทั้งพักอาศัยในหอพักหรือไป-กลับพึงปฏิบัติ ดังนั้น กางเกงสั้น กระโปรง
สั้น เสื้อ สายเดี่ยว เสื้ อ อกเว้ า เสื้อ เนื้อ ผ้าบางหรือ เสื้อ ผ้ ารัดติ้ว เครื่อ งประดับ จึงไม่
เหมาะสม
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เครื่องแบบสาหรับนักศึกษา ESL และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่ อ รั ก ษาธรรมเนี ย มที่ ดี ข องคนไทยและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายส าหรั บ
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกแบบเครื่องแบบสวยงามและเรียบง่ายสาหรับ
นักศึกษาขณะศึ กษาหรือ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิท ยาลัย นักศึก ษาที่ เริ่ ม ต้น ใน
ระดับอุดมศึกษาอาจสังเกตได้ว่า นักศึกษาของสถาบันต่างๆ ในกรุงเทพฯ ต่างแต่งกาย
เหมาะสม มีความภาคภูมิใจ และมีความเป็นเอกลักษณ์
นอกจากเหตุ ผ ลที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฏหมายในเรื่ อ งการแต่ ง เครื่ อ งแบบ
นักศึกษาขณะเข้าชั้นเรียนหรือร่วมรายการ Chapel แล้ว ยังมีเหตุผลดีๆ ว่า เหตุใดจึง
ควรแต่งเครื่อ งแบบนักศึกษา เพราะการแต่งเครื่ อ งแบบนักศึกษาเป็น การยกระดั บ
มาตรฐานอันดีของเครื่องแบบ สร้างเอกลักษณ์ของสถาบันการศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้
เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันและความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษา
เป็นที่สังเกตได้ง่ายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งทาให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง
รวมถึ ง ด้ า นความปลอดภั ย และด้ า นสั ง คม สุ ด ท้ า ยเครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษาช่ ว ยให้
ผู้ปกครองและนักศึกษาหมดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องหาซื้อเสื้อผ้าให้เข้ากับ
สมัยนิยม

เครื่องแบบสาหรับนักศึกษาชายและหญิง
เครื่องแบบนักศึกษาควรสะอาดสะอ้านและรีดให้เรียบร้อย
เสื้อเชิ้ต (ชายหน้าและหลังมีลักษณะโค้งและยาวกว่าด้านข้าง)
 สีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว สวมเข้าในกางเกงหรือกระโปรง
 อนุญาตให้ปล่อยกระดุมได้เพียงเม็ดบนสุดเม็ดเดียว
 เข็มมหาวิทยาลัยจะใส่ไว้ที่ระดับหน้าอกด้านซ้ายเสมอ
 นักศึกษาหญิงติดกระดุมมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยและกลัดไว้ที่ปกเสื้อ
เสื้อปล่อยชาย (ชายเสื้อมีลักษณะตัดตรงเสมอรอบตัว)
 สีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว สามารถปล่อยชายเสื้อ
 อนุญาตให้ปล่อยกระดุมได้เพียงเม็ดบนสุดเม็ดเดียว
 เข็มมหาวิทยาลัยจะใส่ไว้ที่ระดับหน้าอกด้านซ้ายเสมอ
 นักศึกษาหญิงติดกระดุมมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยและกลัดไว้ที่ปกเสื้อ
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กระโปรง (หญิง)

สีดาหรือ สีน้าเงินเข้ม ความยาวระดับหัวเข่า
ความยาวผ่าชายกระโปรงไม่เกิน 4 นิ้ว

กางเกงขายาว (ชาย)

สีดาหรือสีน้าเงินเข้ม ไม่อนุญาตให้ใช้กางเกง
ยีนส์หรือกางเกงเนื้อผ้าคล้ายกางเกงยีนส์

รองเท้า

ชนิดหุ้มส้นสีดา น้าตาล หรือขาว (แบบสวม
หรือแบบมัดเชือก)

เข็มขัด

หนังสีดาหรือน้าตาล มีหัวเข็มขัดตรา
มหาวิทยาลัย

เน็กไท

นักศึกษาชายสามารถผูกเน็กไทสีน้าเงิน
พร้อมติดตรามหาวิทยาลัย

เสื้อสูท

นักศึกษาสามารถใส่สูทที่มีตรามหาวิทยาลัย
ติดอยู่ ในสภาพอากาศหนาวนักศึกษา
สามารถเลือกสวมใส่เสื้อหนาวธรรมดา
ทั่วไปสีเข้มหรือสีขาว

เครื่องประดับที่อนุญาต

แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น
ไม่อนุญาตให้ใส่กาไล ต่างหู สร้อยคอ ฯลฯ

ทรงผม (ชาย)

เรียบร้อย สะอาดตา

ทรงผม (หญิง)

เรียบร้อย ไม่ยาว

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ตัวอย่างเครื่องแบบนักศึกษาหญิง
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ตัวอย่างเครื่องแบบนักศึกษาชาย
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ในช่วงเวลาทาการตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. นักศึกษาต้องสวม
เครื่องแบบนักศึกษาให้เรียบร้อยเมื่อ เข้าชั้นเรียน ร่วมรายการ Chapel และทากิจธุระ
ใดๆ ภายในอาคารเรียน หากไม่มีเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใส่เสื้อผ้าที่ดูเรียบร้อย
ยกเว้น เสื้อโปโลของคณะที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการให้จัดทาขึ้น
สามารถใส่ได้ในวันศุกร์
เสื้อโปโลของคณะ มีการกาหนดรายละเอียดไว้ดังนี้
 รูปแบบ สีของเสื้อ ปกเสื้อ จานวนกระดุม จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน
ในแต่ละคณะ สามารถติ ดต่อขอรับแบบได้ที่สานักรองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา
 มี ต รามหาวิ ท ยาลั ย บนกระเป๋ า เสื้ อ โดยมี ชื่ อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ตาแหน่งเดียวกัน ประเภทและขนาดเดียวกันในแต่ละคณะ
 ออกแบบด้วยสีไม่เกินสองสี (สีเสื้อและสีของตัวอักษร) สามารถใช้สี
เดียวกับสีของผ้าคล้องคอเสื้อครุยปริญญา
 แบบที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะจะอยู่ด้านหลังของเสื้อ
 ให้ใช้แบบที่ออกมานี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 สามารถใช้เป็นชุดพละได้ เพื่อนักศึกษาจะไม่ต้องหาซื้อชุดพละเพิ่ม
 นอกจากนี้นักศึกษาสามารถออกแบบใหม่ๆ มากกว่านี้ได้ แต่จะไม่
นามาแทนเครื่อ งแบบนักศึกษา การใช้ชื่อและตราของมหาวิท ยาลัย
จะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากฝุายกิจการนักศึกษา
เมื่อมานมัสการพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดควรแต่งกายให้สุภาพ เพื่อ
เป็ นการให้ เกี ยรติ ใ นช่ วงรายการนมั สการที่ เ ป็น ทางการ นั กศึ กษาต้ อ งแต่ งกายให้
สะอาด นับเป็นการไม่มองข้ามความสาคัญในเรื่องนี้
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การแต่งกายสาหรับเข้าร่วมพิธีทางศาสนา
เสื้อ

