
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง ขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------- 

  เพ่ือใหการดําเนินงานของหอพักนักศึกษาครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไป

ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ ภายใตวัตถุประสงคเพ่ือเปนการจัดสวัสดิการใหกับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมิไดหวังผลประโยชน อีกท้ังยังเปนการพัฒนานักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก 

การใชชีวิตรวมกันภายใตขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี การอยูรวมกันอยางมีระเบียบวินัย            

การแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน การทํากิจกรรมรวมกันจนกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน 

ตลอดจนความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  

  อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๑(๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

พ.ศ.๒๕๔๗ จึงออกประกาศขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ ไวดังนี้ 

  ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ขอปฏิบัติสําหรับ

นักศึกษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ประกาศ คําสั่งอ่ืนใด ท่ีกําหนดไวแลวหรือขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศฉบับ

นี้แทน 

ขอ ๔ ในประกาศนี ้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 “หอพัก” หมายความวา หอพักนักศึกษาครุศาสตร  

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยอนุญาตใหเขาพักอาศัยในหอพักของ

มหาวิทยาลัย 

“คณะกรรมการบริหารหอพัก” หมายความวา บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ งเปน

คณะกรรมการบริหารหอพักตามประกาศนี้ 

“คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา” หมายความวา บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน

คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาหอพัก  
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“อาจารยประจําหอพัก “ หมายความวา บุคคลากรท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนอาจารยประจํา

หอพัก  

“ผูกํากับดูแลหอพัก” หมายความวา บุคลากรท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูกํากับดูแลหอพัก 

ทําหนาท่ีควบคุมดูแลหอพักตามประกาศนี้ และดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

“คาบํารุงหอพัก” หมายความวา เงินสนับสนนุการบริหารงานหอพักของมหาวิทยาลัย 

“คาประกันของเสียหาย” หมายความวา เงินคาประกันของเสียหาย กรณีหองพักมีความ

ชํารุดเสียหาย หรือแตกหักบุบสลายในระหวางการเขาพัก 

“รอบระยะเวลาการศึกษา” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ีเริ่มเขาพักในหอพักไปจน

สิ้นสุดการศึกษาในภาคการศึกษานั้น หรือในภาคการศึกษาฤดูรอนโดยมีระยะเวลาคราวละไมเกิน ๖ เดือนตอ

รอบระยะเวลาการศึกษา หรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือท่ีคณะกรรมการบริหารหอพักกําหนด 

  ขอ ๕  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือแนวทาง

ปฏิบัติ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

           กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจ

วินิจฉัยสั่งการ และใหถือคําวินิจฉัยและคําสั่งการของอธิการบดีเปนท่ีสุด 

 

หมวด ๑ 

วัตถุประสงค 

  ขอ ๖ ขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

   (๑) เพ่ือจัดสวัสดิการทางดานท่ีพักอาศัยใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

โดยมิไดหวังผลประโยชน  

   (๒) เพ่ือฝกฝนใหนักศึกษาเปนผูมีความกระตือรือรน ใฝเรียนรู รูจักแสวงหาความรู

และประสบการณเปนนิจ เพ่ือจะไดเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติตอไป 

   (๓) เพ่ือพัฒนานักศึกษารูจักการอยูรวมกัน เคารพในสิทธิซ่ึงกันและกัน มีน้ําใจ มี

ความสามัคคี มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสวนรวม เสริมสรางบรรยากาศการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

   (๔) เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาซ่ึงมีความรูและความสนใจแตกตางกันไดแลกเปลี่ยน

ความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

 

หมวด ๒ 

การบริหารและดําเนินงานหอพัก 

  ขอ ๗ ใหหอพักอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหอพัก และใหงานจัดการ

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการบริหารหอพักและดําเนินการตามท่ีคณะ

กรรมการบรหิารหอพักมอบหมาย 
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  ขอ ๘ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหอพักประกอบดวย  

   (๑) อธิการบดี     เปนประธานกรรมการ 

   (๒) รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานกิจการนักศึกษา เปนรองประธานกรรมการ  

   (๓) รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานบริหาร   เปนกรรมการ 

   (๔) คณบดีคณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอน เปนกรรมการ 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต     

