ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรื่อง ขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------------เพื่อใหการดําเนินงานของหอพักนักศึกษาครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไป
ดวยความเรียบรอย และมีป ระสิทธิภาพ ภายใตวัตถุป ระสงคเพื่ อเปนการจัด สวัสดิการให กับ นักศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมิไดหวังผลประโยชน อีกทั้งยังเปนการพัฒนานักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก
การใชชีวิตรวมกันภายใตขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒ นธรรมอันดี การอยูรวมกันอยางมี ระเบี ยบวินัย
การแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การทํากิจกรรมรวมกันจนกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน
ตลอดจนความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๑(๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงออกประกาศขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ ไวดังนี้
ข อ ๑ ประกาศนี้ เรีย กว า “ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ ลํ าปาง เรื่อง ขอ ปฏิ บัติ สําหรับ
นักศึกษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ประกาศ คําสั่งอื่นใด ที่กําหนดไวแลวหรือขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศฉบับ
นี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“หอพัก” หมายความวา หอพักนักศึกษาครุศาสตร
“นั กศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอนุ ญาตใหเขาพักอาศัยในหอพักของ
มหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการบริ ห ารหอพั ก ” หมายความว า บุ ค คลที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง เป น
คณะกรรมการบริหารหอพักตามประกาศนี้
“คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา” หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาหอพัก

~๒~
“อาจารยประจําหอพัก “ หมายความวา บุคคลากรที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนอาจารยประจํา
หอพัก
“ผูกํากับดูแลหอพัก” หมายความวา บุคลากรที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูกํากับดูแลหอพัก
ทําหนาที่ควบคุมดูแลหอพักตามประกาศนี้ และดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
“คาบํารุงหอพัก” หมายความวา เงินสนับสนุนการบริหารงานหอพักของมหาวิทยาลัย
“คาประกันของเสียหาย” หมายความวา เงินคาประกัน ของเสี ยหาย กรณีหองพักมีความ
ชํารุดเสียหาย หรือแตกหักบุบสลายในระหวางการเขาพัก
“รอบระยะเวลาการศึกษา” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่เริ่มเขาพักในหอพักไปจน
สิ้นสุดการศึกษาในภาคการศึกษานั้น หรือในภาคการศึกษาฤดูรอนโดยมีระยะเวลาคราวละไมเกิน ๖ เดือนตอ
รอบระยะเวลาการศึกษา หรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือที่คณะกรรมการบริหารหอพักกําหนด
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามประกาศนี้
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยสั่งการ และใหถือคําวินิจฉัยและคําสั่งการของอธิการบดีเปนที่สุด
หมวด ๑
วัตถุประสงค
ขอ ๖ ขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) เพื่อจัดสวัสดิการทางดานที่พักอาศัยใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โดยมิไดหวังผลประโยชน
(๒) เพื่อฝกฝนใหนักศึกษาเปนผูมีความกระตือรือรน ใฝเรียนรู รูจักแสวงหาความรู
และประสบการณเปนนิจ เพื่อจะไดเปนบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป
(๓) เพื่อพัฒนานักศึกษารูจักการอยูรวมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน มีน้ําใจ มี
ความสามัคคี มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสวนรวม เสริมสรางบรรยากาศการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
(๔) เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาซึ่งมีความรูและความสนใจแตกตางกันไดแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
หมวด ๒
การบริหารและดําเนินงานหอพัก
ขอ ๗ ใหหอพักอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหอพัก และใหงานจัดการ
ทรัพยสินและสิทธิประโยชน เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการบริหารหอพักและดําเนินการตามที่คณะ
กรรมการบริหารหอพักมอบหมาย

~๓~
ขอ ๘ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหอพักประกอบดวย
(๑) อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานกิจการนักศึกษา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานบริหาร

เปนกรรมการ

(๔) คณบดีคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน

เปนกรรมการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(๕) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

เปนกรรมการ

(๖) ผูอํานวยการกองกลาง

เปนกรรมการ

(๗) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

เปนกรรมการ

(๘) หัวหนางานคลัง

เปนกรรมการ

(๙) หัวหนางานนิติการ

เปนกรรมการ

(๑๐) หัวหนางานอาคารสถานที่

เปนกรรมการ

(๑๑) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

เปนกรรมการและเลขานุการ

(๑๒) เจาหนาที่ปฏิบัติงานดูแลหอพักของ

เปนผูชวยเลขานุการ

งานจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชน จํานวน ๒ คน
(๑๓) เจาหนาที่ปฏิบัติงานดูแลหอพักของ

