(ร่าง) ระเบียบหอพักนักศึกษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหอพักนักศึกษา
พยาบาล เพื่อให้การดาเนินงานของหอพักมีประสิทธิภาพและเอื้ออานวยต่อการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
ซึ่งมีลักษณะการเรียนการสอนแตกต่างจากคณะอื่น จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบหอพักนักศึกษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ ประกาศ หรือ คาสั่งอื่นใดที่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ระเบีย บนี้ให้ใช้บั งคับ กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักภายใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงหอพักตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อ ๖ ให้ อธิการบดี เป็ นผู้รักษาการให้ เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศ หรือ
คาสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปั ญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้
ขาด
หมวด ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๗ การจัดตั้งหอพักนักศึกษาพยาบาลมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อเอื้ออานวยต่อการศึกษาภาคปฏิบัติการพยาบาลด้านความสะดวก ความปลอดภัย และ
การพักผ่อนของนักศึกษาหลักสูตรพื้นฐาน ๔ ปี ของคณะพยาบาลศาสตร์
(๒) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม
และต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบันและวิชาชีพ

๒

หมวด ๒
คุณสมบัติของผู้อาศัย
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพัก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) กรณีหอพักในมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาในหลักสูตรพื้นฐาน ๔ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ในชั้นปี
ที่ ๑ ถึงชั้น ปีที่ ๔ ทุก คนที่ล งทะเบีย นเรีย นในปีก ารศึก ษานั้น และมีภูมิลาเนาอยู่ต่า งจังหวัด หรือ มีที่พัก
ไม่เอื้ออานวยต่อการศึกษา และเป็นบุคคลที่ไม่มีการกระทาผิดหรือเป็นกรณีได้ รับการพิจารณาถูกภาคทัณฑ์
การกระทาผิดใด ๆ
(๒) กรณีห อพัก นอกมหาวิท ยาลัย ซึ่ง เป็น หอพัก ที่ผ่า นการคัด เลือ กโดยมหาวิท ยาลัย และ
คณะพยาบาลศาสตร์แล้ว เป็นนักศึกษาในหลักสูตรพื้นฐาน ๔ ปี สาขาพยาบาลศาสตร์ ในชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔
ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นและมีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือมีที่พักไม่เอื้ออานวยต่อการศึกษา
โดยผู้ปกครองลงนามยินยอมและรับทราบการอยู่หอพักดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
(๓) กรณีกลับไปพานักกับผู้ปกครอง เป็นนักศึกษาในหลักสูตรพื้นฐาน ๔ ปี สาขาพยาบาลศาสตร์
ในชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นและมีภูมิลาเนาอยู่จังหวัดนครปฐม หรือ
มีที่พักที่เอื้ออานวยต่อการศึกษา โดยผู้ปกครองลงนามยินยอมและรับทราบการกลับไปพานักกับผู้ปกครอง
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
(๔) บุคคลอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์อนุญาตให้เข้าพักอาศัย
หมวด ๓
การดาเนินงานกิจการหอพัก
ข้อ ๙ ให้คณะพยาบาลศาสตร์รับผิดชอบการดาเนินงานกิจการหอพักนักศึกษาพยาบาล โดยมี
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาของคณบดี และมีคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักรับผิดชอบการดาเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ ความประพฤติ และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในหอพัก
ข้อ ๑๐ ค่าบารุงหอพักให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อ ๑๑ กรณีอยู่หอพักนักศึกษาพยาบาล D ๖ และหอพักนักศึกษาพยาบาล ๒ อัตราค่าไฟฟ้า
ให้เก็บตามที่ได้ใช้ไฟฟ้าจริงเป็นรายเดือนของแต่ละห้อง โดยเก็บในอัตราหน่วยละไม่เกิน ๖ บาท โดยการชาระ
ค่าไฟฟ้า ให้ชาระที่เจ้าหน้าที่ดูแลงานหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประจาหอพัก
กาหนด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดูแลงานหอพักคณะพยาบาลศาสตร์นาส่งรายงานทะเบียนคุมค่าไฟฟ้าและเงินที่ได้รับ
การชาระทั้งหมดที่งานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