   (๕) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการ 

    (๖) ผูอํานวยการกองกลาง    เปนกรรมการ 

   (๗) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  เปนกรรมการ 

   (๘) หัวหนางานคลัง    เปนกรรมการ  

   (๙) หัวหนางานนิติการ    เปนกรรมการ 

   (๑๐) หัวหนางานอาคารสถานท่ี   เปนกรรมการ 

   (๑๑) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

   (๑๒) เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดูแลหอพักของ  เปนผูชวยเลขานุการ 

          งานจัดการทรพัยสินและสิทธิประโยชน จํานวน ๒ คน  

   (๑๓) เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดูแลหอพักของ  เปนผูชวยเลขานุการ 

          กองพัฒนานักศึกษาและศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการจํานวน ๒ คน 

  ใหคณะกรรมการบริหารหอพักมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบายการบริหารงานหอพัก ในดานความปลอดภัย การอํานวยความ

สะดวก การใหบริการ หรือดานอ่ืน ๆ เพ่ือใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังการดําเนินการตางๆใหเปนไป

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(2)  กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานในหอพัก การเขาพักอาศัย การรักษาความ

เปนระเบียบเรียบรอยในหอพัก และใหมีอํานาจในการบังคับใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว โดยออก

ประกาศ ขอกําหนดหรือคําสั่ง ตามแตกรณี 

(3)  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการของหอพัก 

(4)  เสนอแนะการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารหอพักและดําเนินกิจการหอพัก 

งบประมาณ การลงทุนและการพัฒนาตอมหาวิทยาลัย 

(5)  ใหมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือ

ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานหอพักมอบหมาย 

(6)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
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  ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรม ประกอบดวย  

 (๑) รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานกิจการนักศึกษา เปนประธานกรรมการ 

 (๒) รองคณบดี คณะท่ีมีนักศึกษา   เปนกรรมการ 

                        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ท่ีคณบดีมอบหมาย    

 (๓) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา    เปนกรรมการ 

 (๔) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   เปนกรรมการและเลขานุการ 

อาจใหมีผูชวยเลขานุการก็ได 

  ใหคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) พิจารณาเสนอความคิดเห็นตอมหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานกิจกรรมนักศึกษาครุ

ศาสตร 

(2) จัดทําแผน ติดตาม ประเมินผลแผนงานในการทํากิจกรรมนักศึกษาครุศาสตร 

(3) ดูแลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในหอพักนักศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตร

พัฒนานักศึกษาครุศาสตร 

(4) เปนผูเสนอใหมีการพิจารณาในกรณีท่ีมีปญหาการดําเนินงานกิจกรรมหอพัก

นักศึกษาครุศาสตร 

(5) พิจารณารางระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวกับกิจกรรมของนักศึกษาหอพักนักศึกษา          

ครุศาสตร 

(6) ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานของตามแผนการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาเสนอตอมหาวิทยาลัย 

(7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๓ 

วิธีการในการเขาพักในหอพัก 

  ขอ ๑๐  ใหนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปท่ี ๑ มีสิทธิเขาพักในหอพักเปนลําดับ

แรก เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปนอ่ืนใหคณะกรรมการบริหารหอพักพิจารณาการเขาพักในหอพัก

ของนักศึกษาตามสมควร 

  ขอ ๑๑  ใหงานจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชนเปนผูดําเนินการประกาศรับสมัคร

นักศึกษาเขาพักในหอพักและใหคณะกรรมการบริหารหอพักแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือก

นักศึกษาเขาพักพรอมท้ังทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาพักในแตละรอบระยะเวลาการศึกษา 

  ขอ ๑๒  นักศึกษาผูไดรับการคัดเลือกใหเขาพักในหอพักจะมีสิทธิในหอพักเฉพาะในแตละ

รอบระยะเวลาการศึกษานั้น ๆ เวนแตจะสิ้นสภาพการเปนนักศึกษากอนสิ้นปการศึกษาใหถือวาหมดสิทธิใน

การเขาพักในหอพักทันที 
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ขอ ๑๓  สิทธิในการเขาพักอาศัยในหอพัก ใหถือเปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนใหกับบุคคลอ่ืน

มิได และจะตองเขาพักอาศัยในหอพักภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มิฉะนั้น

จะถือวาสละสิทธิ์การเขาพัก 

ขอ ๑๔  การเปลี่ยนแปลงหรือยายหองพัก หรือหอพัก จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการบริหารหอพักกอนเทานั้น 

ขอ ๑๕  นักศึกษาผูมีสิทธิเขาพักอาศัยในหอพัก ตองชําระเงินคาบํารุงหอพัก และคาประกัน

ของเสียหายในหอพักใหเสร็จสิ้นในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคืนคา

บํารุงหอพัก กรณีนักศึกษาสิ้นสภาพการเปนนักศึกษา หรือลาออกจากการเปนนักศึกษา 

ขอ ๑๖  กรณีนักศึกษาท่ีมีความจําเปนจะตองพักในหอพักตอไป ใหยื่นความประสงคตอผู

กํากับดูแลหอพักลวงหนาตามระยะเวลาท่ีหอพักประกาศ และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจะตองชําระคาบํารุง

หอพักจึงจะมีสิทธิเขาพักได และจะตองพักในหองท่ีคณะกรรมการบริหารหอพักจัดใหตามความเหมาะสม 

 

หมวด ๔ 

อัตราคาบํารุงหอพักและคาสาธารณูปโภค 

  ขอ ๑๗ อัตราคาบํารุงหอพัก มีดังนี้ 

(1) ใหเรียกเก็บในอัตราคนละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถวน) ตอรอบระยะเวลา

การศึกษาคราวละไมเกิน ๖ เดือน     

(2) นักศึกษาจะตองชําระคาประกันความเสียหาย จํานวน ๕๐๐ บาท (หารอยบาท

ถวน)  และคาประกันกุญแจหรือคียการด จํานวน ๓๐๐ บาท (สามรอยบาทถวน)  

(3)  คาประกัน ใหแยกบัญชีรับไวตางหาก เปนเงินฝากถอนคืนใหแกนักศึกษาท่ีมิได

ทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหายและมายื่นคํารองขอคืนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันท่ีสาํเร็จการศึกษาหรือ

สิ้นสภาพการเปนนักศึกษา หากนักศึกษาไมมายื่นคํารองขอคืนภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหมหาวิทยาลัยโอน

เงินคาประกันของเสียหายเปนคาข้ึนทะเบียนบัณฑิตหรือเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๘ อัตราคาสาธารณูปโภค มีดังนี้ 

(1) คาไฟฟา ใหเรียกเก็บตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด โดยคิดจาก

ปริมาณการใชไฟฟาตามหนวยการใชงานจริงท่ีปรากฏในมาตรวัดไฟฟาของหองพักนั้น ๆ ณ วันประกาศอยูท่ี

หนวยละ ๔.๒๐ บาท (สี่บาทยี่สิบสตางคถวน)  และนักศึกษาจะตองชําระคาไฟฟาภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือน

ถัดไป หากนักศึกษาไมชําระคาไฟฟาหลังจากครบกําหนดชําระแลว เปนระยะเวลา ๗ วัน ทางหอพักจะทําการ

งดจายกระแสไฟฟาจนกวานักศึกษาจะชําระเงินคาไฟฟาในเดือนนั้น ๆ  

(2) คาน้ําประปา ใหเรียกเก็บตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด โดยคิดจาก

ปริมาณการใชงานจริงท่ีปรากฏในมาตรวัดน้ําของหองพักนั้น ๆ ณ วันประกาศอยูท่ีหนวยละ ๓.๐๐ บาท (สาม

บาทถวน) และนักศึกษาจะตองชําระคาน้ําประปาภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป หากนักศึกษาไมชําระคา
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น้ําประปาหลังจากครบกําหนดชําระแลว เปนระยะเวลา ๗ วัน ทางหอพักจะทําการงดจายน้ําประปาจนกวา

นักศึกษาจะชําระเงินคาน้ําประปาในเดือนนั้น ๆ 

(3) อัตราคาสาธารณูปโภคตามขอ (๑) และ (๒) ใหชําระท่ีสํานักงานหอพักหรือ

ชําระท่ีงานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

  ขอ ๑๙ นักศึกษาท่ีชําระเงินลาชาเกินกําหนดจะตองเสียคาปรับ ดังนี้ 

(1)  คาไฟฟาและคาน้ําประปา ปรับวันละ ๑๐ บาท (สิบบาทถวน) ท้ังนี้สูงสุดไม

เกิน ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) 

(2) คาบํารุงหอพักปรับวันละ ๑๐ บาท (สิบบาทถวน) ท้ังนี้สูงสุดไมเกิน ๕๐๐ บาท 

(หารอยบาทถวน) 