เปนผูชวยเลขานุการ

กองพัฒนานักศึกษาและศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการจํานวน ๒ คน
ใหคณะกรรมการบริหารหอพักมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายการบริหารงานหอพัก ในดานความปลอดภัย การอํานวยความ
สะดวก การใหบริการ หรือดานอื่น ๆ เพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการดําเนินการตางๆใหเปนไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(2) กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานในหอพัก การเขาพักอาศัย การรักษาความ
เป น ระเบี ย บเรี ย บร อยในหอพั ก และให มีอํ านาจในการบั งคั บ ให เป น ไปตามหลั กเกณฑ ดั งกล าว โดยออก
ประกาศ ขอกําหนดหรือคําสั่ง ตามแตกรณี
(3) ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับกิจการของหอพัก
(4) เสนอแนะการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารหอพักและดําเนินกิจการหอพัก
งบประมาณ การลงทุนและการพัฒนาตอมหาวิทยาลัย
(5) ใหมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุ คคลหนึ่ งบุคคลใด เพื่ อ
ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารงานหอพักมอบหมาย
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

~๔~
ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรม ประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานกิจการนักศึกษา

เปนประธานกรรมการ

(๒) รองคณบดี คณะที่มีนักศึกษา

เปนกรรมการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่คณบดีมอบหมาย
(๓) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

เปนกรรมการ

(๔) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

เปนกรรมการและเลขานุการ

อาจใหมีผูชวยเลขานุการก็ได
ใหคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจ ารณาเสนอความคิดเห็น ตอมหาวิทยาลั ยเกี่ยวกับ งานกิจ กรรมนั กศึกษาครุ
ศาสตร
(2) จัดทําแผน ติดตาม ประเมินผลแผนงานในการทํากิจกรรมนักศึกษาครุศาสตร
(3) ดูแลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในหอพักนักศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตร
พัฒนานักศึกษาครุศาสตร
(4) เป น ผู เสนอให มีการพิจ ารณาในกรณี ที่มีป ญ หาการดําเนิ น งานกิ จ กรรมหอพั ก
นักศึกษาครุศาสตร
(5) พิจารณารางระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาหอพักนักศึกษา
ครุศาสตร
(6) ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานของตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาเสนอตอมหาวิทยาลัย
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
วิธีการในการเขาพักในหอพัก
ขอ ๑๐ ใหนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๑ มีสิทธิเขาพักในหอพักเปนลําดับ
แรก เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนอื่นใหคณะกรรมการบริหารหอพักพิจารณาการเขาพักในหอพัก
ของนักศึกษาตามสมควร
ข อ ๑๑ ให งานจั ด การทรั พ ย สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน เป น ผู ดํ าเนิ น การประกาศรั บ สมั ค ร
นักศึกษาเขาพักในหอพักและใหคณะกรรมการบริหารหอพักแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาเขาพักพรอมทั้งทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาพักในแตละรอบระยะเวลาการศึกษา
ขอ ๑๒ นักศึกษาผูไดรับการคัดเลือกใหเขาพักในหอพักจะมีสิทธิในหอพักเฉพาะในแตละ
รอบระยะเวลาการศึกษานั้น ๆ เวนแตจะสิ้นสภาพการเปนนักศึกษากอนสิ้นปการศึกษาใหถือวาหมดสิทธิใน
การเขาพักในหอพักทันที