๓
หากไม่ชาระในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสียค่าปรับ วันละ ๑๐ บาท จนกว่าจะชาระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวทั้งหมด
กรณีค่าปรับเกิน ๓๐๐ บาท คณะกรรมการประจาหอพักอาจพิจารณาลดหรืองดค่าปรับในส่วนที่
เกินได้
หมวด ๔
คณะกรรมการประจาหอพัก
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการประจาหอพัก ประกอบด้วย
(๑) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(๒) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะอย่างน้อย ๓ คน เป็นกรรมการ
(๓) ประธานคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก รวม ๒ คน เป็นกรรมการ
(๔) นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการ
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการประจาหอพัก มีหน้าที่ดังนี้
(๑) เป็นที่ปรึกษาของคณบดีในการบริหารกิจการหอพัก
(๒) พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหอพักและนักศึกษาในหอพัก
(๓) พิ จ ารณาโทษนั ก ศึ ก ษาผู้ฝ่ าฝื นหรือ ไม่ ป ฏิ บั ติตามระเบี ยบนี้ ตามขั้ นตอนและขอบเขตที่
กาหนดไว้ตามความในหมวดที่ ๗ ของระเบียบนี้
(๔) ดาเนิน การใด ๆ เพื่อ บริห ารกิจการหอพัก ให้เป็น ไปตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย และ
คณะพยาบาลศาสตร์ สร้างเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาการของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
(๕) เป็นที่ปรึกษาและดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับหอพัก
หมวด ๕
คณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
ข้อ ๑๔ ให้คณะพยาบาลศาสตร์ตั้งแต่อาจารย์ เป็นคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
ข้อ ๑๕ อานาจและหน้าที่ของคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
(๑) พิจารณาและดาเนินงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาในหอพัก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาหอพัก
(๒) พิจารณาอนุญาต และจัดสรรห้องพักให้นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพัก
(๓) เป็นที่ปรึกษาแก่แม่บ้านในการดาเนินงานกิจการหอพัก

๔
(๔) ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา และประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในหอพักในกรณี ที่มีปั ญหารีบ ด่วนต่างๆ เฉพาะในกรณีที่นักศึกษาคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ไม่สามารถจัดการได้
(๕) อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักแต่ละคนมีอานาจเปิดและค้นห้องพักของผู้อาศัยได้เมื่อมีเหตุสมควร
หรืออาจมอบหมายอาจารย์ผู้ป ฏิบั ติห น้าที่ อาจารย์เวรหอพั ก D ๖ และหอพักนักศึกษาพยาบาล ๒ โดยมี
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ดูแลงานหอพัก หรือกรรมการนักศึกษาประจาหอพักอีก ๑ คน ร่วมในการทาการเปิดค้น
(๖) เสนอพิจารณาโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในหมวดที่ ๗ ของระเบียบนี้
(๗) เสนอแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการนักศึกษาประจาหอพักต่อคณะกรรมการประจาหอพัก
(๘) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพักและว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาที่ พักอาศัยในหอพัก
ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๙) เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร
(๑๐) ช่วยสอดส่อง ดูแล ยับยั้ง ห้ามปราม มิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก
(๑๑) ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่อาศัยในหอพัก
หมวด ๖
คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาที่อาศัยในหอพัก
ไม่น้อยกว่า ๔ คน และไม่เกิน ๘ คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไป ดังนี้
(๑) การสมัครเข้ารับเลือกตั้งต้องสมัครเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษา
ชั้น ปี ที่ ๑-๔ ชั้นปี ละ ๒-๓ คน และให้ แต่ละกลุ่มที่ สมั ครระบุ ชื่อประธานและผู้สมั ครในตาแหน่ งต่าง ๆ ที่
เห็นสมควร
(๒) คุณสมบัติของผู้สมัคร
(ก) เป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีสิทธิพักในหอพัก
(ข) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างได้รับวิทยทัณฑ์หรืออยู่ในระหว่างพักการศึกษา
(ค) ไม่เคยมีประวัติในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๗ การดาเนินการเลือกตั้ง
(๑) การเลือกตั้งกรรมการนักศึกษาประจาหอพักจะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคการศึกษา
ที่ ๒ ของแต่ละปีการศึกษาอย่างน้อย ๓๐ วัน
(๒) ให้นายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ

๕
(๓) การเลือกตั้งกรรมการตามข้อ ๑๕ ให้เลือกเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ได้รับเลือกคะแนนเต็มสูงที่สุดเป็น
กลุ่มที่ได้รับการเลือกตั้ง ในกรณีที่ผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวจะต้องได้รับการรับรองจากนักศึกษาที่อาศัยในหอพัก
ไม่ต่ากว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิจึงจะถือว่าได้รับการเลือกตั้ง
(๔) ให้ป ระธานกรรมการดาเนินการเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งข้อ ๑๕ (๒) เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การเลือกตั้งต่อคณบดี เพื่อประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
(๕) ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็ นกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก ให้ กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
ปรึกษาคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมตามองค์ประกอบในข้อ ๑๕ (๑) ต่อคณบดี
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
(๖) ให้ ก รรมการนั ก ศึ ก ษาประจ าหอพั ก ชุ ด ปั จ จุ บั น ส่ ง มอบงานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ
คณะกรรมการนั ก ศึ ก ษาประจ าหอพั ก ชุ ด ใหม่ ให้ เสร็ จ สิ้ น ภายใน ๔๕ วั น นั บ ตั้ งแต่ วั น ประกาศแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดใหม่
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักมีวาระการดารงตาแหน่งหนึ่งปีการศึกษานับตั้งแต่
วันประกาศแต่งตั้ง
ข้อ ๑๙ กรรมการนักศึกษาประจาหอพัก พ้นสภาพเมื่อ
(๑) ออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(ก) การลาออกของประธานกรรมการนักศึกษาประจาหอพักจะมีผลต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ
จากคณบดีเป็นลายลักษณ์อักษร
(ข) การลาออกของกรรมการนั กศึ กษาประจ าหอพั กต าแหน่ งอื่ น ๆ จะมี ผลต่ อเมื่ อได้ รั บการ
เห็นชอบจากประธานกรรมการนักศึกษาประจาหอพักและเสนอต่อคณบดีเพื่อพิ จารณาอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษร
(๔) นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนนักศึกษาที่อาศัยในหอพักลงมติให้ออก
(๕) ถูกปลดออกจากตาแหน่งโดยคาสั่งมหาวิทยาลัยหรือคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากบกพร่อง
ต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกลงโทษเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๖) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๗) ขาดคุณสมบัติประการใดประการหนึ่งตามข้อ ๑๕ (๒)
ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งซ่อม
(๑) ในกรณีที่ประธานกรรมการนักศึกษาประจาหอพักหรือกรรมการนักศึกษาประจาหอพักตั้งแต่
กึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักหรือกรรมการนักศึกษาประจาหอพักพ้นสภาพเป็น
กรรมการนักศึกษาประจาหอพักก่อนหมดวาระการดารงตาแหน่งให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเสนอรายชื่อ

๖
นักศึกษาที่อาศัยในหอพักที่เหมาะสมต่อคณบดี เพื่อประกาศแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยมีวาระเท่ากับระยะเวลา
ทีเ่ หลือของกรรมการที่พ้นสภาพไป
(๒) ให้ ก รรมการที่ พ้ น สภาพ ตามข้อ ๑๘ (๑) ส่งมอบงานเป็ นลายลักษณ์ อักษรต่อกรรมการ
นักศึกษาประจาหอพักที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๑๘ (๑) ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันประกาศแต่งตั้ง
(๓) ในกรณีที่กรรมการนักศึกษาประจาหอพักน้อยกว่ากึ่งหนึ่งลาออกตามข้อ ๑๘ (๓) (ข) ให้
ประธานกรรมการนักศึกษาประจาหอพักเสนอรายชื่อนักศึกษาที่อาศัยในหอพักที่เห็นว่าเหมาะสมต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาหอพัก เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๒๑ อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
(๑) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพัก
(๒) เรียกประชุมนักศึกษาที่อาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุจาเป็น โดยแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง
(๓) พิจารณาและดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในหอพักโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาหอพัก
(๔) ช่วยดูแลความสะอาดของอาคารและบริเวณหอพัก
(๕) ช่วยสอดส่องดูแล ยับยั้ง ห้ามปรามมิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก
(๖) ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พักในหอพัก
(๗) เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับหอพักและกิจการในหอพักต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
(๘) ติดตามการทางานของเวรสุขภาพประจาวัน
(๙) มอบงานให้แก่คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักชุดต่อไปเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
(๑๐) ให้ความช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแก่ผู้อาศัยที่เจ็บป่วยตาความจาเป็นและติดต่อแจ้งอาจารย์ที่
ปรึกษาหอพัก หรือแม่บ้านเพื่อการช่วยเหลือขั้นต่อไป
(๑๑) กาหนดอัตราค่าปรับ ในกิ จการที่เกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอพักที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหอพัก
(๑๒) ดาเนินการเรียกเก็บค่าปรับจากนักศึกษาที่อาศัยในหอพักตามข้อ ๒๐ (๑๑)
(๑๓) แสดงบัญชีรายรับ-จ่ายให้นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักทราบก่อนสิ้นสุดวาระอย่างน้อย ๑๕ วัน
ข้อ ๒๒ การเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจาหอพัก
หมวด ๗
ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และการลงโทษ

