
(ร่าง) ระเบียบหอพักนักศึกษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหอพักนักศึกษา
พยาบาล เพ่ือให้การด าเนินงานของหอพักมีประสิทธิภาพและเอ้ืออ านวยต่อการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล 
ซ่ึงมีลักษณะการเรียนการสอนแตกต่างจากคณะอ่ืน จึงวางระเบียบไว้ ดังน้ี 

 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบหอพักนักศึกษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน 

 

ข้อ ๔  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักภายใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงหอพักตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ 
สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ข้อ ๖  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และมีอ านาจออกประกาศ หรือ
ค าส่ัง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยช้ี
ขาด 

 

หมวด  ๑ 
วัตถุประสงค์ 

    
 

ข้อ ๗  การจัดตั้งหอพักนักศึกษาพยาบาลมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
(๑) เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการศึกษาภาคปฏิบัติการพยาบาลด้านความสะดวก ความปลอดภัย และ

การพักผ่อนของนักศึกษาหลักสูตรพื้นฐาน ๔ ปี ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
(๒) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม 

และต่อช่ือเสียงเกียรติคุณของสถาบันและวิชาชีพ 
 

 

 



๒ 

 

 

หมวด  ๒ 
คุณสมบัติของผู้อาศัย 

    
 

ข้อ ๘  ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพัก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
(๑) กรณีหอพักในมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาในหลักสูตรพ้ืนฐาน ๔ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ในช้ันปี

ที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นและมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือมีที่พัก
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษา และเป็นบุคคลที่ไม่มีการกระท าผิดหรือเป็นกรณีได้รับการพิจารณาถูกภาคทัณฑ์
การกระท าผิดใด ๆ 

(๒) กรณีหอพักนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหอพักที ่ผ่านการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยและ
คณะพยาบาลศาสตร์แล้ว เป็นนักศึกษาในหลักสูตรพ้ืนฐาน ๔ ปี สาขาพยาบาลศาสตร์ ในช้ันปีที่ ๓ และช้ันปีที่ ๔ 
ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาน้ันและมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือมีที่พักไม่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษา 
โดยผู้ปกครองลงนามยินยอมและรับทราบการอยู่หอพักดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย 

(๓) กรณีกลับไปพ านักกับผู้ปกครอง เป็นนักศึกษาในหลักสูตรพื้นฐาน ๔ ปี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
ในช้ันปีที่ ๓ และช้ันปีที่ ๔ ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาน้ันและมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดนครปฐม หรือ
มีที่พักที่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษา โดยผู้ปกครองลงนามยินยอมและรับทราบการกลับไปพ านักกับผู้ปกครอง 
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย 

(๔) บุคคลอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์อนุญาตให้เข้าพักอาศัย 
 

หมวด  ๓ 
การด าเนินงานกิจการหอพัก 
    

 

ข้อ ๙  ให้คณะพยาบาลศาสตร์รับผิดชอบการด าเนินงานกิจการหอพักนักศึกษาพยาบาล โดยมี
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาของคณบดี และมีคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักรับผิดชอบการด าเนินงาน
ในส่วนที่เก่ียวกับความเป็นอยู่ ความประพฤติ และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในหอพัก 

 

ข้อ ๑๐  ค่าบ ารุงหอพักให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ข้อ ๑๑  กรณีอยู่หอพักนักศึกษาพยาบาล D ๖ และหอพักนักศึกษาพยาบาล ๒ อัตราค่าไฟฟ้า 
ให้เก็บตามที่ได้ใช้ไฟฟ้าจริงเป็นรายเดือนของแต่ละห้อง โดยเก็บในอัตราหน่วยละไม่เกิน ๖ บาท โดยการช าระ
ค่าไฟฟ้า ให้ช าระที่เจ้าหน้าที่ดูแลงานหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประจ าหอพัก
ก าหนด ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่ดูแลงานหอพักคณะพยาบาลศาสตร์น าส่งรายงานทะเบียนคุมค่าไฟฟ้าและเงินที่ได้รับ
การช าระทั้งหมดที่งานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ ๑๐ ของทกุเดือน 



๓ 

 

หากไม่ช าระในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ วันละ ๑๐ บาท จนกว่าจะช าระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวทั้งหมด 