~๕~
ขอ ๑๓ สิทธิในการเขาพักอาศัยในหอพัก ใหถือเปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนใหกับบุคคลอื่น
มิได และจะตองเขาพักอาศัยในหอพักภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มิฉะนั้น
จะถือวาสละสิทธิ์การเขาพัก
ขอ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงหรือยายหองพัก หรือหอพัก จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการบริหารหอพักกอนเทานั้น
ขอ ๑๕ นักศึกษาผูมีสิทธิเขาพักอาศัยในหอพัก ตองชําระเงินคาบํารุงหอพัก และคาประกัน
ของเสียหายในหอพักใหเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคืนคา
บํารุงหอพัก กรณีนักศึกษาสิ้นสภาพการเปนนักศึกษา หรือลาออกจากการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๖ กรณี นักศึกษาที่มีความจําเปนจะตองพักในหอพักตอไป ใหยื่นความประสงคตอผู
กํากับ ดูแลหอพั กลวงหนาตามระยะเวลาที่ห อพักประกาศ และเมื่ อได รับ อนุ ญ าตแลวจะตองชําระคาบํ ารุง
หอพักจึงจะมีสิทธิเขาพักได และจะตองพักในหองที่คณะกรรมการบริหารหอพักจัดใหตามความเหมาะสม
หมวด ๔
อัตราคาบํารุงหอพักและคาสาธารณูปโภค
ขอ ๑๗ อัตราคาบํารุงหอพัก มีดังนี้
(1) ใหเรีย กเก็ บ ในอัตราคนละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พัน บาทถวน) ตอรอบระยะเวลา
การศึกษาคราวละไมเกิน ๖ เดือน
(2) นักศึกษาจะตองชําระคาประกันความเสียหาย จํานวน ๕๐๐ บาท (หารอยบาท
ถวน) และคาประกันกุญแจหรือคียการด จํานวน ๓๐๐ บาท (สามรอยบาทถวน)
(3) คาประกัน ใหแยกบัญชีรับไวตางหาก เปนเงินฝากถอนคืนใหแกนักศึกษาที่มิได
ทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหายและมายื่นคํารองขอคืนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่สาํ เร็จการศึกษาหรือ
สิ้นสภาพการเปนนักศึกษา หากนักศึกษาไมมายื่นคํารองขอคืนภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหมหาวิทยาลัยโอน
เงินคาประกันของเสียหายเปนคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๘ อัตราคาสาธารณูปโภค มีดังนี้
(1) ค าไฟฟ า ให เรีย กเก็บ ตามอั ตราที่ มหาวิท ยาลัย ประกาศกําหนด โดยคิ ดจาก
ปริมาณการใชไฟฟาตามหนวยการใชงานจริงที่ปรากฏในมาตรวัดไฟฟาของหองพักนั้น ๆ ณ วันประกาศอยูที่
หนวยละ ๔.๒๐ บาท (สี่บาทยี่สิบสตางคถวน) และนักศึกษาจะตองชําระคาไฟฟาภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป หากนักศึกษาไมชําระคาไฟฟาหลังจากครบกําหนดชําระแลว เปนระยะเวลา ๗ วัน ทางหอพักจะทําการ
งดจายกระแสไฟฟาจนกวานักศึกษาจะชําระเงินคาไฟฟาในเดือนนั้น ๆ
(2) คาน้ําประปา ใหเรียกเก็บตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด โดยคิดจาก
ปริมาณการใชงานจริงที่ปรากฏในมาตรวัดน้ําของหองพักนั้น ๆ ณ วันประกาศอยูที่หนวยละ ๓.๐๐ บาท (สาม
บาทถวน) และนักศึกษาจะตองชําระคาน้ําประปาภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป หากนักศึกษาไมชําระคา
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น้ําประปาหลังจากครบกําหนดชําระแลว เปนระยะเวลา ๗ วัน ทางหอพักจะทําการงดจายน้ําประปาจนกวา
นักศึกษาจะชําระเงินคาน้ําประปาในเดือนนั้น ๆ
(3) อัตราค าสาธารณู ป โภคตามขอ (๑) และ (๒) ให ชําระที่สํานักงานหอพักหรือ
ชําระที่งานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ขอ ๑๙ นักศึกษาที่ชําระเงินลาชาเกินกําหนดจะตองเสียคาปรับ ดังนี้
(1) คาไฟฟาและคาน้ําประปา ปรับวันละ ๑๐ บาท (สิบ บาทถวน) ทั้งนี้สูงสุดไม
เกิน ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน)
