
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวย  การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

  เพ่ือใหการดําเนินงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีความเปนระเบียบ มี
ประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายของวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา  สามารถพัฒนาการเรียนรู
การอยูรวมกันในสังคม ความรับผิดชอบ  การรักษาระเบียบวินัย ตลอดจนการเสียสละเพ่ือสวนรวม 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  ๒๒   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวทิยาลัย
จึงออกระเบียบไว ดังนี ้

หมวด ๑ 
ขอความทั่วไป 

 
  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การบริหารจัดการ
หอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” 
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 
  ขอ  ๓  บรรดา ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีประกาศใชมากอนหนานี้ซ่ึงขัดหรือแยง
กับความตามระเบียบนี้ใหใชความตามระเบียบนี้แทน 
  ขอ  ๔  ในระเบียบนี ้
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “กองพัฒนานักศึกษา” หมายความวา  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
และรวมถึงนักศึกษาตางชาติ หรือตางสถาบันตามโครงการแลกเปล่ียนระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
กับสถาบันอ่ืนท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “หอพักนักศึกษา” หมายความวา  หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

/คณะกรรมการ… 



 ๒ 

   “คณะกรรมการบริหารงานหอพัก”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “หัวหนางานหอพัก” หมายความวา  บุคลากรท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งให
รับผิดชอบดูแลและดําเนินงานหอพักนักศึกษาตามระเบียบนี้ 
   “คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก”      หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครท่ีพักอาศัยอยูในหอพักและไดรับการแตงตัง้ใหชวยดําเนินกิจกรรมของหอพักนักศึกษา 
   “ภาคการศึกษา”  หมายความวา  ชวงระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนท่ี
กําหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “เงินคาบํารุงหอพัก” หมายความวา  เงินท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาท่ี
พักอาศัยในหอพักนักศึกษาเพ่ือใชจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีดูแลหอพัก คาวัสดทํุาความสะอาด  คาวัสดุ
ซอมบํารุงหอพัก  คาสาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ 
   “เจาหนาท่ีหอพัก” หมายความวา  บุคลากรท่ีมหาวิทยาลัยจางใหทํางานดาน
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และการบริการหอพักนักศึกษา 
   ขอ  ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และเปนผูวินิจฉัยกรณีท่ีมีปญหาจาก
การใชระเบียบนี้และใหออกประกาศเพ่ิมเติมได 
 

หมวด  ๒ 
วัตถุประสงค 

 
  ขอ  ๖  การจัดสวัสดิการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค ดังนี ้
   (๑)  เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาใหมีท่ีพักใกลมหาวิทยาลัยซ่ึงเอ้ือตอการศึกษาเลาเรียน  
และเสริมสรางบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค 
   (๒)  เปนท่ีพักนักศึกษาตางชาติท่ีมาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และ
นักศึกษาตางสถาบันตามโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   (๓)  เพ่ือใหนักศึกษาหอพักไดมีโอกาสเรียนรูฝกฝนตนเองในการอยูรวมกัน  และ
รูจักการเคารพในสิทธิเสรีภาพซ่ึงกันและกัน 
   (๔)  เพ่ือใหนักศึกษาหอพักไดมีกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกายและจิตใจ ฝกการคิด  การปฏิบัติอยางมีคุณภาพ  ริเริ่มสรางสรรคพัฒนาตนเอง  และบําเพ็ญประโยชน
ตอสังคม 
   (๕)  เพ่ือฝกฝนพัฒนาตนใหนักศึกษาเปนคนดีท่ีมีความรับผิดชอบ  กระตือรือรน ใฝ
เรียนรู  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แสวงหาความรูเปนนิจเพ่ือจะไดเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม
และประเทศชาติตอไป 