กรณีค่าปรับเกิน ๓๐๐ บาท คณะกรรมการประจ าหอพักอาจพิจารณาลดหรืองดค่าปรับในส่วนที่
เกินได้ 

 

หมวด  ๔ 
คณะกรรมการประจ าหอพัก 
    

 

ข้อ ๑๒  คณะกรรมการประจ าหอพัก ประกอบด้วย 
(๑) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
(๒) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะอย่างน้อย ๓ คน เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก รวม ๒ คน เป็นกรรมการ 
(๔) นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการ 
 

ข้อ ๑๓  คณะกรรมการประจ าหอพัก มีหน้าที่ดังน้ี 
(๑) เป็นที่ปรึกษาของคณบดีในการบริหารกิจการหอพัก 
(๒) พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหอพักและนักศึกษาในหอพัก 
(๓) พิจารณาโทษนักศึกษาผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ตามขั้นตอนและขอบเขตที่

ก าหนดไว้ตามความในหมวดที่ ๗ ของระเบียบน้ี 
(๔) ด าเนินการใด ๆ เพื่อบริหารกิจการหอพักให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ

คณะพยาบาลศาสตร์ สร้างเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาการของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
(๕) เป็นที่ปรึกษาและด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับหอพัก 
 

หมวด  ๕ 
คณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 
    

 

ข้อ ๑๔  ให้คณะพยาบาลศาสตร์ต้ังแต่อาจารย์ เป็นคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 
 

ข้อ ๑๕  อ านาจและหน้าที่ของคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 
(๑) พิจารณาและด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาในหอพัก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจ าหอพัก 
(๒) พิจารณาอนุญาต และจัดสรรห้องพักให้นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพัก 
(๓) เป็นที่ปรึกษาแก่แม่บ้านในการด าเนินงานกิจการหอพัก 



๔ 

 

(๔) ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา และประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในหอพักในกรณีที่มีปัญหารีบด่วนต่างๆ เฉพาะในกรณีที่นักศึกษาคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ไม่สามารถจัดการได้ 

(๕) อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักแต่ละคนมีอ านาจเปิดและค้นห้องพักของผู้อาศัยได้เมื่อมีเหตุสมควร 
หรืออาจมอบหมายอาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เวรหอพัก D ๖ และหอพักนักศึกษาพยาบาล ๒ โดยมี
เจ้าหน้าทีผู้่ดูแลงานหอพัก หรือกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักอีก ๑ คน ร่วมในการท าการเปิดค้น 

(๖) เสนอพิจารณาโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในหมวดที่ ๗ ของระเบียบน้ี 
(๗) เสนอแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักต่อคณะกรรมการประจ าหอพัก 
(๘) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพักและว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาที่ พักอาศัยในหอพัก

ให้ปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
(๙) เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
(๑๐) ช่วยสอดส่อง ดูแล ยับยั้ง ห้ามปราม มิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก 
(๑๑) ไกล่เกล่ียกรณีพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่อาศัยในหอพัก 
 

หมวด  ๖ 
คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 

    
 

ข้อ ๑๖  คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาที่อาศัยในหอพัก
ไม่น้อยกว่า ๔ คน และไม่เกิน ๘ คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกต้ังทั่วไป ดังน้ี 

(๑) การสมัครเข้ารับเลือกต้ังต้องสมัครเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษา
ช้ันปีที่ ๑-๔  ช้ันปีละ ๒-๓ คน และให้แต่ละกลุ่มที่สมัครระบุช่ือประธานและผู้สมัครในต าแหน่งต่าง ๆ ที่
เห็นสมควร 

(๒) คุณสมบัติของผู้สมัคร 
(ก) เป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีสิทธิพักในหอพัก 
(ข) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างได้รับวิทยทัณฑ์หรืออยู่ในระหว่างพักการศึกษา 
(ค) ไม่เคยมีประวัติในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

ข้อ ๑๗  การด าเนินการเลือกต้ัง 
(๑) การเลือกต้ังกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักจะต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนปิดภาคการศึกษา

ที่ ๒ ของแต่ละปีการศึกษาอย่างน้อย ๓๐ วัน 
(๒) ให้นายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการ 



๕ 

 

