ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๓
-------------------------------------------เพื่อใหการดําเนินงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ ทั้งเปนการสรางเสริมความเปนระเบียบ ของการใชชีวิตรวมกันภายใตขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม จึงกําหนดหลักเกณฑ การเขาอยูอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ไวดังตอไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑. ประกาศนี้เรียกวาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง
การพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรการและแนวปฏิบัติ

ขอ ๒. ประกาศนี้มีผลบังคับใชนับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใหรองอธิการบดี
ฝายพัฒนานักศึกษารักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ และมีอํานาจในการออกขอบังคับหรือคําสั่งตางๆ
ที่เกี่ยวกับกิจการหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อันมีขอความไมขัดหรือ แยงกับประกาศ
ฉบับนี้
ขอ ๓. ใหยกเลิกขอบังคับ ประกาศ คําสั่งอื่น ๆ ที่เปนการขัดแยง และใหใชประกาศฉบับนีแ้ ทน
ขอ ๔. ในประกาศนี้
(๑) "มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(๒) "กองพัฒนานักศึกษา" หมายความวา กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(๓) "หอพัก" หมายความวา หอพักนักศึกษาที่อยูในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา
(๔) "นักศึกษาหอพัก" หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ไดรับการ
อนุญาตใหเขาพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
(๕) "ผูกํากับดูแลหอพัก" หมายความวา อาจารย ขาราชการ หรือ เจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย โดยไดรับการแตงตั้งจากกองพัฒนานักศึกษาทําหนาที่ควบคุมดูแลหอพักใหดําเนินไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ตามที่ประกาศนี้กําหนดไว

๒
(๖) "ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา" หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ทําหนาที่ รับผิดชอบการบริหารงานหอพัก ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของตามที่ประกาศฉบับนี้กําหนดไว
(๗) "กรรมการนักศึกษาประจําหอพัก" หมายความวา นักศึกหอพักที่กองพัฒนานักศึกษา
ไดพิจารณาใหทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เกี่ยวกับการดูแลหอพัก ประกอบดวย ประธานหอพัก
รองประธาน เลขานุการ ปฏิคม ประชาสัมพันธ เหรัญญิก หรือตําแหนงอื่น ๆ ที่เหมาะสม และไดรับ
ความเห็นชอบจากผูกํากับดูแลหอพัก หรือผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค
ขอ ๕. มหาวิทยาลัยดําเนินการใหบริการหอพักแกนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) เพื่อชวยเหลือนักศึกษาใหมีที่พักอาศัยที่เอื้อตอการศึกษาเลาเรียน
(๒) เพื่อใหนักศึกษาหอพักไดมีโอกาสเรียนรู ฝกฝนตนเองในการอยูรวมกัน และเคารพ
ในสิทธิและ เสรีภาพซึ่งกันและกัน
(๓) เพื่อสรางเสริมใหนักศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค รูจักพัฒนาตนเอง และบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
(๔) เพื่อฝกฝนใหนักศึกษาเปนผูมีความกระตือรือรนใฝเรียนใฝรู รูจักแสวงหาความรูและ