/หมวด  ๓… 



 ๓ 

หมวด  ๓ 
การดําเนินงาน 

  ขอ  ๗  ใหมีคณะกรรมการบริหารงานหอพักคณะหนึ่งซ่ึงแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย และมี
จํานวนไมนอยกวา  ๙  คน  แตไมเกิน  ๑๒  คน ประกอบดวย 
   (๑)  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  เปนประธาน 
   (๒)  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา (ถามี) เปนกรรมการ 
   (๓)  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  เปนกรรมการ 
   (๔)  อาจารย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
           ไมนอยกวา ๓ คน    เปนกรรมการ 
   (๕)  ผูแทนหรือประธานคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 
          ชาย ๑ คน หอพักหญิง ๑ คน   เปนกรรมการ 
   (๖)  หัวหนางานหอพัก    เปนกรรมการและเลขานุการ 
   กรรมการตาม (๔)  (๕)ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาเปนผูคัดเลือกเสนอ
แตงตั้งและถอดถอน  
   กรณีท่ีกรรมการมีไมครบตามวรรคแรกใหกรรมการเทาท่ีมีอยูดําเนินการไปได 
  ขอ  ๘  คณะกรรมการบริหารงานหอพักตามขอ  ๗  มีอํานาจและหนาท่ีดังนี ้
   (๑)  บริหารจัดการควบคุมดูแลกิจการหอพักท้ังหมดใหเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและวัตถุประสงคตามระเบียบนี ้
   (๒)  ปกครองดูแลเจาหนาท่ีหอพัก  และนักศึกษาหอพักท้ังหมดใหอยูในระเบียบ
วินัยขอควรปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัตขิองหอพัก 
   (๓)  กําหนด กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีและนักศึกษาหอพัก 
   (๔)  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนในสวนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของหอพัก 
   (๕)  ทําแผนการพัฒนาหอพัก  แผนการใชงบประมาณจากคาบํารุงหอพัก 
   (๖)  กําหนดอัตราคาบํารุงหอพักนักศึกษา  ทุกหอพัก เปนรายภาคการศึกษา  และ
ภาคฤดรูอน  เพ่ือขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
   (๗)  กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขาพักในหอพักนักศึกษา 
   (๘)  ทําแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาหอพักและเจาหนาท่ีหอพักใหเปน
คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ  และสํานกึในการรับผิดชอบตอหอพัก  มหาวิทยาลัย สังคมและ
ประเทศชาต ิ
   (๙)  มีหนาท่ีสอบสวนนักศึกษาหอพักและเจาหนาท่ีหอพักกรณีท่ีกระทําความผิด
หรือฝาฝนขอกําหนด ระเบียบวินัยหอพัก  และส่ังลงโทษไดตามความเหมาะสม 
 

/กรณีการลงโทษ... 



 ๔ 

   กรณีการลงโทษทางวินัยรายแรงของนักศึกษาหอพักสูงกวาการใหออกจากหอพัก 
และโทษทางวินัยของเจาหนาท่ีหอพักตั้งแตพักงาน  ตัดเงินเดือน  ใหเสนอมหาวิทยาลัยเปนผูส่ังลงโทษ 
   (๑๐)  ใหกรรมการตามขอ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๖) มีอํานาจส่ังเปดหองพักและตรวจ
คนหองพักนักศึกษาไดตามเหตุอันควรโดยใหถือวาเปนอํานาจโดยชอบ  นักศึกษาเจาของหองพักจะคัดคาน
หรือขัดขวางมิไดโดยการตรวจคนจะตองไมทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของนักศึกษา 
   (๑๑)  ออกประกาศ  แนวปฏิบัติ  ขอกําหนดอ่ืนๆ เกี่ยวกบัการพักอาศัยหอพักของ
นักศึกษาเพ่ิมเติมไดโดยไมขัดกับระเบียบนี ้
   (๑๒)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  ขอ  ๙  ใหมีหัวหนางานหอพักแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยทําหนาท่ีภายใตการกํากับดูแลของ
ประธานคณะกรรมการบริหารงานหอพัก มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้
   (๑)  กํากับดูแลกิจกรรม  การปฏิบัติของนักศึกษาใหเปนไปตามขอกําหนด  และ
ระเบียบของหอพัก  บริหารงานหอพักนักศึกษาใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
   (๒)  บังคับบัญชาใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหอพักใหเกิดความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
   (๓)  วากลาว ตักเตือน หรือส่ังการตอนักศึกษาหอพักท่ีฝาฝนระเบียบ หรือขอ
กําหนดการพักอาศัยในหอพักของนกัศึกษา  และรายงานเหตุการณใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาหรือ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาทราบ 
   (๔)  ดูแลอาคารทรัพยสินของหอพักเสนอการปรับปรุงซอมบํารุงสวนท่ีชํารุด
เสียหายของหอพักตอคณะกรรมการบริหารหอพัก 
   (๕)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหอพักมอบหมาย 
  ขอ  ๑๐  ใหมีเจาหนาท่ีหอพักปฏิบัติงานในหอพักมีจํานวนตามความจําเปน  ภาระหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีหอพักแตละคนใหคณะกรรมการบริหารงานหอพักเปนผูกําหนด  การปฏิบัติงานตามหนาท่ีให
หัวหนางานหอพักเปนผูควบคุมดูแล 
  ขอ  ๑๑  ใหมีคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก  ประกอบดวย ประธานกรรมการ  รองประธาน
กรรมการ  และกรรมการรวมกันจํานวนไมนอยกวา  ๗  คน  แตไมเกิน  ๑๑  คนโดยใหเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการดวย 
   อาจใหมีคณะกรรมการนักศึกษาประจําแตละหอพักดวยก็ไดตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานหอพัก 
  ขอ  ๑๒  คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก  มีหนาท่ีดังนี ้
   (๑)  เปนผูชวยงานหัวหนาหอพักในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใน
หอพักนักศึกษา 
   (๒)  เปนผูชวยควบคุมดูแลนักศึกษาหอพักใหอยูในหอพักอยางมีระเบียบวินัย  และ 