(๓) การเลือกต้ังกรรมการตามข้อ ๑๕ ให้เลือกเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ได้รับเลือกคะแนนเต็มสูงที่สุดเป็น
กลุ่มที่ได้รับการเลือกต้ัง ในกรณีที่ผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวจะต้องได้รับการรับรองจากนักศึกษาที่อาศัยในหอพัก
ไม่ต่ ากว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิจึงจะถือว่าได้รับการเลือกต้ัง 

(๔) ให้ประธานกรรมการด าเนินการเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งข้อ ๑๕ (๒) เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การเลือกต้ังต่อคณบดี เพ่ือประกาศแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 

(๕) ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็นกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักให้กรรมการด าเนินการเลือกต้ัง
ปรึกษาคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก เสนอรายช่ือผู้ที่เหมาะสมตามองค์ประกอบในข้อ ๑๕ (๑) ต่อคณบดี
เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 

(๖) ให้กรรมการนักศึกษาประจ าหอพักชุดปัจจุบันส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักชุดใหม่ให้ เสร็จส้ินภายใน ๔๕ วัน นับต้ังแต่วันประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการชุดใหม่ 

 

ข้อ ๑๘  คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักมีวาระการด ารงต าแหน่งหน่ึงปีการศึกษานับต้ังแต่
วันประกาศแต่งต้ัง 

 

ข้อ ๑๙  กรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก พ้นสภาพเมื่อ 
(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 

(ก) การลาออกของประธานกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักจะมีผลต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ
จากคณบดีเป็นลายลักษณ์อักษร 

(ข) การลาออกของกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักต าแหน่งอ่ืน ๆ จะมีผลต่อเมื่อได้รับการ
เห็นชอบจากประธานกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักและเสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษร 

(๔) นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนนักศึกษาท่ีอาศัยในหอพักลงมติให้ออก 
(๕) ถูกปลดออกจากต าแหน่งโดยค าส่ังมหาวิทยาลัยหรือคณะพยาบาลศาสตร์ เน่ืองจากบกพร่อง

ต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือถูกลงโทษเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
(๖) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(๗) ขาดคุณสมบัติประการใดประการหน่ึงตามข้อ ๑๕ (๒) 
 

ข้อ ๒๐  การแต่งต้ังซ่อม 
(๑) ในกรณีที่ประธานกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักหรือกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักต้ังแต่

กึ่งหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักหรือกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักพ้นสภาพเป็น
กรรมการนักศึกษาประจ าหอพักก่อนหมดวาระการด ารงต าแหน่งให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเสนอรายช่ือ



๖ 

 

นักศึกษาที่อาศัยในหอพักที่เหมาะสมต่อคณบดี เพ่ือประกาศแต่งต้ังเป็นกรรมการโดยมีวาระเท่ากับระยะเวลา
ทีเ่หลือของกรรมการที่พ้นสภาพไป 

(๒) ให้กรรมการที่พ้นสภาพ ตามข้อ ๑๘ (๑) ส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการ
นักศึกษาประจ าหอพักที่ได้รับแต่งต้ังตามข้อ ๑๘ (๑) ภายใน ๗ วันนับต้ังแต่วันประกาศแต่งต้ัง 

(๓) ในกรณีที่กรรมการนักศึกษาประจ าหอพักน้อยกว่ากึ่งหน่ึงลาออกตามข้อ ๑๘ (๓) (ข) ให้
ประธานกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักเสนอรายช่ือนักศึกษาที่อาศัยในหอพักที่เห็นว่าเหมาะสมต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาหอพัก เพ่ือด าเนินการแต่งต้ังต่อไป 

 

ข้อ ๒๑  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 
(๑) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพัก 
(๒) เรียกประชุมนักศึกษาที่อาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุจ าเป็น โดยแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

ทราบล่วงหน้าก่อนทุกคร้ัง 
(๓) พิจารณาและด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในหอพักโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาหอพัก 
(๔) ช่วยดูแลความสะอาดของอาคารและบริเวณหอพัก 
(๕) ช่วยสอดส่องดูแล ยับยั้ง ห้ามปรามมิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก 
(๖) ช่วยไกล่เกล่ียข้อพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาท่ีพักในหอพัก 
(๗) เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับหอพักและกิจการในหอพักต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 
(๘) ติดตามการท างานของเวรสุขภาพประจ าวัน  
(๙) มอบงานให้แก่คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักชุดต่อไปเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จส้ิน