เสื้ อ เชิ้ ต หรื อ เสื้ อ โปโล ไม่ อ นุ ญ าตให้ ใ ส่ เ สื้ อ
กี ฬ า ชุ ด นอน หรื อ เสื้ อ แขนกุ ด ส าหรั บ เสื้ อ
สตรี ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อสายเดี่ยว เสื้ออกลึก
เสื้อที่มีเนื้อผ้าบาง

กระโปรง / กางเกง (หญิง) กระโปรงหรือกางเกงขาสั้นที่มีความยาวระดับ
หัวเข่า ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นเกินไป
หรือกระโปรงสั้นเกินไป
กางเกงขายาว (ชาย)

กางเกงแบบเรียบร้อย ขายาวหรือขาสั้นระดับ
หัวเข่า ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นมาก

รองเท้า

รองเท้าหุ้มส้นหรือเปิดส้นแบบเรียบร้อย
ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะ

เครื่องประดับที่อนุญาต

แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น
ไม่อนุญาตให้ใส่กาไล ต่างหู สร้อยคอ ฯลฯ

การแต่งกายสาหรับการนมัสการในวันสะบาโต
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เสื้อ

เสื้อเชิ้ตแบบเรียบร้อย สาหรับเสื้อสตรี
ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อสายเดี่ยว เสื้ออกลึก
เสื้อที่มีเนื้อผ้าบาง

ชุดแซก

ไม่อนุญาตให้ใส่สายเดี่ยว อกลึก เนื้อผ้าบาง
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สตรี
กางเกง (ชาย)
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กระโปรงยาวถึงหัวเข่า กางเกงผ้าขายาว
ไม่อนุญาตให้ใส่กระโปรงสั้น
กางเกงขายาวเรียบร้อย
ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น

รองเท้า

รองเท้าหุ้มส้น ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ

เครื่องประดับที่อนุญาต

แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น
ไม่อนุญาตให้ใส่กาไล ต่างหู สร้อยคอ ฯลฯ
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บทที่ 6
เราห่วงใยสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่าน
สถานที่ตั้ง
มหาวิท ยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิ กตั้งอยู่ใ กล้เมือ งมวกเหล็ กห่างไกล
มลภาวะและความยุ่งเหยิงของเมืองหลวง นักศึกษาได้อาศัย อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่
สวยงาม มีต้นไม้และพืชพรรณนานัปการ อาคารต่างๆ แวดล้อมไปด้วยสวนหย่อม มี
ต้นไม้ปลูกเรียงรายตามทางเดิน และสระน้าธรรมชาติ ที่ให้บรรยากาศแห่งความสงบ
ร่มเย็น มีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ นักศึกษาจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่รีบเร่ง ส่งเสริมให้
เกิดการไตร่ตรอง ช่วยให้นักศึกษาประสบความสาเร็จด้านวิชาการ เติบโตและมีบุคลิก
และจิตวิญญาณที่ดี

การใช้เสียง
หลังจากยามวิกาลทั่วทั้งมหาวิทยาลัยควรอยู่ในความสงบ
หอพักนักศึกษา

เป็นที่ที่ส่งเสริมเปูาหมายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
ช่วงเวลาเงียบคือเวลาสาหรับการศึกษา การนอนหลับ
พักผ่อน ขณะที่นักศึกษาอาศัยอยู่ในหอพัก การเอื้อเฟื้อ
ให้ความสะดวกต่อเพื่อนร่วมหอพัก จึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
ผู้ที่อยู่ในหอพักควรปิดประตูทุกครั้งที่เล่นดนตรีหรือ
ก่อให้เกิดเสียงรบกวนผู้อื่น ในช่วงสอบขอให้ทุกคน
ระมัดระวังไม่รบกวนผู้อื่นในการอ่านหนังสือ
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ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
 เพื่อรักษาหอพักและบริเวณมหาวิทยาลัยให้ดูสวยงาม นักศึกษาจะต้องไม่
ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
 มีการตรวจความสะอาดในห้องพักทุกสัปดาห์ เป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้
แสดงถึงความสวยงามและความเป็นระเบียบของห้องพัก
 นักศึกษาจะต้องดูแลรักษาห้องพักและเฟอร์นิเจอร์ และจะรับผิดชอบเมื่อ
เกิดการชารุด
 ห้ามมีการเคลื่อนย้ายหรือสับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์และที่นอน หรือแก้ไขใดๆ
หากไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาจารย์ประจาหอพัก
 ห้ามมีการตกแต่งที่ต้องท าการเจาะผนังห้อ ง การตกแต่งใดๆ ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตจากอาจารย์ประจาหอพักจะต้องนาออก
 ปิดไฟและพัดลมก่อนออกจากห้องหรือเมื่อไม่มีใครอยู่ในห้อง เพื่อประหยัด
พลังงาน และปิดหน้าต่างเพื่อไม่ให้น้าที่อาจเข้ามาสร้างความเสียหาย
 เมื่อ ใดที่ ต้อ งมีการซ่อ มแซมสิ่ งชารุด (เช่น ท่ อ น้ามีรอยซึม หรือ สายยาง
แตก) ต้องแจ้งให้อาจารย์ประจาหอพักทราบทันที
 เพื่ อ รั ก ษาความสะอาดนั ก ศึ ก ษาต้ อ งถอดรองเท้ า ก่ อ นเข้ า หอพั ก หรื อ
เปลี่ยนใส่รองเท้าที่ใช้ภายในหอพัก ยกเว้นเฉพาะหอพักโซโลมอน
 อาหารที่ ไ ม่ ส ะอาดซึ่ ง ก าหนดไว้ ใ นพระคั ม ภี ร์ ไม่ อ นุ ญ าตให้ น ามา
รับประทานในหอพัก
 นักศึกษาที่อาศัยในหอพักจะร่วมรับผิดชอบดูแลบริเวณภายในหอพัก โดย
ขอให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความสวยงามของหอพักที่อาศัยอยู่
 ผู้อาศัยในหอพักจะรับผิดชอบให้ห้องพักมีความสะอาดจนเป็นที่น่าพอใจ
ของอาจารย์ประจาหอพักตลอดระยะเวลาที่อาศัยในหอพักจนกระทั่งย้าย
ออกจากมหาวิทยาลัย หากห้องไม่สะอาดนักศึกษาจะถูกปรับจากบัญชีของ
นักศึกษา
 มีค่าบารุงเบื้องต้นสาหรับอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ที่ชารุด นักศึกษาเป็นผู้ชาระ
เพิ่มหากเกินจานวนค่าบารุงดังกล่าว
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 เมื่อปิดภาคการศึกษา ทรัพย์สินส่วนตัวควรเก็บไว้ในห้องเก็บของประจา
หอพัก เว้นจากนักศึกษาต้องการเช่าห้องในช่วงปิดภาคการศึกษา
 ฝุายบริหารของมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการขอใช้ห้องของนักศึกษาในช่วง
ปิดภาคการศึกษาเมื่อ มีความจาเป็นที่ จะรองรับแขกที่ ม าเรียนหลักสูต ร
ระยะสั้นหรือร่วมกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัยในเวลาดังกล่าว

นโยบายการใช้ยานพาหนะ
มหาวิ ท ยาลั ย อนุ ญ าตให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ ร ถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ภ ายใต้
ระเบียบต่อไปนี้