ประสบการณเปนนิจ เพื่อจะไดเปนบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป
หมวดที่ ๓
การดําเนินงานและอํานาจหนาที่
ขอ ๖. กองพัฒนานักศึกษามีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมหอพัก
ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการและควบคุมดูแลหอพักทั้งหมดใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) ปกครองผูพักอาศัยในหอพัก
(๓) กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับของหอพัก
(๔) ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับกิจการหอพัก
(๕) สืบสวนสอบสวนนักศึกษาหอพักที่ปฏิบัติตนฝาฝนกฎระเบียบหอพัก พรอมพิจารณา
ลงโทษ
(๖) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวของกับหอพักแกมหาวิทยาลัย
(๗) อบรมและดูแลนักศึกษาหอพักใหเปนคนดีและมีคุณธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคม

๓
ขอ ๗. คณะกรรมการดําเนินงานหอพัก ประกอบดวย
(๑) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ๑ คน
(๒) หัวหนางานบริการและสวัสดิการ ๑ คน
(๓) ตัวแทนผูกํากับดูแลหอพัก ๓ คน
(๔) ตัวแทนกรรมการนักศึกษาประจําหอพักหญิง ๒ คน
ขอ ๘. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับหอพักดังนี้
(๑) เปนกรรมการในคณะกรรมการดําเนินงานหอพัก
(๒) ดําเนิน การและควบคุมดูแ ลบริหารงานหอพักใหมีประสิ ทธิภาพตามนโยบาย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(๓) เรียกประชุมผูพักอาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุผลอันควร
(๔) มีอํานาจตรวจ คนที่พักของผูพักอาศัยได เมื่อมีเหตุผลอันควร
(๕) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูกํากับดูแลหอพัก แมบาน และคนงานสนาม
(๖) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหอพักแกคณะกรรมการดําเนินงานหอพัก
(๗) ปกครอง อบรม ดูแลผูพักอาศัยในหอพัก ใหอยูในกฎระเบียบและขอบังคับของหอพัก
(๘) รายงานการดําเนินงานหอพักใหผูบังคับบัญชาในระดับสูงทราบตลอดปการศึกษา
(๙) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหอพัก
ขอ ๙. หัวหนางานบริการและสวัสดิการมีหนาที่ และความรับผิดชอบดังนี้
(๑) เปนคณะกรรมการดําเนินงานหอพัก
(๒) ชวยเหลือผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาในการบริหารงานหอพักใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
(๓) พิจารณาคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก เสนอผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
เพื่อแตงตั้ง
(๔) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาหอพักและนักศึกษา
หอพัก
ขอ ๑๐. ผูกํากับดูแลหอพัก มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคณะกรรมการดําเนินงานหอพัก และควบคุมดูแลการทําความสะอาดภายในหอพัก
และจัดกิจกรรมพัฒนาหอพักตามความเหมาะสม
(๒) สํารวจ แจงซอมครุภัณฑและอุปกรณตาง ๆ ของหอพัก
(๓) ควบคุม ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหอพัก
(๔) ควบคุมดูแลการเขาออกหอพักของนักศึกษาหอพัก
(๕) ดูแลและอํานวยความสะดวกในการติดตอของผูปกครอง
(๖) สอดสอง ดูแล ยับยั้ง หามปรามมิใหบุคคลภายนอกเขาไปในหอพัก

๔
(๗) มีสิทธิวากลาวตักเตือน หรือภาคทัณฑ เมื่อนักศึกษาหอพักกระทําผิดระเบียบวินัย
และรายงานการกระทําผิดของนักศึกษาที่ฝาฝนระเบียบ ตอผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