ภายใน ๔๕ วัน นับต้ังแต่วันประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ 
(๑๐) ให้ความช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแก่ผู้อาศัยที่เจ็บป่วยตาความจ าเป็นและติดต่อแจ้งอาจารย์ที่

ปรึกษาหอพัก หรือแม่บ้านเพ่ือการช่วยเหลือขั้นต่อไป 
(๑๑) ก าหนดอัตราค่าปรับในกิจการที่เกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอพักที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหอพัก 
(๑๒) ด าเนินการเรียกเก็บค่าปรับจากนักศึกษาที่อาศัยในหอพักตามข้อ ๒๐ (๑๑) 
(๑๓) แสดงบัญชีรายรับ-จ่ายให้นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักทราบก่อนส้ินสุดวาระอย่างน้อย ๑๕ วัน 
 

ข้อ ๒๒  การเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจ าหอพัก 
 

หมวด  ๗ 
ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และการลงโทษ 

    
 



๗ 

 

ข้อ ๒๓  ข้อปฏิบัติ 
(๑) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ จะต้องยื่นแสดงความจ านงเพ่ือเข้าพักอาศัยในหอพัก

ภายในก าหนดตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ 
(๒) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพักจะต้องเข้าพักอาศัยในหอพักตามก าหนดใน

ประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพัก 
(๓) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพักพร้อมทั้งส่งใบส ารวจคืนภายในก าหนดตาม

ประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ หากพ้นก าหนดถือว่าส่ิงของภายในห้องพักอยู่ในสภาพเรียบร้อยและ
ครบถ้วน และเมื่อคณะพยาบาลศาสตร์ประกาศปิดหอพักหรือเมื่อนักศึกษาจะต้องออกจากหอพักไปไม่ว่ากรณี
ใด ๆ จะต้องมอบห้องและกุญแจให้เจ้าหน้าที่ตามเวลาที่ก าหนด หากมีส่ิงใดภายในห้องช ารุดหรือเสียหาย
นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ตามราคาท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ก าหนด 

(๔) การย้ายห้องพักภายหลังการได้รับจัดสรรห้องแล้วจะต้องยื่นค าร้องและได้รับอนุญาตจาก
คณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักก่อนทุกคร้ัง 

(๕) การพักอาศัยอยู่ในห้องหน่ึงห้องใดในหอพักถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของนักศึกษาเท่าน้ัน จะโอน
สิทธิดังกล่าวให้บุคคลอ่ืนไม่ได้ 

(๖) ก าหนดเปิด-ปิดหอพักนักศึกษาพยาบาล ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๑.๐๐ 
นาฬิกา ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเข้า-ออก หอพักนอกเวลาที่ก าหนดจะต้องลงลายมือช่ือในสมุดเข้าออก
หอพักทุกคร้ัง และได้รับอนุญาตจากอาจารย์เวรหอพักล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันก่อนทุกคร้ัง ยกเว้นกรณี
ฉุกเฉิน ต้องมีการลงลายมือช่ือในสมุดเข้าออกหอพักทุกคร้ัง และได้รับอนุญาตจากอาจารย์เวรหอพักทางวาจา 
และอาจารย์เวรหอพักมีการบันทึกไว้ในการบันทึกประจ าวันเป็นลายลักษณ์อักษร 

(๗) นักศึกษาจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและดูแลสิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนรวม 
(๘) การจัดให้มีการชุมนุมร่ืนเริงใด ๆ ภายในบริเวณหอพักท่ีมีผู้ร่วมชุมนุมต้ังแต่ ๑๐ คนข้ึนไป ซ่ึง

อาจจะรบกวนความสงบของผู้อ่ืน จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหอพักนักศึกษา 
(๙) การหุงต้มอาหารภายในหอพัก หากมีความจ าเป็นให้กระท าในห้องที่พักจัดไว้เพ่ือการน้ี

โดยเฉพาะเท่าน้ัน และผู้ใช้ห้องน้ันจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดและความช ารุดเสียหายของ
ส่ิงของที่ใช้ 

(๑๐) การต้อนรับบุคคลผู้มาเยี่ยมที่หอพักให้ต้อนรับในบริเวณท่ีหอพักได้จัดไว้ให้เท่าน้ัน และต้อง
ให้ผู้มาเยี่ยมออกจากบริเวณหอพักภายในเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา 