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย
 นักศึกษาสามารถมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้คนละหนึ่งคันเท่านั้น
 รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องเป็นรถที่ถูกกฎหมาย (มี พ.ร.บ. ทะเบียน
รถ สติกเกอร์กากับการเสียภาษี)
 นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นรถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ที่ ฝุ า ยกิ จ การ
นั ก ศึ ก ษาภายใน 48 ชั่ ว โมงเมื่ อ น ายานพาหนะเข้ า มาใช้ ใ นบริ เ วณ
มหาวิทยาลัย
 เจ้าของรถต้องแสดงหลักฐานประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ.) เมื่อลงทะเบียน
(หากเลือกซื้อรถมือสองจะต้องซื้อรถที่มีสมุดประจารถเสมอ)
 เจ้าของรถต้องมีใบอนุญาตขับขี่
 เจ้าของรถจะได้รับสติกเกอร์จากมหาวิท ยาลัยเพื่อติดที่ บริเวณด้านหน้า
ของรถยนต์ หรื อ รถจัก รยานยนต์ ที่ เ ห็น ได้ ชั ด สาหรั บนั ก ศึก ษาจะได้ รั บ
สติกเกอร์ด้วยสีที่กาหนดและมี การระบุวันหมดอายุ (สติกเกอร์นี้จะมีอายุ
การใช้งานตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนภาคการศึกษาที่หนึ่งจนถึงเดือนแรกของ
ภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษาใหม่) คณาจาย์และเจ้าหน้าที่จะได้รับ
สติกเกอร์ที่มีสีต่างกันและอายุการใช้งานตลอดไป
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 ค่าลงทะเบียนขอสติกเกอร์คือ 50 บาทสาหรับรถจักรยานยนต์ และ 100
บาทสาหรับรถยนต์ ซึ่งต้องชาระด้วยเงินสดที่ฝุายกิจการนักศึกษา
 คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ จ ะได้ รั บ สติ ก เกอร์ ใ นการประชุ ม แรกของต้ น
ปีการศึกษา หากไม่อยู่ในการประชุมจะต้องมารับที่ฝุายกิจการนักศึกษา
 เมื่อ มีการขายรถให้กับ ผู้อื่นที่ อ ยู่นอกมหาวิท ยาลัย เจ้าของรถต้อ งถอด
สติกเกอร์ออก
 มหาวิทยาลัยไม่รับผิดชอบหากยานพาหนะของนักศึกษาเกิดการสู ญหาย
หรือชารุดขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
 รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีสติกเกอร์จะไม่อนุญาตให้นาเข้ามาใน
มหาวิท ยาลัย หรื อ ออกนอกมหาวิท ยาลัย เว้น แต่ ได้ รับ บัต รผู้ ม าเยี่ ยมที่
ประตูทางเข้า พนักงานรักษาความปลอดภัยจะบันทึ กข้อมูลทะเบียนรถ
ก่อนที่จะออกบัตรผู้มาเยี่ยม เจ้าของรถจะต้องนาบัตรนั้นวางที่กระจกหน้า
รถในบริเวณที่สังเกตได้และส่งคืนเมื่อออกจากมหาวิทยาลัย

ระเบียบและข้อบังคับในการขับขี่
1. ผู้ขับขี่และผู้ซ้อ นรถจักรยานยนต์ ซึ่งซ้อนได้ไม่เกินหนึ่งคน จะต้อ งสวมหมวก
กันน็อคเวลาขับขี่ออกนอกหรือเข้า มาในมหาวิทยาลัยทุกครั้งตามที่กฎหมายการ
ขับขี่กาหนดโดยรัดสายรัดใต้คางหมวกกันน็อคให้แน่น
ก. อนุญาตให้ขับขี่โดยไม่สวมหมวกกันน็อคเฉพาะเมื่อขับขี่ในมหาวิทยาลัย
ด้วยความเร็วปานกลาง
ข. ทางเข้าและออกมหาวิทยาลัย กาหนดให้ใช้เพียง 2 ทางเท่านั้น คือทางเข้า
ด้านหน้าและด้า นศูน ย์ส่งเสริม สุขภาพ (ด้านหลัง ) ซึ่งทางเข้าด้า นศูน ย์
ส่งเสริมสุขภาพจะปิดในเวลา 22.00 น.
ค. โดยปกติทางเข้าจะถูกปิด พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเปิดประตูเมื่อ
ตรวจเช็ครถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เรียบร้อยแล้ว ในยามวิกาลนักศึกษา
สามารถออกนอกบริเวณมหาวิท ยาลัยได้ก็ต่อ เมื่อได้รั บการอนุญ าตจาก
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อาจารย์ประจาหอพัก นักศึกษาที่กลับเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยในยาม
วิกาล ต้องลงลายมือชื่อไว้ที่ปูอมยามทุกครั้ง
 นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ไม่สวมหมวกกันน็อคจะห้าม
ไม่ให้ขับขี่ผ่านประตูปูอมยาม
 นักศึกษาต้องพกบัตรประจาตัวนักศึกษาติดตัวทุกครั้งที่ออกนอก
มหาวิ ท ยาลั ย หากผู้ ใ ดฝุ า ฝื น นโยบายว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย
พนักงานรักษาความปลอดภัยจะยึดบัตรประจาตัวนักศึกษาแล้ว
รายงานไปยังฝุายกิจการนักศึกษา
 หากนักศึกษาต้องการกลับเข้ามาในมหาวิทยาลัยในยามวิกาลโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จะต้องจอดรถไว้ภายนอกแล้วเดินเข้ามา
2. นักศึกษาจะต้องจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในที่ ให้จอด ไม่อ นุญ าตให้จอด
รถจักรยานยนต์หน้าหอพักในยามวิกาลหรือจอดรถบริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคาร
วิชญสภาไม่ว่าเวลาใดก็ตาม
3. ผู้ ขั บ ขี่ ร ถยนต์ ห รื อ รถจั ก รยานยนต์ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเครื่ อ งหมายจราจรใน
มหาวิทยาลัยและไม่ขับขี่หรือจอดบนสนามหญ้า มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ก. ขอบทางที่ทาสีเหลืองสลับขาว หมายถึง หยุดรถชั่วคราวแต่ห้ามจอดทิ้งไว้
ข. ขอบทางที่ทาสีแดงสลับขาว หมายถึง ห้ามหยุดและห้ามจอดในบริเวณนี้
ค. ขอบทางที่ ทาสีดาสลับขาว หมายถึง จอดได้ (ยกเว้นหน้าหอพักซึ่งห้าม
จอดข้ามคืน ต้องนายานพาหนะทุกชนิดไปจอดที่อื่นก่อนถึงยามวิกาล
4. นักศึกษารับทราบว่า หากฝุาฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะ
ได้รับโทษ การฝุาฝืนมีดังต่อไปนี้
ก. ขับขี่ด้วยความเร็วหรือน่ากลัว ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย
ข. มิได้ลงทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ค. จอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในที่ที่ ห้ามจอด (จอดได้เฉพาะที่ขอบทาง
ทาสีดาสลับขาวและช่องจอดรถจักรยานยนต์เท่านั้น)
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5. การปรับโทษจากการฝุาฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (หาก
นักศึกษาให้ยืม รถจักรยานยนต์แล้วผู้ยืม ฝุาฝืนกฎระเบียบ นักศึกษาจะต้อ งเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อการฝุาฝืนนั้น)
ก. ฝุาฝืนครั้งแรก นักศึกษาจะได้รับใบแจ้งเตือน
ข. ฝุาฝืนครั้งที่สอง ถูกปรับ 200 บาท
ค. ฝุาฝืนครั้งที่สาม ถูกปรับ 500 บาท
ง. หากรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาถูกล็อคล้อ ให้ติดต่อผู้ประสานงานฝุาย
กิจการนักศึกษาหรือฝุายกิจการนักศึกษาโดยตรง
ความผิดทางวินัย หากนักศึกษาตัดที่ล็อคล้อของฝุายกิจการนักศึกษา
จะต้องชดใช้ค่าเสียหายจานวนเงิน 1,000 บาท
ซึ่งจะหักจากบัญชีของนักศึกษาและส่งเรื่องดังกล่าว
ไปยังคณะกรรมการฝุายปกครอง
6. ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยยานพาหนะ เจ้ า ของรถยนต์ ห รื อ รถจั ก รยานยนต์ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อความผิดหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ยืม ซึ่งรวมไปถึงค่าเสียหายและ
ค่ารักษาพยาบาล การฝุาฝืนจะมีโทษปรับและริบอานาจการขับขี่ ผู้ฝุาฝืนต้องชาระ
ค่าปรับที่ฝาุ ยการเงิน
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 14 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์
โดยไม่มีผู้ปกครองซ้อนท้าย
รถจักรยานจะถูกนาไปเก็บไว้ในหอพัก หรือสามารถเก็บไว้ในห้องพักของ
นั ก ศึ ก ษาหากเพื่ อ นร่ ว มห้ อ งยิ น ยอม มี ม ารยาทในการเคลื่ อ นย้ า ยรถจั ก รยานเข้ า
ห้องพัก หลีกเลี่ยงการใช้รถจักรยานบนพื้นผิวดินหรือโคลน ห้ามขี่รถจักรยานในหอพัก
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บทที่ 7
เราห่วงใยชื่อเสียงของท่าน
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษารักษาชื่อเสียงอันดี งามของตนเอง ช่วงเปิด
ภาคการศึกษานักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศซึ่งเป็นการแนะนาให้รู้จัก
กับ คณะต่ า งๆ คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลัย ระเบี ย บต่า งๆ และการ
บริการที่นักศึกษาจะได้รับในขณะที่อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย
เพื่อ ให้ มีความมั่น ใจว่ า มหาวิท ยาลัย สามารถบรรลุ วัตถุ ประสงค์ที่ วางไว้
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้วางแผนและตรวจสอบการทางาน พร้อมสนับสนุนให้
เกิ ด สภาพแวดล้ อ มแบบคริ ส เตี ย น ซึ่ ง จะเอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ย
ขีดจากัดสูงสุด
ภาพพจน์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งทรงคุณค่า นามาซึ่งประโยชน์
แก่ ทุ ก คนในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม ภาพพจน์
ชื่อเสียงของมหาวิท ยาลัย ที่ส่งผลต่อ ครอบครัวและประเทศชาติ ด้วยและการมีความ
ประพฤติที่ดี มหาวิทยาลัยมีอุดมการณ์ที่ต้องการจะเห็นสมาชิกทุกคนพึ่งพาอาศัยกัน
และมุ่งมั่นที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติหรือการเบียดเบียนทางเชื้อชาติ มหาวิทยาลัยจึง
หวังที่จะให้นักศึกษามีความประพฤติที่ ดี เพื่อบรรลุเจตคติที่ตั้งไว้และเพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบัน

คะแนนความประพฤติ
คะแนนความประพฤติถูกกาหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้แก่นักศึกษาประพฤติตน
อยู่ในศีลธรรมอันดี อีกทั้งยึดถือค่านิยมอันดีในด้านสังคม วัฒนธรรมและศาสนา ขณะที่
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
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การหักและการชดเชยคะแนนความประพฤติ
เมื่อเริ่มศึกษาในมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก นักศึกษาแต่ละคนจะ
ได้รับคะแนนความประพฤติ 100 คะแนนตลอดระยะเวลาการศึกษา ทุกครั้งที่มีการ
ฝุาฝืนระเบียบ จะถูกหักคะแนน
นัก ศึก ษาถู กหั กคะแนนเมื่อ มีค วามประพฤติไ ม่ส อดคล้อ งกั บมาตรฐานที่
กาหนดไว้ ขาดความรับผิดชอบ และไม่กระทาตามข้อตกลงที่นักศึกษาได้ให้ไว้ในเรื่อง
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
นั ก ศึ ก ษาควรรั ก ษาคะแนนความประพฤติ ต ลอดระยะเวลาที่ ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกหักคะแนนสามารถชดเชยคะแนนที่ถูกหักอีกครั้งจากการปรับปรุง
ความประพฤติหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลักๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การนานมัสการ
กลุ่มอธิษฐาน ฯลฯ
 ช่วยอาจารย์ประจาหอพักดูแลความเรียบร้อยในหอพัก
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝุายกิจการนักศึกษา
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาขาโรงเรียนวันสะบาโต กิจกรรมศาสนาอื่นๆ
การเยี่ยมทัณฑสถาน วัดพระบาทน้าพุ เยี่ยมและร้องเพลงให้ผู้ปุวยที่
โรงพยาบาล และโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ
 แสดงออกถึงท่าทีอันพึงประสงค์ที่กาหนดไว้ในการสนับสนุนเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
 แสดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมอั น ดี น อกเหนื อ จากหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย หรื อ มี ส่ ว นในกิ จ กรรมอื่ น และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการฝุายปกครองว่าได้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้
 ร่วมทางานใดๆ อย่างเต็มใจโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
เมื่อนักศึกษาถูกหักคะแนนความประพฤติได้แสดงออกถึงความพยายามที่จะ
เปลี่ยนแปลง และเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นอย่างกระตือรือร้น จะสามารถชดเชยคะแนน
ที่ถูกหักได้
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อาจารย์ประจาหอพักจะวางแนวทางร่วมกับนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อการ
ชดเชยคะแนนความประพฤติ และพิจารณาจากกรณีและท่าทีของนักศึกษา
จานวนคะแนนที่ชดเชยมาจากความอดทนทางานและระยะเวลาการทางาน
ของนั ก ศึก ษา โดยทั่ ว ไปการท างานหนึ่ ง ชั่ว โมงหากได้ ผลงานดีเ ยี่ย มจะได้ รั บ สาม
คะแนน ผลงานดีได้รับสองคะแนน ผลงานพอใช้จะได้รับหนึ่งคะแนน

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
นักศึกษาควรแสดงออกถึงความยุติธรรม เที่ยงตรง และความเสมอภาค การ
อยู่ในชุมชนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ควรมีความเมตตา ความเคารพและเกรงใจซึ่งกันและ
กัน การกระทาหรือความประพฤติใดๆ ที่เป็นบ่อนทาลาย สร้างความเสื่อมเสียทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสม
กฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาหนดขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นความประพฤติ
ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้นักศึก ษาที่ประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในสถาบัน
แห่งนี้เกิดความเข้าใจ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้จะส่งผลต่อการพิจารณา
สถานะการเป็นนักศึกษาหรือนาไปสู่การลงโทษ