(๘) มีอํานาจเปดและคนที่พักของผูพักอาศัยได เมื่อมีเหตุอันสมควร
(๙) ดําเนินการไกลเกลี่ยและยับยั้งขอพิพาทตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหอพัก
(๑๐) จัดทําฐานขอมูลระเบียนประวัติ บัตรประจําตัว และขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษา
ภายในหอพัก
(๑๑) ดูแลและใหบริการน้ําดื่ม ยา และเวชภัณฑ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ แก
นักศึกษาในหอพัก
(๑๒) ใหบริการขาวสารของมหาวิทยาลัยและขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับนักศึกษาตาม
ความเหมาะสม
(๑๓) จัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพ กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกดาน
ความรับผิดชอบและการรักษาผลประโยชนของสวนรวม
(๑๔) ชวยเหลือหัวหนางานบริการและสวัสดิการ ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อ
แตงตั้งเปนกรรมการ นักศึกษาประจําหอพัก รวมทั้งใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการดังกลาว
(๑๕) ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หอพักนักศึกษา
ขอ ๑๑. กรรมการนักศึกษาประจําหอพัก มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑) ช ว ยเหลื อ ผู กํ า กั บ ดู แ ลหอพั ก และหั ว หน า งานบริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารในการ
ประสานงานและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหอพัก
(๒) ช ว ยเหลื อ ผู กํ ากั บดู แ ลหอพั ก
ในการจั ด นัก ศึก ษาเข าพัก อาศัย ในหอพั ก ของ
มหาวิทยาลัย
(๓) ใหขอเสนอแนะ พรอมทั้งรายงานเรื่องตางๆ เกี่ยวกับหอพักที่อาจกอใหเกิดความไม
สงบเรียบรอย ภายในหอพักตอผูกํากับดูแลหอพักนักศึกษาทราบ
หมวดที่ ๔
สิทธิการเขาพักในหอพัก
ขอ ๑๒. กองพั ฒ นานัก ศึก ษาเปน ผูพิ จ ารณาเสนอแต ง ตั้ ง คณะการรมการเพี่ อพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
นักศึกษาเขาพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามเกณฑที่กองพัฒนานักศึกษากําหนด และ
ไมขัดตอประกาศฉบับนี้
ขอ ๑๓. สิทธิในการเขาพักอาศัยในหอพัก เปนสิทธิสวนบุคคลจะโอนสิทธิอันนี้ใหกับบุคคลอื่น
ไมได
ขอ ๑๔. ผู มี สิ ท ธิ เ ข า พั ก อาศั ย ในหอพั ก ต อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ และปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
คําสั่ง ขอบังคับที่เกี่ยวกับหอพัก

๕
ขอ ๑๕. การเปลี่ยนแปลงหรือยายเตียงนอน หรือหองนอนจะกระทํามิได เวนแตไดรับอนุญาตจาก
ผูกํากับดูแลหอพัก หรือหัวหนางานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา กอนเทานั้น
ขอ ๑๖. ผูมีสิทธิเขาพักอาศัยในหอพักตองชําระเงินคาบํารุงหอพัก คากิจกรรม และคาประกัน
เสียหาย ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนนักศึกษาที่อาศัยอยูหอพักเดิม แตตองมีใบเสร็จรับเงินที่
มีคาประกันหอพักเดิมอยูแลว
ขอ ๑๗. หากนักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามขอ ๑๖ ผูกํากับดูแลหอพัก และผูอํานวยการกองพัฒนา
นักศึกษามีสิทธิถอดถอนชื่อออกจากหอพัก โดยมิตองแจงใหผูเกี่ยวของทราบ ยกเวนมีเหตุผลความจําเปน
ที่เหมาะสม และใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ขอ ๑๘. นักศึกษาที่มีความประสงคจะสละสิทธิการพักอาศัยในหอพักเพื่อไปพักอาศัยภายนอก
มหาวิทยาลัยใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ยื่นความจํานงตอผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เพื่อดําเนินเรื่องลาออกจากหอพัก
ภายในมหาวิทยาลัย
(๒) หลังจากกองพัฒนานักศึกษาพิจารณาอนุญาตแลว ใหกองพัฒนานักศึกษา แจง
ผูปกครองของนักศึกษาทราบ และใหผูปกครองลงลายมือชื่อรับทราบเปนลายลักษณอักษร
(๓) เมื่อผูปกครองแสดงความยินยอมเปนลายลักษณอักษรแลว จึงอนุญาตใหนักศึกษายาย
ออกไปพักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยได
หมวดที่ ๕
ขอบังคับทั่วไป
ขอ ๑๙. ผูเขาพักอาศัยมีหนาที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไมนําบุคคลอื่น ที่มิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเขาพักอาศัยภายในหอพัก
(๒) รับผิดชอบตอทรัพยสินในหอพักหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของ
ตนเองตองชดใชตามราคาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) รักษาความสะอาด และดูแลทรัพยสิน ตลอดจนอุปกรณของหอพักมิใหเกิดความ
ชํารุดเสียหาย
(๔) ไมนําทรัพยสินที่มีคามาเก็บไวในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดขึ้นทางมหาวิทยาลัยจะ
ไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
(๕) ปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนทั้งดานการแตงกายและความประพฤติ
(๖) ไมจัดงานรื่นเริงสังสรรคใด ๆ ในหอพัก เวนแตไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร
จากมหาวิทยาลัยกอน
(๗) ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่นที่พักอาศัยดวยกัน หรือใกลเคียง
(๘) ไมประกอบอาหารในหอพัก

๖
(๙) ไมนําเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเขามาภายในหอพัก ยกเวน พัดลม เตารีด และใชใน
บริเวณที่ผูกํากับดูแลหอพักกําหนดไวเทานั้น
ขอ ๒๐. สิ่งตอไปนี้หามมีไวครอบครองในหอพัก
(๑) อุปกรณที่ใชเลนการพนันทุกชนิด
(๒) สิ่งเสพติด และอุปกรณที่ใชสําหรับเสพ
(๓) สื่อลามกอนาจารที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
(๔) สุราและของมึนเมาอื่น ๆ ที่เปนการกระตุนประสาทอยางรุนแรง
(๕) อาวุธปน กระสุนปน และวัตถุระเบิด
(๖) เชื้อเพลิงไวไฟ
(๗) อาวุธแหลมคมหรืออาวุธชนิดอื่นที่ไมมีความจําเปนสําหรับใชประกอบการศึกษา
เลาเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑. เมื่อผูพักอาศัยไดกระทําผิดภายในหอพักตามความใน ขอ ๒๐ ใหผูกํากับดูแลหอพักยึด
สิ่งของเหลานั้นไวชั่วคราว หรือริบสิ่งของเหลานั้นเสีย ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจผูเกี่ยวของดังนี้
(๑) ความในขอ ๒๐ จาก ๑-๔ ใหอยูในดุลยพินิจของผูกํากับดูแลหอพัก
(๒) ความในขอ ๒๐ จาก ๕-๗ ผูกํากับดูแลหอพักโดยใหยึดสิ่งของเหลานั้นไวชั่วคราว
และแจงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๒๒. นักศึกษาหอพักตองปฏิบัติตามกฎระเบียบหอพักดังตอไปนี้
(๑) ไมเลน หรือไมรวมวงเลนการพนัน
(๒) ไมเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด
(๓) ไมประกอบอาหาร อันกอใหเกิดความรําคาญหรือมีผลกระทบตอผูอื่นในหอพัก
(๔) ไมสงเสียงดัง หรือเลนดนตรีเสียงดังอันเปนเหตุใหผูอื่นเกิดความรําคาญ
(๕) ไมดื่มสุราหรือของมึนเมา อันกอใหเกิดการขาดสติ
(๖) ไมทําลายสาธารณสมบัติและทรัพยสินของหอพัก