/ใหมีอํานาจ... 



 ๕ 

ใหมีอํานาจการวากลาวตักเตือนนักศึกษาหอพักท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบหอพักและใหรายงานหัวหนางาน
หอพักทราบ 
 

หมวด  ๔ 
รายรับและรายจายคาบํารุงหอพักนักศึกษา 

 
  ขอ  ๑๓  นักศึกษาท่ีเขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะตองชําระคาบํารุง
หอพัก  คาสาธารณูปโภค  และคาประกันของเสียหายตามจํานวนเงินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   การกําหนดคาบํารุงหอพักแตละหอพัก  คาสาธารณูปโภค  และคาประกันของ
เสียหายใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
  ขอ  ๑๔  เงินคาบํารุงหอพักและเงินคาสาธารณูปโภค  เปนเงินรายไดมหาวิทยาลัย  การใชจาย
ตองทําแผนการใชจายโครงการบริหารหอพักนักศึกษาเปนรายปงบประมาณ 
   การตั้งงบคาใชจายโครงการบริหารหอพักนักศึกษาใหตั้งเปนงบบุคลากร 
คาตอบแทนลูกจางช่ัวคราว  คาวัสดุ  คาใชสอย และอ่ืน ๆ ไดไมเกินรอยละ ๘๐ ของประมาณรายรับในแตละ
ปการศึกษา  หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  ขอ  ๑๕  การจางเจาหนาท่ีหอพักนักศึกษาประเภทลูกจางช่ัวคราวใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวย การจางลูกจางช่ัวคราวดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ขอ  ๑๖  การเบิกจายงบประมาณตามโครงการบริหารหอพักนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ
งานคลัง  สํานักงานอธิการบดี  ของมหาวิทยาลัย 
  ขอ  ๑๗  เงินคาประกันของเสียหายใหฝากไวในบัญชีรับฝากของมหาวิทยาลัย และจายคืน
นักศึกษาเม่ือนักศึกษาลาออกจากหอพัก 
  

หมวด  ๕ 
การเขาพักในหอพักนักศึกษา 

 
  ขอ  ๑๘  ผูมีสิทธิจะเขาพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตองเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ภาคปกติของมหาวิทยาลัยท้ังท่ีเปนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ  หรือนักศึกษาตาม
โครงการแลกเปล่ียนท่ีมาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากวรรคแรกหากจําเปนจะขอเขาพักในหอพักนักศึกษาใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารงานหอพัก  และเสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบด ี
  ขอ  ๑๙  การเขาพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   (๑)  นักศึกษาท่ีประสงคจะเขาพักในหอพักนักศึกษายื่นใบสมัครท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