๗
ข้อ ๒๓ ข้อปฏิบัติ
(๑) นั ก ศึก ษาที่ มี คุณ สมบั ติตามข้ อ ๗ จะต้อ งยื่ น แสดงความจ านงเพื่ อเข้าพั ก อาศั ย ในหอพั ก
ภายในกาหนดตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์
(๒) นั กศึ ก ษาที่ ได้รับ อนุ ญ าตให้ เข้ าพั ก ในหอพั ก จะต้อ งเข้าพั ก อาศั ยในหอพั ก ตามกาหนดใน
ประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพัก
(๓) นั ก ศึก ษาที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ เข้าพั ก ในหอพั ก พร้อมทั้ งส่งใบสารวจคืนภายในกาหนดตาม
ประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ หากพ้ นก าหนดถือ ว่าสิ่ งของภายในห้ องพั ก อยู่ในสภาพเรีย บร้อ ยและ
ครบถ้วน และเมื่อคณะพยาบาลศาสตร์ประกาศปิดหอพักหรือเมื่อนักศึกษาจะต้องออกจากหอพักไปไม่ว่ากรณี
ใด ๆ จะต้องมอบห้ องและกุญแจให้เจ้า หน้าที่ตามเวลาที่กาหนด หากมีสิ่งใดภายในห้ องชารุดหรือเสียหาย
นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ตามราคาที่คณะพยาบาลศาสตร์กาหนด
(๔) การย้ายห้องพักภายหลังการได้รับจัดสรรห้องแล้วจะต้องยื่นคาร้องและได้รับอนุญาตจาก
คณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักก่อนทุกครั้ง
(๕) การพักอาศัยอยู่ในห้องหนึ่งห้องใดในหอพักถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของนักศึกษาเท่านั้น จะโอน
สิทธิดังกล่าวให้บุคคลอื่นไม่ได้
(๖) กาหนดเปิ ด -ปิ ดหอพักนักศึกษาพยาบาล ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๑.๐๐
นาฬิกา ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเข้า -ออก หอพักนอกเวลาที่กาหนดจะต้องลงลายมือชื่ อในสมุดเข้าออก
หอพั กทุก ครั้ง และได้รับ อนุญ าตจากอาจารย์เวรหอพั กล่วงหน้าอย่างน้ อย ๑ วันก่อนทุกครั้ง ยกเว้นกรณี
ฉุกเฉิน ต้องมีการลงลายมือชื่อในสมุดเข้าออกหอพักทุกครั้ง และได้รับอนุญาตจากอาจารย์เวรหอพักทางวาจา
และอาจารย์เวรหอพักมีการบันทึกไว้ในการบันทึกประจาวันเป็นลายลักษณ์อักษร
(๗) นักศึกษาจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและดูแลสิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนรวม
(๘) การจัดให้มีการชุมนุมรื่นเริงใด ๆ ภายในบริเวณหอพักที่มีผู้ร่วมชุมนุมตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ซึ่ง
อาจจะรบกวนความสงบของผู้อื่น จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
(๙) การหุ งต้ มอาหารภายในหอพั ก หากมีความจาเป็ นให้ กระท าในห้ องที่ พั กจัดไว้เพื่ อการนี้
โดยเฉพาะเท่านั้น และผู้ใช้ห้องนั้นจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดและความชารุดเสียหายของ
สิ่งของที่ใช้
(๑๐) การต้อนรับบุคคลผู้มาเยี่ยมที่หอพักให้ต้อนรับในบริเวณที่หอพักได้ จัดไว้ให้เท่านั้น และต้อง
ให้ผู้มาเยี่ยมออกจากบริเวณหอพักภายในเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา
(๑๑) นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๒๒ (๑) – (๑๐) ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อ ๒๔ ข้อห้าม
(๑) ห้ามแต่งกายไม่สุภาพออกนอกบริเวณห้องพัก
(๒) ห้ามลักทรัพย์หรือจงใจทาลายทรัพย์สินของหอพักหรือผู้อื่นในหอพัก