(๗) ไมกลาววาจาหรือแสดงกิริยาที่หยาบคาย หรือไมเคารพผูกํากับดูแลหอพัก
(๘) ไมลักขโมยของผูอื่น
(๙) ไมนําสัตวเลี้ยงมาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
(๑๐) ไมตากเสื้อผา เครื่องแตงกาย เครื่องนอนอื่น ๆ ในสถานที่ มิบังควร
(๑๑) ไมเขาไปในสวนที่พักของผูอื่นในขณะที่เจาของไมอยู
(๑๒) ไมประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ ขัดกับศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใน
บริเวณหอพัก
(๑๓) ไมนําเพศตรงขามเขาไปในหองพักหรือบริเวณอื่น ๆ อันไมสมควรในบริเวณหอพัก
(๑๔) ไมนําบุคคลอื่นที่มิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเขาพักอาศัยภายในหอพัก

๗
(๑๕) ไมไปพักอาศัยในหอพักอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ไมใชหอพักที่ตนไดพักอาศัยอยู
ยกเวนมีเหตุผลความจําเปนที่เหมาะสม แตจะตองยื่นหนังสือตอผูกํากับดูแลหอพัก และไดรับอนุญาตกอน
โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูกํากับดูแลหอพัก
(๑๖) กรณี เปน นักศึกษาชาวตางชาติ ตองยึด ถือขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอยาง
เครงครัด ปฏิบัติแบบเดียวกับนักศึกษาไทย อยูบนบรรทัดฐานของระเบียบวินัยที่เทาเทียมกัน จะไมไดรับการ
ยกเวนในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(๑๗) ไมแตงกายสอไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก
(๑๘) ไมปดรูปภาพ โปสเตอร เขียนรูป หรือขอความที่ทําใหเปรอะเปอนตามฝาผนัง
พื้นหอง ประตูตูเสื้อผา หรือที่อื่น ๆ ในบริเวณหอพัก และขัดตอศีลธรรมอันดีของไทย
(๑๙) ไมทะเลาะวิวาทหรือทํารายรางกาย
ขอ ๒๓. นักศึกษาหอพักตองใหความรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยในสิ่งตอไปนี้
(๑) รักษาความสะอาดภายในหองพักและบริเวณหอพัก
(๒) ประหยัดการใชน้ําและไฟฟาใหมากเทาที่จะกระทําได อีกทั้งดูแลรักษาทรัพยสินของ
หอพักและมหาวิทยาลัย
(๓) การใชบริเวณหอพักเพื่อการประชุม หรือจัดกิจกรรมตองขออนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรตอผูกํากับดูแลหอพักเพื่อเสนอผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะดําเนินการ
ได
ขอ ๒๔. หามแกไขเครื่องเรือน สายไฟ หรือทําใหอุปกรณหอพักชํารุดเสียหาย
หมวดที่ ๖
วินัยและการลงโทษ
ขอ ๒๕. โทษที่นักศึกษาหอพักจะไดรับในกรณีที่ไมกระทําตามประกาศนี้ มี ๔ สถาน คือ
(๑) ตักเตือน (ดวยวาจาและทําเปนลายลักษณอักษรใหนักศึกษาลงนามรับทราบ)
(๒) ภาคทัณฑ (แจงผูปกครองใหรับทราบพฤติกรรมของนักศึกษา)
(๓) ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารอยู ห อพั ก และตอ งออกจากหอพั ก ตามวั น เวลาที่ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
กําหนด รวมทั้งแจงใหผูปกครองทราบ
(๔) แจงความดําเนินคดี กรณีกระทําความผิดรายแรง และแจงใหผูปกครองทราบ
ขอ ๒๖. ผูกระทําความผิดภายในบริเวณหอพักตามประกาศนี้ ยังตองไดรับโทษตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวดวย
ขอ ๒๗. กรณี ตอไปนี้ถือวาเปนความผิดรายแรงใหผูกํ ากับดูแลหอพัก หั วหนางานบริการและ
สวัสดิการ หรือผูที่พบเห็นรีบรายงานใหผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาทราบโดยดวน ไดแก
(๑) การดื่มสุรา ของมึนเมา เสพสิ่งเสพติด

๘
(๒ ) การเลนการพนัน
(๓) การประพฤติเสียหายทางเพศ
(๔) การทะเลาะวิวาทโดยใชอาวุธ การรุมทํารายกัน