 

หมวด ๕ 

หนาท่ีและขอกําหนดวินัยของนักศึกษาหอพัก 

ขอ ๒๐ ใหนักศึกษาหอพักมีหนาท่ีพึงปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) ตองเขารวมกิจกรรมอันเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย และมีหนาท่ีเขารับ

การศึกษาอบรม  ในโครงการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

(2)  ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศตาง ๆ ของหอพัก

และมหาวิทยาลัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 

(3)  ตองไมนําสัตวเลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงในหอพักและบริเวณโดยรอบหอพัก 

(4)  นักศึกษาหอพักตองเตรียมเครื่องใชสวนตัวท่ีจําเปนตาง ๆ ใหพรอมกอนเขาพัก 

(5)  ตองเขาออกหอพักภายในเวลาเปด - ปดหอพัก เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะ

กรมการบริหารหอพัก ผูกํากับดูแลหอพัก หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

(6)  นักศึกษาตองตรวจตราหองพักและอุปกรณ ในหองพักในวันท่ีเขาพักให

เรียบรอยตามแบบฟอรมท่ีสํานักงานหอพักกําหนด และตองดูแลรักษาหองพักและอุปกรณเครื่องใชภายใน

หองพักใหมีความสะอาด เรียบรอย อยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานอยูเสมอ หากมีการชํารุด เสียหาย หรือ

แตกหักบุบสลายเกิดข้ึนในระหวางการเขาพัก จะตองแจงใหเจาหนาท่ีประจําหอพักทราบโดยทันทีและ

นักศึกษาตองชดใชคาเสียหายหรือชําระเงินคาใชจายใหแกทางมหาวิทยาลัยจนครบถวน 

(7)  นักศึกษาท่ีใชยานพาหนะสวนตัวตองจอดในสถานท่ีท่ีหอพักกําหนดโดยจอดให

เปนระเบียบไมกีดขวางทางเขา - ออกและเสนทางการจราจร กรณีเกิดความเสียหาย หรือการสูญหายไมวา

กรณีใด ๆ    ทางมหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

(8)  นักศึกษาตองไมนําทรัพยสินมีคาเก็บไวภายในหองพัก หากมีกรณีเกิดความ

เสียหาย หรือการสูญหายไมวากรณีใด ๆ ทางมหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
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(9)  นักศึกษาตองดูแลหองพักท่ีตนอาศัยมิใหสกปรก หรือสงกลิ่นเหม็นรบกวน หรือ

สงเสียง ทําใหเกิดเสียง หรือกระทําการอ้ืออึงโดยไมมีเหตุอันสมควร จนทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอน รําคาญ 

หรือการกระทําสิ่งใด ๆ จนเปนท่ีนาหวาดกลัวหรือเปนอันตรายแกผูพักอาศัยใกลเคียง 

(10) นักศึกษาตองรับผิดชอบกุญแจตู กุญแจหองพัก คียการด ใหอยูในสภาพท่ี

สมบูรณ 

(11)  ทางเดินภายในหอพักเปนสมบัติสวนรวม ไมอนุญาตใหวางรองเทา หรือ

สิ่งของใด ๆ หนาหองโดยเด็ดขาด 

(12)  นักศึกษาจะตองปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชน ท้ังดานการแตงกายและความ

ประพฤติอยางเหมาะสม ไมสอไปในทางอนาจารในหอพักและบริเวณโดยรอบหอพัก 

(13)  เม่ือนักศึกษาในหอพักปวยตองรายงานใหอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับ

ดูแลหอพักทราบทันที 

(14)  หากมีเหตุการณผิดปกติเกิดข้ึนภายในหอพักหรือบริเวณโดยรอบหอพัก

นักศึกษาจะตองแจงใหอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแลหอพักทราบทันที 

(15)  นักศึกษาตองปดอุปกรณไฟฟาทุกครั้งกอนท่ีจะออกจากหองพัก 

(16)  นักศึกษาตองใหความรวมมือในการดําเนินการเก่ียวกับหอพัก เชน รักษา           

สาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอม เปนตน 

(17)  หามนักศึกษาท้ิงสิ่งของ เศษผง เศษอาหารลงในอางลางหนา ทอน้ําตาง ๆ 

และ ชักโครก 

(18)  หามตอกตะปู ติด ปะ แปะ รูปโปสเตอร เขียนรูปหรือขีดเขียนขอความใด ๆ 

อันทําใหเปรอะเปอนตามฝาผนัง พ้ืนหอง ประตู ตูเสื้อผาหรือท่ีอ่ืน ๆ ในบริเวณหองพักและบริเวณโดยรอบ