(2) คาบํารุงหอพักปรับวันละ ๑๐ บาท (สิบบาทถวน) ทั้งนี้สูงสุดไมเกิน ๕๐๐ บาท
(หารอยบาทถวน)
หมวด ๕
หนาที่และขอกําหนดวินัยของนักศึกษาหอพัก
ขอ ๒๐ ใหนักศึกษาหอพักมีหนาที่พึงปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ต อ งเข า ร ว มกิจ กรรมอัน เป น ประโยชน ตอ มหาวิท ยาลั ย และมี ห น าที่ เข ารับ
การศึกษาอบรม ในโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา
(2) ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศตาง ๆ ของหอพั ก
และมหาวิทยาลัยโดยเครงครัดอยูเสมอ
(3) ตองไมนําสัตวเลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงในหอพักและบริเวณโดยรอบหอพัก
(4) นักศึกษาหอพักตองเตรียมเครื่องใชสวนตัวที่จําเปนตาง ๆ ใหพรอมกอนเขาพัก
(5) ตองเขาออกหอพักภายในเวลาเปด - ปดหอพัก เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะ
กรมการบริหารหอพัก ผูกํากับดูแลหอพัก หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
(6) นั ก ศึ ก ษาต อ งตรวจตราห อ งพั ก และอุ ป กรณ ในห อ งพั ก ในวั น ที่ เข า พั ก ให
เรียบรอยตามแบบฟอรมที่สํานักงานหอพักกําหนด และตองดูแลรักษาหองพักและอุปกรณ เครื่องใชภายใน
หองพักใหมีความสะอาด เรียบรอย อยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานอยูเสมอ หากมีการชํารุด เสียหาย หรือ
แตกหั กบุ บ สลายเกิ ด ขึ้ น ในระหวา งการเข า พั ก จะต อ งแจ งให เจาหน าที่ ป ระจําหอพั ก ทราบโดยทั น ที และ
นักศึกษาตองชดใชคาเสียหายหรือชําระเงินคาใชจายใหแกทางมหาวิทยาลัยจนครบถวน
(7) นักศึกษาที่ใชยานพาหนะสวนตัวตองจอดในสถานที่ที่หอพักกําหนดโดยจอดให
เปนระเบียบไมกีดขวางทางเขา - ออกและเสนทางการจราจร กรณีเกิดความเสียหาย หรือการสูญหายไมวา
กรณีใด ๆ ทางมหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
(8) นักศึ กษาต องไมนําทรัพยสินมีคาเก็บไวภ ายในหองพัก หากมีกรณีเกิดความ
เสียหาย หรือการสูญหายไมวากรณีใด ๆ ทางมหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
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(9) นักศึกษาตองดูแลหองพักที่ตนอาศัยมิใหสกปรก หรือสงกลิ่นเหม็นรบกวน หรือ
สงเสียง ทําใหเกิดเสียง หรือกระทําการอื้ออึงโดยไมมีเหตุอันสมควร จนทําใหผูอื่นไดรับความเดือดรอน รําคาญ
หรือการกระทําสิ่งใด ๆ จนเปนที่นาหวาดกลัวหรือเปนอันตรายแกผูพักอาศัยใกลเคียง
(10) นักศึ กษาตองรับ ผิดชอบกุญ แจตู กุญ แจห องพั ก คียการด ใหอยู ในสภาพที่
สมบูรณ
(11) ทางเดิ น ภายในหอพัก เป น สมบัติ สว นรวม ไมอ นุญ าตให ว างรองเทา หรือ
สิ่งของใด ๆ หนาหองโดยเด็ดขาด
(12) นั กศึ กษาจะต องปฏิ บั ติ ต นเยี่ ย งสุ ภ าพชน ทั้ งด านการแต งกายและความ
ประพฤติอยางเหมาะสม ไมสอไปในทางอนาจารในหอพักและบริเวณโดยรอบหอพัก
(13) เมื่อนักศึกษาในหอพักปวยตองรายงานใหอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับ
ดูแลหอพักทราบทันที
(14) หากมี เหตุ การณ ผิด ปกติเกิด ขึ้น ภายในหอพั กหรือ บริเวณโดยรอบหอพั ก
นักศึกษาจะตองแจงใหอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแลหอพักทราบทันที
(15) นักศึกษาตองปดอุปกรณไฟฟาทุกครั้งกอนที่จะออกจากหองพัก
(16) นักศึกษาตองใหความรวมมือในการดําเนิ นการเกี่ ยวกับหอพั ก เช น รักษา
สาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอม เปนตน
(17) หามนักศึกษาทิ้งสิ่งของ เศษผง เศษอาหารลงในอางลางหนา ทอน้ําตาง ๆ
และ ชักโครก
(18) หามตอกตะปู ติด ปะ แปะ รูปโปสเตอร เขียนรูปหรือขีดเขียนขอความใด ๆ