(๕) การมีวัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง อาวุธปน และอุปกรณที่ใชเสพสิ่งเสพติด
(๖) การลักขโมย
(๗) การจงใจทําลายทรัพยสินของหอพัก และของผูอื่น
(๘) การนําบุคคลอื่นเขาในหอพักโดยไมไดรับอนุญาต
(๙) การกระทําที่อาจจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกตนเอง และสวนรวม
ขอ ๒๘. ผูกระทําความผิดรายแรงตามขอ ๒๗ จะไดรับโทษตามขอ ๒๕ (๒) ขอ ๒๕ (๓) และ
ขอ ๒๕ (๔) แลวแตกรณี
ขอ ๒๙. ผูกระทําความผิดที่ไมรายแรงและเปนการกระทําความผิดครั้งแรก ซึ่งผูกระทําความผิด
สารภาพโดยดี ไดสํานึกในการกระทําความผิดของตน พรอมทั้งใหคํามั่นสัญญาจะไมกระทําความผิดอีกให
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มีอํานาจลงโทษผูกระทําความผิด ดังนี้
(๑) ลงโทษตามขอ ๒๕ (๑) พรอมใหทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัย หรือ
ตอสังคม จํานวน ๓ กิจกรรมในภาคเรียนนั้น
(๒) หากกระทําความผิดเปนครั้งที่ ๒ ใหลงโทษตามความใน ขอ ๒๕ (๒) พรอมใหทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัย หรือตอสังคมจํานวน ๔ กิจกรรมในภาคเรียนนั้น
(๓) หากกระทําความผิดครั้งที่ ๓ ใหลงโทษตามความในขอ ๒๕ (๓) ) พรอมใหทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัย หรือตอสังคมจํานวน ๕ กิจกรรมในภาคเรียนนั้น
(๔) หากกระทําผิดรายแรงใหลงโทษตามความในขอ ๒๕ (๔) ใหทําทัณฑบนเปนลาย
ลักษณอักษร หรือสั่งพักการศึกษา หรือใหออกจากสถานศึกษา แลวแตกรณี
หมวดที่ ๗
การกําหนดเวลาเขา - ออกหอพัก
ขอ ๓๐. การกําหนดเวลาเปดและปดหอพักใหเปนไปตามประกาศกองพัฒนานักศึกษา
ขอ ๓๑. นักศึกษาที่จะเขา - ออกหอพักนอกเวลาที่กําหนดตามขอ ๓๐ ใหขออนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรจากผูกํากับดูแลหอพัก หรือผูอํานวยกองพัฒนานักศึกษา แลวแตกรณี ลวงหนาอยางนอย ๑ สัปดาห
ขอ ๓๒. ชวงตั้งแตเวลาปดหอพักจนถึงเวลาเปดหอพักของวันใหม หามบุคคลภายนอกเขาหอพัก
โดยเด็ดขาด
ขอ ๓๓. นักศึกษาที่มีความประสงคจะเดินทางกลับบานใหดําเนินการยื่นหนังสือตอผูกํากับดูแล
หอพัก และตองไดรับอนุญาตจากผูกํากับดูแลหอพัก หรือผูอํานวยกองพัฒนานักศึกษากอนออกจากหอพัก

๙
หมวดที่ ๘
การชดใชคาเสียหาย
ขอ ๓๔. นักศึกษาหอพักตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เมื่อได
กระทําสิ่งตอไปนี้ชํารุด หรือสูญหาย
(๑) ฟูก เตียงนอน โตะ ตู เกาอี้
(๒) โทรทัศน เตารีด พัดลม
(๓) ประตู หนาตาง บานเกล็ด มุงลวด บานพับ กลอน กุญแจ ลูกกุญแจ
(๔) สวิตซไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟ
(๕) กระจก ชักโครก กอกน้ํา อางน้ํา
(๖) สิ่งของอื่น ๆ ตามประกาศของกองพัฒนานักศึกษา
ขอ ๓๕. ความรับผิดชอบและการชดใชคาเสียหายตามความในขอ ๓๔ ใหยกเวนในกรณีตอไปนี้
(๑) เจาตัวไมไดเปนผูกระทําโดยไมสามารถระบุชื่อผูที่กระทําพรอมพยานหลักฐานได
(๒) เปนการชํารุดที่เกิดขึ้นเองตามสภาพโดยธรรมชาติของวัตถุนั้น
ขอ ๓๖. ผูพักอาศัยตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายตามที่กองพัฒนานักศึกษากําหนด ในกรณีที่
ผูพักอาศัยไดกระทําใหสิ่งของ ฝาผนัง ตูเสื้อผา โตะทํางาน พื้นหอง ประตู หรืออื่น ๆ เปรอะเปอนเสียหาย
ยกเวนเปนการเสื่อมสภาพตามสภาพของวัตถุนั้นๆ
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน ดวงวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