หลักเกณฑ์ทั่วไปและกฏระเบียบข้อบังคับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ให้จดบันทึกคาสั่งที่ประกาศให้ละเอียดถี่ถ้วน
ให้ตั้งใจฟังคาตักเตือนและคาชี้แนะจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ให้ความร่วมมือปฎิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
รักษาความสงบโดยไม่กระทาสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความแตกแยก
ห้ามกระทาสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่นักศึกษา หรื อส่งเสริมให้
นักศึกษาทาลายกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
7. ห้ามซื้อ ขายสิ่งเสพติด สุรา บุหรี่ ทุกชนิด
8. ห้ามกระทาการทุจริต
9. ห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์
10. ห้ามออกนอกบริเวณมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ห้ามมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
ห้ามเก็บครอบครองสื่อลามกทุกประเภท
ห้ามทาลายเครื่องมืออุปกรณ์และสัญญาณเตือนไฟไหม้
ห้ามมีอาวุธทุกชนิดไว้ในการครอบครอง เช่น มีด ดาบ ปืน ประทัด
ให้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎข้อห้ามของหอพัก (ที่ระบุอยู่ในหนังสือ
คู่มือนักศึกษาและคู่มือกฎระเบียบของหอพัก)
ห้ามแสดงความก้าวร้าวทางกายหรือวาจาต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา
คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ห้ามมีเรื่องทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน และให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะ
นาไปสู่การทะเลาะวิวาท
ห้ามมีการรังควาญ ข่มขู่ หรือทาร้าย นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หรือ
แขกผู้มาเยี่ยม
ต้องเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น รายการ
นมัสการ โบสถ์ และการชุมนุม
ห้ามทาลายทรัพย์สินที่เป็นของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ หรือแขกผู้มาเยี่ยม
ห้ามมีส่วนร่วมในสิ่งที่จะทาลายชื่อเสียงของผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย
แต่งกายตามเครื่องแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รักษาความสะอาดของห้องพัก
ห้ามลักขโมยของของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา คณาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่ การลักขโมยถือเป็นความผิดร้ายแรงทางกฏหมาย และ
จะต้องถูกดาเนินคดีตามกฏหมายและถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัย

นักศึกษาท่านใดที่ถูกดาเนินคดี ถูกไล่ออก หรืออยู่ระหว่างการพิจราณา และ
มีความประสงค์จะเข้าพบคณะกรรมการฝุายปกครองจะต้องยื่นคาร้องขอล่วงหน้าก่อน
เข้าพบคณะกรรมการฯ โดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร นักศึกษาควรจะยื่นเรื่อง
ต่ อ คณะกรรมการฯ หากไม่ ก็ ค วรจะชี้ แ จงโดยค าพู ด หรื อ ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทาง
คณะกรรมการฯ จะเก็บเรื่องที่แจ้งไว้เป็นความลับ นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
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ระหว่ า งการประชุ ม ถึ ง ปั ญ หา หรื อ ระหว่ า งการออกเสี ย งของคณะกรรมการฯ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ จะถูกเก็บเป็นความลับ

บันทึกการประชุม
เลขานุการของฝุายปกครองจะเก็บรักษาบันทึกรายงานการประชุม ไว้ และ
แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงคาตัดสินของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร

การตัดคะแนนความประพฤติ
หัวหน้าฝุายปกครองจะพิจารณา ตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับการตัดคะแนนความประพฤติจะอยู่ในหน้าที่ 72-76

มาตรการการลงโทษ
เมื่ อ มี ก ารกระท าความผิ ด เกิ ด ขึ้ น นั ก ศึ ก ษามั ก จะเข้ า พบอาจารย์ ป ระจ า
หอพัก เจ้าหน้าที่ หรือคณบดีที่ตนสังกัดที่ไว้วางใจเพื่อปรึกษาและหาทางแก้ไขปัญหา
หากในกรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ หาอาชญากรรมนอกรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเสื่อมเสีย คณะกรรมการฝุายปกครองและเจ้าหน้าที่ตารวจจะ
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
ในกรณีที่นักศึกษากระทาความผิดอาชญากรรม ซึ่งสังสัยว่ากระทาการข่มขู่
ที่จะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้พักอาศัยในบริเวณ
มหาวิท ยาลัย รวมถึงกระท าให้ท รั พย์สินของมหาวิท ยาลัยได้รับความเสียหาย ซึ่ง
จาเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินคดีตามกฏหมายไทย
นักศึกษาคนใดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนนหรือมากกว่า จะ
ได้รับการตักเตือนความประพฤติ (ตามลาดับที่ 1-6 หน้าที่ 72-73) ซึ่งเป็นมาตราการที่
จะช่วยให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อพฤติ กรรมของตน และปูองกันไม่ให้มีปัญหา
ถึงขั้นเข้าพบคณะกรรมการฝุายปกครอง
อาจารย์ประจาหอพักสามารถตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาที่ประพฤติ
ไม่สมควรได้ 20-40 คะแนนต่อหนึ่งภาคการศึกษา กรณีที่ ไม่สามารถตัดสินใจได้ต้อง
รายงานให้หัวหน้าอาจารย์ประจาหอพัก หรือรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาทราบ
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ทั้ ง นี้ อาจารย์ ป ระจ าหอพั ก จะแจ้ ง เตื อ นนั ก ศึ ก ษาทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารตั ด คะแนนเกิ น 5
คะแนน
การเพิ่มหรือตัดคะแนนนักศึกษาจะต้องมีการบันทึกลงในระบบซอฟต์แวร์
ของหอพักทุ กครั้ง โดยอาจารย์ประจาหอพักต้อ งระบุถึ งวันที่ และปัญ หาให้ละเอีย ด
ครบถ้วน ระบบซอฟต์แวร์จะเก็บข้อมูลสรุปรายงานคะแนนภาคการศึกษาละสองครั้ง
เสนอต่อรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา นักศึกษาที่มีคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน
จะต้ อ งเข้ าพบรองอธิก ารบดีฝุ ายกิจ การนัก ศึก ษาก่อ นการลงทะเบียนเรี ยนในภาค
การศึกษาถัดไป