๘
(๓) ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทภายในบริเวณหอพัก
(๔) ห้ ามเสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุรา ของมึนเมา สิ่งเสพติด หรือสิ่งต้องห้ ามใด ๆ ตาม
กฎหมายในบริเวณหอพัก หรือบริเวณห้องพักที่อยู่อาศัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(๕) ห้ามนาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายเข้ามาหรือมี ไว้ในครอบครองในบริเวณ
หอพัก
(๖) ห้ ามนาภาชนะบรรจุก๊าซ หรือเชื้อเพลิงอันก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยมาเก็บไว้ภ ายใน
หอพัก
(๗) ห้ามเล่นการพนันภายในหอพัก
(๘) ห้ามนาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ฟุ่มเฟือย เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ กระติกน้าไฟฟ้า เป็นต้น เข้ามาหรือมี
ไว้ในครอบครองในบริเวณหอพัก
(๙) ห้ ามถอดถอน ดัดแปลง หรือต่อเติมอุปกรณ์และของใช้ทุกชนิดประจาห้ องพักหรือภายใน
หอพัก
(๑๐) ห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบในบริเวณหอพัก
(๑๑) ห้ามมีไว้ซึ่งกุญแจหรือวัตถุอื่นใดที่เปิดห้องผู้อื่นได้
(๑๒) ห้ามนาสัตว์มาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
(๑๓) ห้ามปิดประกาศเอกสาร หรือโปสเตอร์ใด ๆ ในบริเวณหอพัก เว้นแต่บริเวณที่ทางหอพักได้
จัดไว้ให้เท่านั้น
(๑๔) ห้ามปืนป่ายขึ้นไปบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหอพัก
(๑๕) ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียในทางชู้สาวภายในหอพัก
(๑๖) ห้ามนาบุคคลที่ไม่ได้พักอาศัยขึ้นหอพัก เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
(๑๗) ห้ามนาบุคคลภายนอกเข้าพักค้างคืนในหอพัก เว้นไว้แต่ในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักก่อนทุกครั้ง
(๑๘) ห้ามออกนอกหอพักหลังเวลาเปิด -ปิดที่กาหนด โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อในสมุดเข้า – ออก
หอพักและได้รับอนุญาตจากอาจารย์เวรหอพักประจาวัน
(๑๙) ห้ามประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยของนักศึกษา
(๒๐) ห้ามประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และเป็นต้นเหตุของการร้องเรียนจากบุคคลอื่น
(๒๑) นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๒๓ (๑) – (๒๐) ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อ ๒๕ การลงโทษ
นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะต้องได้รับโทษสถานใด สถานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ตักเตือนด้วยวาจา
(๒) ทัณฑ์บนเป็นหนังสือ

๙
(๓) ภาคทัณฑ์
(๔) ตัดสิทธิ์การอยู่หอพัก
(๕) ในกรณีที่เป็นการกระทาซึ่งนาความเสื่อมเสียให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบันและวิชาชีพ
ผู้กระทาจะได้รับการพิจารณาโทษในการตัดสิทธิ์การอยู่หอพักของคณะพยาบาลศาสตร์ทันที และได้รับโทษ
ทางการศึกษาอีกโสตหนึ่งด้วย
(๖) ในกรณีที่เป็นการกระทาผิดตามข้อห้ามที่ ๒๓ (๑๕) – (๒๐) ผู้กระทาจะได้รับการพิจารณา
โทษภาคทัณฑ์ และตัดสิทธิ์การอยู่หอพักทันที
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