อันทําใหเปรอะเปอนตามฝาผนัง พื้นหอง ประตู ตูเสื้อผาหรือที่อื่น ๆ ในบริเวณหองพักและบริเวณโดยรอบ
หอพัก
(19) หามปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อ หรือบอกขอมูลสวนตัวใด ๆ อันเปน
เท็จแกอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแลหอพัก
(20) หามมีไวซึ่งกุญแจหรือวัตถุอื่นใดที่สามารถเปดหองพักผูอื่นได
(21) หามเขาไปหองพักของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของหอง
(22) หามนําบุคคลภายนอกเขาในหองพักโดยไมไดรับอนุญาต หากมีความจําเปน
ใหอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแลหอพักเปนผูพิจารณาอนุญาต และตองออกจากบริเวณหอพักตาม
กําหนดเวลาของหอพัก
(23) หามปนรั้วหอพักและหามปนปายสวนใดสวนหนึ่งของอาคารหอพัก
(24) หามเคลื่อนยาย ติดตั้ง ตอเติม ดัดแปลง หรือแกไขวัสดุ ครุภัณฑของหอพัก
หรือทําใหอุปกรณหอพักชํารุดเสียหาย เวนแตไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแลหอพัก
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(25) ห า มลั ก ทรั พ ย ห รื อ จงใจกระทํ า การใด ๆ หรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู อื่ น อั น
กอใหเกิดความเสียหายแกอาคาร หรือทรัพยสินของหอพัก หรือของผูอื่นในหอพัก
(26) หามเลนการพนันทุกชนิด และหรือกอตั้งบอนการพนันภายในบริเวณหอพัก
(27) หามเสพหรือมีไวในครอบครอง ซึ่งสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตประสาทและเอกสารตองหามใด ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดภายในบริเวณหอพัก
(28) หามนําหรือมีไวซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่จะเปนอันตรายเขามา หรือมีไว
ครอบครองในบริเวณหอพัก
(29) ห า มมี ไว ซึ่งสื่ อลามกทุ กชนิ ด ห ามประพฤติ ตนเสื่อ มเสีย ทางเพศและการ
กระทําที่ขัดตอศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยภายในบริเวณหอพัก
(30) หามเป นผู กอการ ผูใช ผูสนั บสนุน ใหเกิดเหตุวุน วายรายแรงขึ้น ในหอพั ก
ทะเลาะวิวาทหรือทํารายรางกายหรือกอใหเกิดการแตกความสามัคคีระหวางนักศึกษาภายในหอพัก
(31) ห ามปรุ ง หรื อ ประกอบอาหาร เว น แต ได รั บ อนุ ญ าตจากอาจารย ป ระจํ า
หอพักหรือผูกํากับดูแลหอพัก
(32) ห ามจัดงานรื่น เริงสั งสรรคใด ๆ ในหอพั กหรือบริเวณหอพั ก เว น แต ไดรั บ
อนุญาตจากอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแลหอพัก
(33) หามดูหมิ่น ไมเคารพ แสดงกิริยาที่หยาบคาย หรือกลาววาจา ตออาจารย
ประจําหอพัก ผูกํากับดูแลหอพัก และบุคคลทั่วไป
(34) หามขัดขืน ฝาฝนคําสั่งของอาจารยประจําหอพัก ผูกํากับดูแลหอพัก คําสั่ง
และประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
การกําหนดเวลาเขาออกหอพัก
ขอ ๒๑ กําหนดใหหอพัก เปดในเวลา ๐๖.๐๐ น. และ ปดในเวลา ๒๒.๐๐ น.
ขอ ๒๒ นักศึกษาที่มีภารกิจสําคัญหรือความจําเปนตองออกจากหอพักกอนเวลาเปดหอพัก
หรือกลับเขาหอพักหลังเวลาปดหอพัก ใหทําบันทึกขออนุญาตพรอมชี้แจงเหตุผลตออาจารยประจําหอพักหรือ
ผูกํากับดูแลหอพัก ลวงหนาอยางนอย ๑ วัน และตองไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแล
หอพักกอน จึงจะเขาออกไดในชวงเวลาดังกลาว
ขอ ๒๓ หามบุคคลภายนอกเขาออกหอพักไมวากรณีใด ๆ เวนแตมีเหตุจําเปนเรงดวนหรือ
ไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแลหอพัก
หมวด ๗
การชดใชคาเสียหาย
ขอ ๒๔ ผูอาศัยตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เมื่อกระทําสิ่ง
ตอไปนี้เปรอะเปอน ชํารุด เสียหาย แตกหักบุบสลายหรือสูญหาย