ขั้นตอนการลงโทษของอาจารย์ประจาหอพัก
อาจารย์ประจาหอพักจะดาเนินการตามขั้นตอนที่เห็นว่าสมควรแล้วแต่ความ
ร้ายแรงของปัญหา
1. กล่าวตักเตือน การกล่าวตักเตือนจะชี้ให้นักศึกษาเห็นถึง ความผิดที่
กระทา ซึ่งไม่เป็นไปตามที่นโยบายของมหาวิทยาลัยกาหนด
2. จดหมายเตือน จดหมายเตือนฉบับจริงจะส่งถึงนักศึกษา สาเนาหนึ่ง
ชุดจะถูกเก็บไว้ในแฟูมประวัติจนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
3. การควบคุมความประพฤติ โดยไม่มีข้อบังคับ ขั้นตอนนี้นักศึกษา
จะต้ อ งเขี ย นรายงานถึ ง อาจารย์ ป ระจ าหอพั ก หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการฝุายปกครอง
4. การควบคุมความประพฤติโดยมีข้อบังคับ กรณีนี้นักศึกษาจะต้อง
อยู่ภ ายใต้การควบคุม ดูแลความประพฤติ โดยอาจารย์ประจาหอพั ก
หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้ง จากคณะกรรมการ
ฝุายปกครอง
5. บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในขั้นตอนนี้จะจัดสรรให้นั กศึกษาได้
บ าเพ็ ญ สาธารณะประโยชน์ ใ นบริ เ วณมหาวิ ท ยาลั ย โดยไม่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนใดๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจาหอพัก
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คณะกรรมการดาเนินการทางวินัย
ปั ญ หาร้ า ยแรงที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ โ ดยระดั บ ล่ า งจะถู ก น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการทางวินัย ซึ่งประกอบไปด้วย
 รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
 อธิการบดี (หรือผู้ที่อธิการบดีแต่งตั้ง)
 หัวหน้าอาจารย์ประจาหอพัก
 อาจารย์ประจาหอพักชาย
 อาจารย์ประจาหอพักชาย
 อนุศาสนาจารย์
 ประธานสโมสรนักศึกษา
คณะกรรมการที่มาจากการคัดเลือก
 คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ (มีการเลือกใหม่ของทุกๆปี)
 คณาจารย์จากสานักงานกลาง (มวกเหล็ก)
คณะกรรมการที่ได้รับเชิญ
 คณบดีหรือหัวหน้าสาขาของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาโทษ
 อาจารย์ประจาหอพักของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาโทษ
 คณาจารย์ที่ทาหน้าที่แก้ต่างที่นักศึกษาเลือก
แนวทางการตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการทางวินัย ซึ่งขึ้นอยู่กับความ
หนักเบาของปัญหา สามารถเป็นไปได้ในยหลายรูปแบบ ดังนี้
1. น าเสนอแนวทางการแก้ ไ ข เป็ น การน าเสสนอวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่
นักศึกษา โดยการเสนอแผนการแก้ไขพฤติกรรม
2. ให้ ค าปรึ ก ษาและฟื้ น ฟู ค วามประพฤติ มี ก ารก าหนดวั น เวลาให้
นักศึกษาเข้ารับคาปรึกษา ทาความเข้าใจคู่มือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
นานาชาติ เ อเชี ย -แปซิ ฟิ ก เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจมากขึ้ น ถึ ง ปั ญ หาทางด้ า น
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3.
4.

5.

6.

7.
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พฤติ ก รรม และสิ่ ง ส าคั ญ คื อ หาแนวทางแก้ ไ ขพฤติ ก รรมนั้ น โดย
มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาช่วยงานผู้ให้คาปรึกษา
การหักคะแนนความประพฤติ รวมถึงวิธีการเพิ่มคะแนนในสถานการณ์
ที่ลาบาก
บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สรุป วันเวลาให้ นักศึ กษาออกไปบาเพ็ ญ
สาธารณะประโยชน์ในบริเวณมหาวิทยาลัย ในกรณีนี้อ าจมีการเพิ่มหรือ
ลดหย่อนโทษขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการทางวินัย
การปรับเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย นักศึกษาต้องชาระเงินเพื่อชดใช้ต่อความ
เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการกระท าของนั ก ศึ ก ษา เงิ น จานวนนี้ จ ะช่ ว ยให้
นักศึกษาระลึกอยู่เสมอว่า จะไม่กลับไปทาลายทรัพย์สมบัตินั้นอีกในกรณีที่
ยังดื้อรั้นต่อต้านนโยบายของมหาวิทยาลัย
พักการเรียน กรณีที่คณะกรรมการดาเนินการทางวินัยตัดสินให้นักศึกษา
พั ก การเรี ย นเป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ ง คณะกรรมการจะเป็ น ผู้ ก าหนด
ระยะเวลาพักการเรียน ในช่วงเวลานี้นักศึกษาจะถูกบันทึกไว้ว่า ลาพัก
นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย ยกเว้น
กรณีที่ได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย บทลงโทษนี้ขึ้นอยู่
กั บ มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และจะมี ก ารแจ้ ง ให้
ผู้ปกครองรับทราบ นักศึกษาที่ถูกสั่งให้พักการเรียนลงโทษต้องเดินทาง
กลับบ้าน สาหรับห้องพักที่หอพักต้องทาความสะอาด เก็บข้าวของส่วนตัว
ให้ เ รี ย บร้ อ ย ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย จะท าเรื่ อ งแจ้ ง
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง นักศึกษาที่ถูกสั่งพัก การเรียนเนื่องจาก
ฝุ า ฝื น กฏระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น
ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนให้หรือชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้นในภาคการศึกษานั้น
เพราะว่าเป็นข้อตกลงที่ทาร่วมกับนักศึกษาเป็นค่าปรับโทษ
การให้พ้นสภาพจากการเป็น นัก ศึกษาของมหาวิ ท ยาลัย ในกรณี ที่
คณะกรรมการดาเนินการทางวินัยตัดสินให้นักศึกษาถูก สั่งให้พ้นสภาพ
จากการเป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย การอนุ มั ติ ขึ้ น อยู่ กั บ มติ ข องที่
ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและจะมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักศึกษา
ได้รับทราบ เมื่อนักศึกษาย้ายออกจากห้องพัก ต้องทาความสะอาดห้องพัก
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ให้เรียบร้อ ยและจัดการถอดถอนเงินออกจากบัญ ชีของมหาวิ ท ยาลัยให้
เรียบร้อยโดยการยื่นคาร้องของตรวจสอบพันธะและขอรับเงินคืนจากฝุาย
การเงิน สาหรับบัตรประจาตัวนักศึกษาจะต้องทาการยกเลิก
การให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นั้นจะมีการปรับ
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ นั ก ศึ ก ษาจ่ า ยล่ ว งหน้ า นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง ใบค าร้ อ งขอ
ตรวจสอบพันธะที่สานักรับนักศึกษาและทะเบียนจึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์
ฝุายกิจการนักศึกษาจะเป็นผู้จัดเตรียมรายงานสังเกตการณ์การสอบสวน
คาตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการทางวินัยให้กับนักศึกษา และมติ
ของที่ ประชุม คณะกรรมการดาเนิน การทางวินัยที่ มีม ติสั่งให้นักศึกษาที่
กระท าความผิดพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิท ยาลัยจะถูก
นาเสนอต่อรองอธิการบดีฝุายวิชาการ สานักรับนักศึกษาและทะเบียนได้
รับทราบและบันทึกไว้ในแฟูมประวัติต่อไป
สาหรับ ข้อ ปฎิบั ติในหมวดที่ 1-6 คะแนนความประพฤติ 100 คะแนน
สามารถเรียกกลับคืนได้ขึ้นอยู่กับความประพฤติ ดังเช่นที่ได้ยกตัวอย่างใน
หน้าที่ 64-65 “การหักและการชดเชยคะแนนความประพฤติ"ิ

ระเบียบการพักการเรียนและการพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
ก. สาหรับ นักศึกษาคนไทย จะต้ อ งเก็บของใช้ ส่วนตัวและออกจากบริเวณ
มหาวิ ท ยาลั ย ภายใน 48 ชั่ ว โมง หลั ง ได้ รั บ การแจ้ ง จากฝุ า ยกิ จ การ
นักศึกษา หากนักศึกษายื่น อุท ธรณ์สามารถยืดเวลาออกไปได้ระยะหนึ่ง
เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการทางวินัยได้พิจารณาคาอุทธรณ์อีกครั้ง
ข. ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ จะต้ อ งเก็ บ ของใช้ ส่ ว นตั ว และออกจาก
บริเวณมหาวิทยาลัยภายใน 48 ชั่วโมง หลังได้รับการแจ้งจากฝุายกิจการ
นักศึกษา หรือเมื่อพร้อมออกเดินทาง ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับ อาจารย์ประจา
หอพัก
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การหักคะแนนความประพฤติ
ลาดับที่

ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม

จานวนคะแนนที่ตัด

1

ออกนอกบริเวณที่พักในเวลากลางวันโดยไม่ได้รับ
อนุญาต (สาหรับนักศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพฯ การออก
นอกบริเวณ ไม่รวมถึงกรณีการออกไปซื้อของหรือติดต่อ
ธุระที่ธนาคาร)

3-5

2

3

2.1 ออกนอกบริเวณที่พักในเวลากลางคืนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 15 นาทีแรกหลังยามวิกาลจะละเว้นโทษ
ไม่ตัดคะแนน หลังจาก 15 นาทีแรก
นักศึกษาจะถูกหัก1 คะแนน และทุกๆ ชั่วโมงจะ
ถูกหัก 2 คะแนน นักศึกษาจะถูกหักคะแนนสูงสุด
ไม่เกิน 10 คะแนน หากไม่กลับเข้าหอพักในคืนนั้น

1 - 10

2.2 ออกนอกบริเวณที่พักในช่วงสุดสัปดาห์โดยไม่ได้
รับอนุญาต จะถูกหักคะแนนสูงสุด 20 คะแนนต่อ
สัปดาห์

15

3.1 เข้า-ออกภายในอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
นอกเหนือจากกิจวัตรหรือการได้รับอนุญาตเป็น
พิเศษ

20

3.2 เข้า ออก อาคารภายในบริเวณมหาวิทยาลัยหลัง
เวลาปิดทาการ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ หรือ
เตรียมอุปกรณ์
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4

แต่งเครื่องแบบนักศึกษาไม่ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

5

เข้าร่วมการนมัสการน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
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5 - 40

3-5
20 - 25

ลาดับที่
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จานวนคะแนนที่ตัด

6

ไม่มีระเบียบวินัยในขณะเข้าร่วมการประชุม โบสถ์ หรือ
นมัสการ รวมถึงส่งเสียงดัง พูดคุยกัน เล่น อ่านหนังสือ
ทาการบ้าน ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์

3-5

7

มีเจตนาที่จะทาลายหลักศาสนาของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การไม่ปฎิบัติตามหลักปฎิบัติทางศาสนาในวันสะบาโต

5 - 20

8

มีพฤติกรรมไม่ดีทั้งทางวาจา ลามกอนาจาร หยาบคาย
ผิดกฏศีลธรรม

5 - 40

9

ทุจริตในการสอบ
ครั้งแรก ได้ศูนย์สาหรับการสอบครัง้ นั้น
ครั้งที่สอง สอบไม่ผ่านวิชานั้นและต้องลงเรียนใหม่

10 - 20
20 - 40

10

แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย

10 - 40

11

แสดงพฤติกรรมไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพ หยาบคาย ต่อ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ หรือผูช้ ่วยชั่วคราว

10 - 40

12

การทะเลาะวิวาท การทะเลาะวิวาทด้วยการชกต่อยจะมี
บทลงโทษที่หนักกว่าการทะเลาะวิวาทด้วยวาจาโต้เถียง

10 - 40

13

ไม่ซื่อสัตย์ โคดกง ลักทรัพย์

10 - 50

14

เข้าในบริเวณที่พักของเพศตรงข้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากอาจารย์ประจาหอพัก

30 - 40

15

มีสื่อลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หนังสือ หรือ
สิ่งของอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ในครอบครอง

10 - 40

16

มีส่วนร่วมกับการพนัน

20 - 40
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ลาดับที่

ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม

จานวนคะแนนที่ตัด

17

ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด สุรา บุหรี่ ทั้งในและนอกบริเวณ
มหาวิทยาลัย รวมถึงนาสิ่งเสพติดเข้ามาในอาณาบริเวณ
ของมหาวิทยาลัย หากพบว่านักศึกษาฝุาฝืนกฏ จะถูก
ลงโทษตามนโยบาย หากพบว่านักศึกษาดื่มแอลกอฮอลล์
หรือสูบบุหรี่ในบริเวณหอพักหลายครัง้ จะถูกปรับเป็นเงิน
5,000 - 10,000 บาท

20 - 40

18

สร้างความแตกแยกในหมู่นักศึกษา หรือก่อความไม่สงบ
ในอาณาบริเวณมหาวิทยาลัย

20 - 40

19

จัดจาหน่าย จ่ายแจกสิ่งเสพติด ของมืนเมา แอลกอฮอลล์
บุหรี่ในทุกรูปแบบ

40 - 100

20

ละเมิดกฏระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสือ่ สารใน
มหาวิทยาลัย

10 - 100

21

ทาลายชื่อเสียงนักศึกษา คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย

20 - 100

22

มีส่วนร่วมในการทาลายชื่อเสียงหรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีของผู้อนื่

10 - 100

23

ข่มขู่ผู้อื่นทางร่างกาย จิตใจ เพศ ไม่ว่าด้วยการข่มขืน
หรือทาให้กลัว (ดูรายละเอียดในหัวข้อหลักนโยบาย
เสรีภาพ)

24

มีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมทางเพศ รวมถึงการใช้กาลัง
ข่มขืน กระทาชาเราผู้อนื่ ทั้งภายในและนอกบริเวณ
มหาวิทยาลัย

10 - 100

25

กระทาการก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทาลายอุปกรณ์
ปูองกันไฟใหม้

20 - 100
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10 - 100

ลาดับที่
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จานวนคะแนนที่ตัด

26

มีเจตนาทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา
คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ โดยมีอาวุธหรือประทัดไว้ใน
การครอบครองและใช้กอ่ เหตุให้เกิดไฟไหม้ในสถานที่พัก

20 - 100

27

ทาลาย ขีดเขียน สถานที่หรือทรัพย์สนิ สาธารณะ อันก่อ
ให้เกิดความเสียหาย

20 - 40

28 ก. กระทาความผิดอาญา หากตรวจสอบพบว่ามีส่วนร่วมใน
การก่ออาชญากรรมจากเจ้าหน้าที่ตารวจหรือศาล
ข. ยกเว้นกรณีที่ประกาศว่าไม่มีความผิด

50 - 100

29

70 - 100

75

ซื้อขายสิ่งเสพย์ติด ผิดกฏหมาย (เช่น ยาบ้า เฮโรอีน
เมทแอมเฟตามีน ยาหลอนประสาน โคเคน LSD โรฮิ
พนอล และอืน่ ๆ) ทั้งนี้รองอธิการบดีฝาุ ยกิจการนักศึกษา
จะรายงานให้เจ้าหน้าที่ตารวจรับทราบด้วย
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กฏระเบียบที่ควรปฎิบัติ
จานวนคะแนนที่ตัด

20 - 40

ระเบียบการ







41 - 70
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ความเห็น

ว่ากล่าวตักเตือน
ปรับ
ทาสัญญากับมหาวิทยาลัย
บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
มากกว่า 10 ชั่วโมง
เข้ารับการแนะแนว
แจ้งผู้ปกครอง