/(๒)  การพิจารณา… 



 ๖ 

   (๒)  การพิจารณาใหสิทธิเขาพักในหอพักนักศึกษาจะพิจารณาเปนคราวละ  ๑  ป 
การศึกษา  และเปนสิทธิเฉพาะบุคคลจะโอนสิทธิใหผูอ่ืนมิได 
   (๓)  นักศึกษาตองพักในหองพักท่ีหัวหนางานหอพักนักศึกษากําหนด  การ
เปล่ียนแปลงหรือยายหอพัก หรือหองพักจะกระทํามิได เวนแตไดรับอนุญาตจากหัวหนางานหอพักกอน 
  ขอ  ๒๐  กองพัฒนานักศึกษามีหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ียื่นใบสมัครเขาพักอาศัยใน
หอพักนักศึกษาตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริหารหอพักกําหนด 
  ขอ  ๒๑  ผูท่ีไดรับการพิจารณาใหเขาพักในหอพักนักศึกษาตองชําระคาบํารุงหอพักตามวัน 
เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  การชําระชากวากําหนดจะตองเสียคาธรรมเนียมการชําระเงินชาตามอัตราท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ขอ  ๒๒  นักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักนักศึกษาหากประสงคจะสละสิทธิการพักอาศัยเพ่ือ
ไปพักภายนอกมหาวิทยาลัยใหปฏิบัติ ดังนี ้
   (๑)  ยื่นเรื่องตอหัวหนางานหอพัก หรือเจาหนาท่ีหอพักเพ่ือดําเนินเรื่องลาออกจาก
หอพัก 
   (๒)  เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะยายออกได  ท้ังนี้  ใหกองพัฒนานักศึกษาแจงให
ผูปกครองนักศึกษาทราบ  และแจงงานคลังเพ่ือคืนเงินประกันของเสียหายแกนักศึกษา 
 

หมวด  ๖ 
 หนาที่ของนักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัย 

 

  ขอ  ๒๓  นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบ หรือคําส่ังของหอพัก
และคําแนะนําตักเตือนของประธานกรรมการนักศึกษาหอพัก  เจาหนาท่ีหอพัก  หัวหนางานหอพัก  และ
คณะกรรมการบริหารงานหอพัก 
  ขอ  ๒๔   นักศึกษาหอพักมีหนาท่ีดูแลรักษาอาคารสถานท่ีหองพักและทรัพยสินของหอพัก
มหาวิทยาลัยมิใหเกิดความเสียหายและชวยกันใชสอยอยางประหยัด 
  ขอ  ๒๕  นักศึกษาหอพักตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายในทรัพยสินของหอพักและสวน 
อ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของนักศึกษากอใหเกิดความเสียหายซ่ึงมิใชเปนความเสียหายอันเกิดจาก
เส่ือมสภาพตามอายุการใชงานตามราคาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ขอ  ๒๖  นักศึกษาหอพักมีหนาท่ีดูแล และแจงความชํารุดเสียหายท่ีเกิดขึ้นในหองพัก และ
ในหอพักนักศึกษา 
  ขอ  ๒๗  นักศึกษาหอพักมีหนาท่ีตองเขารวมประชุม รวมกิจกรรมตามท่ีหอพักจัดขึ้นเพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาหอพักและพัฒนานักศึกษาหอพักในดานตาง  ๆ
  ขอ  ๒๘  นักศึกษาหอพักตองชวยกันดูแลเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟา  และน้ําประปารวมท้ัง
อุปกรณของใชสวนรวมทุกชนิด 

/หมวด  ๗… 



 ๗ 

หมวด  ๗   
ระเบียบ  และวินัยหอพักนักศึกษา 

 
  ขอ  ๒๙  นักศึกษาท่ีพักในหอพักนักศึกษามีหนาท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบของหอพัก
นักศึกษา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเปนความผิดระเบียบวินัยของหอพัก 
  ขอ  ๓๐  นักศึกษาหอพักจะตองประพฤติปฏิบัติตามระเบียบหอพักดังตอไปนี ้
   (๑)  หามนําบุคคลภายนอกท่ีมิไดรับอนุญาตจากหัวหนางานหอพัก หรือ
มหาวิทยาลัยเขามาพักอาศัยคางคืนในหอพัก 
   (๒)  ไมนําทรัพยสินอันมีคามาเก็บไวในหองพัก และหากเกิดการสูญหาย
มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบ 
   (๓)  ตองปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนท้ังดานการแตงกายกิริยามารยาทและความ
ประพฤต ิ
   (๔)  ตองเขาออกหอพักตามเวลาท่ีหอพักนักศึกษากําหนด 
   (๕)  หามเลนการพนันในหอพักโดยเด็ดขาด 
   (๖)  หามจัดงานรื่นเริงสังสรรคใดๆ บริเวณหอพัก เวนแตไดรับอนุญาตเปน 
ลายลักษณอักษรจากหัวหนางานหอพักนักศึกษา หรือเปนกิจกรรมของหอพักท่ีจัดขึ้น 
   (๗)  หามดื่มสุรา  เครื่องดื่มแอลกอฮอล  ยาเสพติดทุกชนิด  และสูบบุหรี่ในบริเวณ
หอพักโดยเด็ดขาด 
   (๘)  หามนําอาวุธหรือวัตถุระเบิด หรือเช้ือเพลิงอันกอใหเกิดอัคคีภัยเขามาในบริเวณ
หอพักนักศึกษา 
   (๙)  หามสัตวเล้ียงทุกชนิดเขามาเล้ียงในหอพักและหองพัก 
   (๑๐)  หามนําเครื่องใชไฟฟา  อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชท่ีใชไฟฟาทุกชนิดเขามาใช
ในหอพักกอนไดรับอนุญาตจากหัวหนางานหอพัก   
   (๑๑)  หามนําอุปกรณ  เครื่องเรือน  เครื่องใชท่ีหอพักจัดไวเปนสวนกลางไปใช
สวนตัวหากมีความจําเปนช่ัวคราวตองไดรับอนุญาตจากหัวหนางานหอพักหรือเจาหนาท่ีหอพักกอน 
   (๑๒)  หามปดประกาศ หรือโปสเตอรใดๆ ในบริเวณหอพักกอนไดรับอนุญาตจาก
หัวหนางานหอพัก หรือเจาหนาท่ีหอพัก 
   (๑๓)  หามสงเสียงดัง หรือเปดเครื่องเสียงดัง หรือกระทําการใดๆ อันเปนการ
รบกวนผูอ่ืน 
   (๑๔)  หามประกอบอาหารในหองพัก หรือบริเวณหอพักนักศึกษาเวนแตในสถานท่ี
ท่ีหอพักจัดไวใหประกอบอาหารโดยเฉพาะ 
   (๑๕)  หามถอดถอนดัดแปลง โยกยาย หรือตอเติมอุปกรณในหอพักทุกชนิด 