หอพัก 

(19)  หามปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อ หรือบอกขอมูลสวนตัวใด ๆ อันเปน

เท็จแกอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแลหอพัก 

(20)  หามมีไวซ่ึงกุญแจหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีสามารถเปดหองพักผูอ่ืนได 

(21)  หามเขาไปหองพักของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของหอง 

(22)  หามนําบุคคลภายนอกเขาในหองพักโดยไมไดรับอนุญาต หากมีความจําเปน

ใหอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแลหอพักเปนผูพิจารณาอนุญาต และตองออกจากบริเวณหอพักตาม

กําหนดเวลาของหอพัก 

(23)  หามปนรั้วหอพักและหามปนปายสวนใดสวนหนึ่งของอาคารหอพัก 

(24)  หามเคลื่อนยาย ติดต้ัง ตอเติม ดัดแปลง หรือแกไขวัสดุ ครุภัณฑของหอพัก

หรือทําใหอุปกรณหอพักชํารุดเสียหาย เวนแตไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแลหอพัก 
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(25)  หามลักทรัพยหรือจงใจกระทําการใด ๆ หรือละเมิดสิทธิของผู อ่ืน อัน

กอใหเกิดความเสียหายแกอาคาร หรือทรัพยสินของหอพัก หรือของผูอ่ืนในหอพัก 

(26)  หามเลนการพนันทุกชนิด และหรือกอตั้งบอนการพนันภายในบริเวณหอพัก 

(27)  หามเสพหรือมีไวในครอบครอง ซ่ึงสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์

ตอจิตประสาทและเอกสารตองหามใด ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดภายในบริเวณหอพัก 

(28)  หามนําหรือมีไวซ่ึงอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งท่ีจะเปนอันตรายเขามา หรือมีไว

ครอบครองในบรเิวณหอพัก 

(29)  หามมีไวซ่ึงสื่อลามกทุกชนิด หามประพฤติตนเสื่อมเสียทางเพศและการ

กระทําท่ีขัดตอศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยภายในบริเวณหอพัก 

(30)  หามเปนผูกอการ ผูใช ผูสนับสนุน ใหเกิดเหตุวุนวายรายแรงข้ึนในหอพัก 

ทะเลาะวิวาทหรือทํารายรางกายหรือกอใหเกิดการแตกความสามัคคีระหวางนักศึกษาภายในหอพัก 

(31)  หามปรุง หรือประกอบอาหาร เวนแตไดรับอนุญาตจากอาจารยประจํา

หอพักหรือผูกํากับดูแลหอพัก 

(32)  หามจัดงานรื่นเริงสังสรรคใด ๆ ในหอพักหรือบริเวณหอพัก เวนแตไดรับ

อนุญาตจากอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแลหอพัก 

(33)  หามดูหม่ิน ไมเคารพ แสดงกิริยาท่ีหยาบคาย หรือกลาววาจา ตออาจารย

ประจําหอพัก ผูกํากับดูแลหอพัก และบุคคลท่ัวไป 

(34)  หามขัดขืน ฝาฝนคําสั่งของอาจารยประจําหอพัก ผูกํากับดูแลหอพัก คําสั่ง 

และประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด ๖ 

การกําหนดเวลาเขาออกหอพัก 

  ขอ ๒๑  กําหนดใหหอพัก เปดในเวลา ๐๖.๐๐ น. และ ปดในเวลา ๒๒.๐๐ น.    

  ขอ ๒๒  นักศึกษาท่ีมีภารกิจสําคัญหรือความจําเปนตองออกจากหอพักกอนเวลาเปดหอพัก 

หรือกลับเขาหอพักหลังเวลาปดหอพัก ใหทําบันทึกขออนุญาตพรอมชี้แจงเหตุผลตออาจารยประจําหอพักหรือ

ผูกํากับดูแลหอพัก ลวงหนาอยางนอย ๑ วัน และตองไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแล

หอพักกอน จึงจะเขาออกไดในชวงเวลาดังกลาว 

  ขอ ๒๓ หามบุคคลภายนอกเขาออกหอพักไมวากรณีใด ๆ เวนแตมีเหตุจําเปนเรงดวนหรือ

ไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําหอพักหรือผูกํากับดูแลหอพัก 