อาจารย์ประจาหอพักสามารถ
หักคะแนนความประพฤติสูงสุด
20 คะแนน ต่อความผิดแต่ละครัง้
แต่ไม่เกิน 40 คะแนนในหนึ่ง
ภาคการศึกษา อาจารย์ประจาหอพัก
จะต้องรายงานต่อรองอธิการบดี
ฝุายกิจการนักศึกษา

ถูกกักบริเวณให้อยู่ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัยตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ถูกควบคุมความประพฤติเป็น
ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์
บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
อย่างน้อย 30 ชั่วโมง
ปรับ
เชิญผู้ปกครอง
ส่งบันทึกความประพฤติให้กับ
อาจารย์ประจาหอพักหรือ
รองอธิการบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา เช่น รายงานการ
เข้าเรียน

หากคะแนนความประพฤติของ
นักศึกษาน้อยกว่า 50 คะแนน หรือ
นักศึกษาถูกหัก 40 คะแนนภายใน
หนึ่งภาคการศึกษา รองอธิการบดี
ฝุายกิจการนักศึกษาหรือ
คณะกรรมการดาเนินการทางวินยั
จะพิจาณาเลือกหนึง่ ปัญหาที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาดาเนินการ
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จานวนคะแนนที่ตัด

71 - 99

ระเบียบการ

ควบคุมความประพฤติ หรือ
พักการเรียนหนึง่ ภาคการศึกษา
 ปรับ
 แจ้งผู้ปกครอง
 เข้ารับการแนะแนว
 ส่งบันทึกความประพฤติให้
รองอธิการบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา เช่น รายงานการ
เข้าเรียน
 เชิญผู้ปกครอง

100

ความเห็น

ลงความเห็นโดยรองอธิการบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษาหรือคณะกรรมการ
ดาเนินการทางวินัยให้พักการเรียน
หรือสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาถูกสั่งให้พ้นสภาพ
จากการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้นกั ศึกษา
จะต้องตรวจสอบพันธะหนีส้ ิน
กับมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย

การขออุทธรณ์
ฝุา ยกิ จการนัก ศึก ษาจะส่ งหนัง สือ แจ้ง ให้ นัก ศึก ษาทราบถึ งค าตั ดสิ นของ
คณะกรรมการดาเนินการทางวินัย หากนักศึกษารู้สึกว่า ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากคณะกรรมการดาเนินการทางวินัย นักศึกษามีสิทธิยื่นคาร้องขออุทธรณ์ได้ ซึ่งมีวิธี
ปฏิบัติดังนี้
การยื่ น ค าร้ อ งของอุ ท ธรณ์ นี้ ไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องหรือถูกเตือนเรื่องการใช้ความรุนแรงและการก่ออาชญากรรม
1. นั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาควรติ ด ต่ อ รั บ ค าแนะน าจากอาจารย์ ป ระจ าหอพั ก เพื่ อ
หาทางแก้ไขปัญหา
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2. ในกรณีที่อาจารย์ประจาหอพักไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้นักศึกษาติดต่อ
พบรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา การที่ รองอธิการบดี
ฝุายกิจการนักศึกษาได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าอาจจะ
เป็ น ความผิ ด พลาดทางข้ อ มู ล และจะได้ แ ก้ ไ ข น าเสนอต่ อ คณะกรรมการ
ดาเนินการทางวินัยได้พิจารณาต่อไป
3. นักศึกษาต้องเขียนคาร้องและยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการทางวินัย ภายใน
48 ชั่วโมง นั กศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ใ นระหว่างที่ นัก ศึกษายื่นคาร้อ ง
จนกว่าจะได้รับทราบคาตัดสิน
4. ในกรณีที่นักศึกษาไม่พอใจในคาตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการทางวินัย
สามารถยื่นคาร้องต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย อธิการบดีจะนาเรื่องเข้าหารือกับ
คณะกรรมการพิจารณากฏระเบียบเพื่อแก้ไขปั ญหา ซึ่งทางคณะกรรมการจะ
พิจารณาด้วยความยุติธรรมจากข้อมูลและพยานหลักฐานล่าสุด ทั้งนี้คาตัดสิน
สามารถเปลี่ ยนแปลงจากก่ อ นหน้ า นี้ ไ ด้ แ ละถื อ เป็ น อั น สิ้ น สุด การพิ จ ารณา
ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งภายใน 48 ชั่ ว โมง ภายใต้ ก ารดู แ ลของ
คณะกรรมการดาเนินการทางวินัย นักศึกษาจะต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบที่
คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยได้ตัดสินโดยทันที ซึ่งอาจรวมถึงถูกสั่งพักการเรียน
หรือถูกสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมระหว่างอธิการบดีและรองอธิการบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา
5. นักศึกษาจะได้รับสิทธิให้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการ แต่ไม่สามารถ
อยู่ร่วมฟังในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
6. บันทึ กการบาเพ็ญประโยชน์หรือการกระท าผิดที่เก็บรักษาไว้ในแฟูมประวัติ
ของนักศึ กษาอาจถูกนามาประกอบการพิ จารณาในกรณีที่ นักศึกษากระท า
ความผิดในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามบันทึกดังกล่าวจะถูกทาลายเมื่อนักศึกษา
ได้สาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใน
กรณีนี้นักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยได้
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บทที่ 8
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและหน้
ษาและ าที่รับผิดชอบ
บุคลากร
รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
 วางแผนงานและดูแลงานในฝุายกิจการนักศึกษา
 รับผิดชอบดูแลช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
 บริหารงานภายในฝุายกิจการนักศึกษา
 จัดหาทุนแก่นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ
 ติดต่อผู้ปกครองของนักศึกษาต่างชาติ
หัวหน้าอาจารย์ประจาหอพัก
 ประสานงานในยามวิกาลหรือกรณีฉุกเฉิน
 รายงานการเข้าร่วมนมัสการและคะแนนความประพฤติ
 ดูแลงานทั่วไปของหอพักนักศึกษา
ผู้ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา
 ดูแลความสะดวกและจองอุปกรณ์กีฬา
 เป็นที่ปรึกษาของสโมสรนักศึกษา
 ประสานงานในการจัดตั้งชมรมต่างๆ
 ประสานงานเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย
 จัดเตรียมสติกเกอร์สาหรับยานพาหนะดูแลสถานที่จอดรถ
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เลขานุการ (สถานที่ทางานชั้นสอง)
 ติดต่อผู้ปกครองของนักศึกษาไทย
พยาบาลประจามหาวิทยาลัย
 ดูแลเอาใจใส่สุขภาพนักศึกษา
 ประสานงานนาผู้ปุวยส่งโรงพยาบาล
ศาสนกิจ
 ดาเนินการวางแผนกิจกรรมส่งเสริมจิตวิญญาณในมหาวิทยาลัย
ศูนย์ให้คาปรึกษา
 ให้คาปรึกษานักศึกษาและรักษาความลับของผู้เข้ารับการปรึกษา

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
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คณะกรรมการฝุายความเป็นอยู่ของนักศึกษา
คณะกรรมการฝุายศีลธรรมทางศาสนา
คณะกรรมการฝุายสังคมและศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการฝุายสุขภาพและความปลอดภัย
คณะกรรมการฝุายวินัย
คณะกรรมการฝุายโภชนาการ
คณะกรรมการฝุายแนะแนว
คณะกรรมการหอพัก
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เพลงประจามหาวิทยาลัย
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