/(๑๖)  หามแขวน… 



 ๘ 

   (๑๖)  หามแขวนหรือตากเส้ือผาเครื่องแตงกาย เครื่องนอน ตามหนาตางหองพัก 
หรือในท่ีอันไมสมควร 
   (๑๗)  หามแตงกายไมสุภาพสอไปในทางอนาจารในหอพัก 
   (๑๘)  หามปดรูปโปสเตอร เขียนรูป หรือขอความอันทําใหผนังหอง ผนังตูเส้ือผา 
หรือท่ีอ่ืน ๆ เปรอะเปอน 
   (๑๙)  การออกไปคางคืนนอกหอพักตองแจงใหหัวหนางานหอพัก หรือเจาหนาท่ี
หอพักทราบทุกครั้ง 
   (๒๐)  การกระทําอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารหอพักกําหนด 
  ขอ  ๓๑  ส่ิงตอไปนี้หามนักศึกษามีไวครอบครองในหอพัก 
   (๑)  อุปกรณการเลนการพนันทุกชนิด 
   (๒)  ยาเสพติด  และอุปกรณท่ีใชสําหรับเสพติดทุกชนิด 
   (๓)  สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอร หรือของมึนเมาทุกชนิด 
   (๔)  อาวุธปน  กระสุนปน  วัตถุระเบิดทุกชนิด 
   (๕)  วัตถุไวไฟ 
   (๖)  อาวุธมีคม หรือของมีคมท่ีไมมีความจําเปนสําหรับการศึกษาในมหาวทิยาลัย 
   (๗)  อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานหอพักกําหนด 
  ขอ  ๓๒  การประพฤติปฏิบัติตอไปนี้เปนการกระทําท่ีผิดระเบียบวินัยของหอพักนักศึกษา
อยางรายแรง 
   (๑)  เลนการพนันภายในบริเวณหอพักนักศึกษา 
   (๒)  เมาสุรา หรือมึนเมาส่ิงเสพติด อาละวาดเสียงดัง 
   (๓)  จงใจทําลายสาธารณสมบัติ และทรัพยสินของหอพัก 
   (๔)  ลักทรัพยของผูอ่ืน  และทรัพยสินของหอพักนักศึกษา 
   (๕)  กลาววาจาหรือแสดงกิริยาหยาบคายสอการไมเคารพ หรือดูถูกเจาหนาท่ีหอพัก  
หัวหนางานหอพัก  และคณะกรรมการบริหารงานหอพัก 
   (๖)  ลวงละเมิดเขาไปในหองพักของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของหอง 
   (๗)  นําเพศตรงขามเขามาในหองพักหรือท่ีอ่ืนๆ อันไมสมควร 
   (๘)  ประพฤติเส่ือมเสียทางเพศขดัตอศิลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
   (๙)  ทะเลาะวิวาทและทํารายรางกายผูอ่ืน 
   (๑๐)  นําบุคคลภายนอกมาพักคางคืนในหอพักโดยไมไดรับอนุญาตจากหัวหนางานหอพัก 
   (๑๑)  มีอาวุธปน  กระสุนปน หรือวัตถุระเบิดไวในครอบครอง 
   (๑๒)  การประพฤติปฏิบัติอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานหอพักกําหนดเพ่ิมเติม 

/หมวด  ๘... 