~๙~
(1) ฟูก เตียง ที่นอน
(2) โตะและเกาอี้อานหนังสือ ตูล็อคเกอร
(3) ประตู กระจก บานพับ กลอน คียการด กุญแจ ลูกกุญแจ
(4) สวิตชไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ พัดลม หลอดไฟ เครื่องทําน้ําอุน
(5) สุขภัณฑตางๆ
(6) สิ่งอืน่ ใดที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน
ขอ ๒๕ ความรับผิดชอบและการชดใชคาเสียหายตามความในขอ ๒๔ ใหยกเวนกรณีที่เปน
การชํารุดอันเกิดขึ้นเองตามสภาพการใชงานของวัตถุนั้น ๆ
หมวด ๘
วินัยและการลงโทษของนักศึกษาหอพัก
ขอ ๒๖ ใหกําหนดโทษสําหรับนักศึกษาหอพักที่ฝาฝนขอกําหนดวินัยในหอพัก ตามลักษณะ
การกระทํา ดังนี้
(1) วากลาวตักเตือนดวยวาจาและบันทึกความผิด
(2) ตัดคะแนนความประพฤติ
(3) ทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๒๗ นักศึกษาผูใดฝาฝนขอกําหนดวินัยในหอพักตามหมวด ๕ ขอ ๒๐ (๒) ถึงขอ ๒๐
(๑๘) ถือวามีความผิดไมรายแรง ใหอาจารยประจําหอพักวากลาวตักเตือนดวยวาจาและทําการบันทึกความผิด
ไวตามแต จะเห็ นสมควร หากนั กศึ กษาผูใดเคยถูกวากลาวตักเตือนดวยวาจาและทําการบัน ทึกความผิ ดไว
แลวแตยังกระทําความผิดขึ้นอีก ใหอาจารยป ระจําหอพักเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพัฒ นากิจกรรม
นักศึกษาหอพักเพื่อพิจารณาลงโทษใหตัดคะแนนความประพฤติไดทันที
ขอ ๒๘ นักศึกษาผูใดฝาฝนขอกําหนดวินัยในหอพักตามหมวด ๕ ขอ ๒๐ (๑๙) ถึงขอ ๒๐
(๓๔) ถื อว ามี ค วามผิ ดรา ยแรง ให อาจารย ป ระจําหอพั กเสนอความเห็น ตอคณะกรรมการพัฒ นากิจ กรรม
นักศึกษาหอพัก เพื่อพิจารณาลงโทษใหทําทัณฑบนดวยลายลักษณอักษรไดทันทีและรายงานตอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยตอไปดวย
ขอ ๒๙ กรณีที่มิไดระบุไวในหนาที่หรือเปนขอกําหนดของนักศึกษาตามหมวด ๕ แตเปนการ
กระทํา ที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือกรณีที่มีปญหาตองวินิจฉัยวาการกระทําใดของนักศึกษาหอพักเขา
ขอกําหนดวินัยในหอพักหรือเปนความผิดรายแรงหรือไม ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหอพัก
เปนผูพิจารณา
ขอ ๓๐ การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการบริหารหอพักภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแตวันที่ทราบคําสั่ง

~ ๑๐ ~
ขอ ๓๑ ใหนักศึกษาหอพักปฏิบัติตามระเบียบหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่มีผลบังคับใชแลว
หรือจะมีใชบังคับในอนาคตอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอยภายใน
หอพัก
ขอ ๓๒ นั กศึ กษาหอพั กผูใดฝาฝน คําสั่ง ขอหาม หรือไมป ฏิบัติตามประกาศนี้ ผูนั้น เป น
ผูกระทําผิดเกี่ยวกับการอยูอาศัยในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย จึงตองไดรับโทษทางวินัยตามที่กําหนดไวใน
ประกาศฉบับนี้และอาจไดรับโทษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยวินัยนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