 

หมวด ๗ 

การชดใชคาเสียหาย 

ขอ ๒๔ ผูอาศัยตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เม่ือกระทําสิ่ง

ตอไปนี้เปรอะเปอน ชํารุด เสียหาย แตกหักบุบสลายหรือสูญหาย 



~ ๙ ~ 
 

(1)  ฟูก เตียง ท่ีนอน  

(2)  โตะและเกาอ้ีอานหนังสือ ตูล็อคเกอร   

(3)  ประตู กระจก บานพับ กลอน คียการด กุญแจ ลูกกุญแจ  

(4)  สวิตชไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ พัดลม หลอดไฟ เครื่องทําน้ําอุน 

(5)  สขุภัณฑตางๆ 

(6)  สิ่งอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน 

ขอ ๒๕ ความรับผิดชอบและการชดใชคาเสียหายตามความในขอ ๒๔ ใหยกเวนกรณีท่ีเปน

การชํารุดอันเกิดข้ึนเองตามสภาพการใชงานของวัตถุนั้น ๆ 

 

หมวด ๘ 

วินัยและการลงโทษของนักศึกษาหอพัก 

  ขอ ๒๖  ใหกําหนดโทษสําหรับนักศึกษาหอพักท่ีฝาฝนขอกําหนดวินัยในหอพัก ตามลักษณะ

การกระทํา ดังนี้ 

(1) วากลาวตักเตือนดวยวาจาและบันทึกความผิด 

(2) ตัดคะแนนความประพฤติ 

(3) ทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๒๗  นักศึกษาผูใดฝาฝนขอกําหนดวินัยในหอพักตามหมวด ๕ ขอ ๒๐ (๒) ถึงขอ ๒๐ 

(๑๘) ถือวามีความผิดไมรายแรง ใหอาจารยประจําหอพักวากลาวตักเตือนดวยวาจาและทําการบันทึกความผิด

ไวตามแตจะเห็นสมควร หากนักศึกษาผูใดเคยถูกวากลาวตักเตือนดวยวาจาและทําการบันทึกความผิดไว

แลวแตยังกระทําความผิดข้ึนอีก ใหอาจารยประจําหอพักเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพัฒนากิจกรรม

นักศึกษาหอพักเพ่ือพิจารณาลงโทษใหตัดคะแนนความประพฤติไดทันที 

ขอ ๒๘  นักศึกษาผูใดฝาฝนขอกําหนดวินัยในหอพักตามหมวด ๕ ขอ ๒๐ (๑๙) ถึงขอ ๒๐ 

(๓๔) ถือวามีความผิดรายแรง ใหอาจารยประจําหอพักเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพัฒนากิจกรรม

นักศึกษาหอพัก เพ่ือพิจารณาลงโทษใหทําทัณฑบนดวยลายลักษณอักษรไดทันทีและรายงานตอมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาลงโทษทางวินัยตอไปดวย 

ขอ ๒๙  กรณีท่ีมิไดระบุไวในหนาท่ีหรือเปนขอกําหนดของนักศึกษาตามหมวด ๕ แตเปนการ

กระทํา  ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือกรณีท่ีมีปญหาตองวินิจฉัยวาการกระทําใดของนักศึกษาหอพักเขา

ขอกําหนดวินัยในหอพักหรือเปนความผิดรายแรงหรือไม ใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหอพัก

เปนผูพิจารณา 

ขอ ๓๐ การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการบริหารหอพักภายใน ๑๕ วัน 

นับตั้งแตวันท่ีทราบคําสั่ง 



~ ๑๐ ~ 

ขอ ๓๑  ใหนักศึกษาหอพักปฏิบัติตามระเบียบหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลบังคับใชแลว

หรือจะมีใชบังคับในอนาคตอันเก่ียวกับการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอยภายใน

หอพัก 

ขอ ๓๒  นักศึกษาหอพักผูใดฝาฝนคําสั่ง ขอหาม หรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ผูนั้นเปน

ผูกระทําผิดเก่ียวกับการอยูอาศัยในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย จึงตองไดรับโทษทางวินัยตามท่ีกําหนดไวใน

ประกาศฉบับนี้และอาจไดรับโทษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยวินัยนักศึกษา  

ประกาศ ณ  วันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 (รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ) 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 


	(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