 ๙ 

หมวด  ๘   
การพิจารณาโทษทางวินัยและการชดใชคาเสียหาย 

 

  ขอ  ๓๓  นักศึกษาหอพักท่ีไมปฏิบัติ หรือฝาฝนระเบียบวินัยหอพักจะถูกพิจารณาโทษตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  และกําหนดโทษไวดังนี ้
   (๑)  ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
   (๒)  ภาคทัณฑ 
   (๓)  ตัดสิทธิการอยูพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และจะตองออก
จากหอพักตามวันเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารงานหอพักกําหนด 
   เพ่ือเปนการสรางเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีแกนักศึกษา  และปลูกฝงจิตสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม  นักศึกษาหอพักท่ีถูกลงโทษตามขอ  ๓๓  ตองเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอยาง
นอย  ๑๒  ช่ัวโมง  แตไมเกิน  ๔๐ ช่ัวโมง  ตามควรแกความผิดโดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนางานหอพัก 
  ขอ  ๓๔  การลงโทษขั้นตัดสิทธิการเปนนักศึกษาหอพักใหเปนอํานาจของรองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษา  หรือผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  และนักศึกษาหอพักท่ีถูกลงโทษตัดสิทธิการเปน
นักศึกษาหอพักจะไมมีสิทธิเรียกคืนคาบํารุงหอพักและเงินคาประกันของเสียหายใหริบเงินท้ังสองสวนเขาเปน
เงินรายไดของงานบริหารหอพักนักศึกษา 
  ขอ  ๓๕  ในกรณีการทําวินัยท่ัวไป  เม่ือหัวหนางานหอพักและเจาหนาท่ีหอพักวากลาว
ตักเตือนหรือกระทําการตามขอ  ๓๔  แลว  หากนักศึกษาผูกระทําผิดดื้อดึงไมยอมรับการส่ังการของหัวหนา
งานหอพักและเจาหนาท่ีของหอพักใหหัวหนางานหอพักรายงานตอผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  หรือรอง
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  หรือคณะกรรมการบริหารงานหอพักและใหถือวาเปนการกระทําผิดซํ้าสอง
เพ่ือดําเนินการพิจารณาโทษตามควร 
  ขอ  ๓๖  ใหคณะกรรมการบริหารงานหอพักมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการทําหนาท่ีไตรสวน
และพิจารณาโทษนักศึกษาหอพักท่ีกระทําผิดระเบียบนีไ้ด 
  ขอ  ๓๗  กรณีนักศึกษากระทําผิดระเบียบวินัยหอพักอยางรายแรงใหผูอํานวยการกองพัฒนา
นักศึกษาและรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาพิจารณาผลกระทบตอมหาวิทยาลัย  และใหเพ่ิมโทษทางวินัย
ของนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
หมวด  ๙ 

การเขาออกหอพักของนักศึกษา 
 
  ขอ  ๓๘  กําหนดการเปด – ปดหอพักนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
บริหารงานหอพัก 

/ขอ  ๓๙  นักศึกษา… 



 ๑๐ 

  ขอ  ๓๙  นักศึกษาท่ีมีความจําเปนตองเขาหรือออกหอพักนอกเวลาท่ีกําหนดในขอ  ๓๘  ให
ขออนุญาตเจาหนาท่ีหอพักหรือหัวหนางานหอพักกอน 
  ขอ  ๔๐  การติดตอกับบุคคลภายนอกท่ีไมใชนักศึกษาหอพักเดียวกันใหใชสถานท่ีท่ีหอพัก
จัดไวสําหรับการติดตอหากจําเปนตองเขาไปในหอพักตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีหอพัก หรือหัวหนางาน
หอพัก 
  ขอ  ๔๑  ชวงเวลาตั้งแตปดหอพักจนถึงเวลาเปดหอพักในวันรุงขึ้นหามบุคคลภายนอกเขาใน
เขตหอพักโดยเด็ดขาดผูใดฝาฝนอาจมีโทษอาญาการบุกรุกสถานท่ีราชการในยามวิกาลโดยไมมีเหตุจําเปน 
 
  ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 
                   (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 

                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 