(๑๑) นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๒๒ (๑) – (๑๐) ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ข้อ ๒๔  ข้อห้าม 
(๑) ห้ามแต่งกายไม่สุภาพออกนอกบริเวณห้องพัก 
(๒) ห้ามลักทรัพย์หรือจงใจท าลายทรัพย์สินของหอพักหรือผู้อ่ืนในหอพัก 



๘ 

 

(๓) ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทภายในบริเวณหอพัก 
(๔) ห้ามเสพ หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงสุรา ของมึนเมา ส่ิงเสพติด หรือส่ิงต้องห้ามใด ๆ ตาม

กฎหมายในบริเวณหอพัก หรือบริเวณห้องพักท่ีอยู่อาศัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๕) ห้ามน าอาวุธ วัตถุระเบิด หรือส่ิงที่จะเป็นอันตรายเข้ามาหรือมี ไว้ในครอบครองในบริเวณ

หอพัก 
(๖) ห้ามน าภาชนะบรรจุก๊าซ หรือเช้ือเพลิงอันก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยมาเก็บไว้ภายใน

หอพัก 
(๗) ห้ามเล่นการพนันภายในหอพัก 
(๘) ห้ามน าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ฟุ่มเฟือย เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ กระติกน้ าไฟฟ้า เป็นต้น เข้ามาหรือมี

ไว้ในครอบครองในบริเวณหอพัก 
(๙) ห้ามถอดถอน ดัดแปลง หรือต่อเติมอุปกรณ์และของใช้ทุกชนิดประจ าห้องพักหรือภายใน

หอพัก 
(๑๐) ห้ามกระท าการใด ๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบในบริเวณหอพัก 
(๑๑) ห้ามมีไว้ซ่ึงกุญแจหรือวัตถุอ่ืนใดที่เปิดห้องผู้อ่ืนได้ 
(๑๒) ห้ามน าสัตว์มาเล้ียงในบริเวณหอพัก 
(๑๓) ห้ามปิดประกาศเอกสาร หรือโปสเตอร์ใด ๆ ในบริเวณหอพัก เว้นแต่บริเวณท่ีทางหอพักได้

จัดไว้ให้เท่าน้ัน 
(๑๔) ห้ามปืนป่ายขึ้นไปบนส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารหอพัก 
(๑๕) ห้ามประพฤติตนเส่ือมเสียในทางชู้สาวภายในหอพัก 
(๑๖) ห้ามน าบุคคลที่ไม่ได้พักอาศัยขึ้นหอพัก เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 
(๑๗) ห้ามน าบุคคลภายนอกเข้าพักค้างคืนในหอพัก เว้นไว้แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึง

จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักก่อนทุกคร้ัง 
(๑๘) ห้ามออกนอกหอพักหลังเวลาเปิด-ปิดที่ก าหนด โดยไม่ได้ลงลายมือช่ือในสมุดเข้า – ออก

หอพักและได้รับอนุญาตจากอาจารย์เวรหอพักประจ าวัน 
(๑๙) ห้ามประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยของนักศึกษา  
(๒๐) ห้ามประพฤติตนเป็นที่เส่ือมเสีย และเป็นต้นเหตุของการร้องเรียนจากบุคคลอ่ืน 
(๒๑) นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๒๓ (๑) – (๒๐) ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์

และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ข้อ ๒๕  การลงโทษ 
นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบน้ี จะต้องได้รับโทษสถานใด สถานหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
(๑) ตักเตือนด้วยวาจา 
(๒) ทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 



๙ 

 

(๓) ภาคทัณฑ์  
(๔) ตัดสิทธิ์การอยู่หอพัก 
(๕) ในกรณีที่เป็นการกระท าซ่ึงน าความเส่ือมเสียให้ช่ือเสียงเกียรติคุณของสถาบันและวิชาชีพ 

ผู้กระท าจะได้รับการพิจารณาโทษในการตัดสิทธิ์การอยู่หอพักของคณะพยาบาลศาสตร์ทันที และได้รับโทษ
ทางการศึกษาอีกโสตหน่ึงด้วย 

(๖) ในกรณีที่เป็นการกระท าผิดตามข้อห้ามที่ ๒๓ (๑๕) – (๒๐) ผู้กระท าจะได้รับการพิจารณา
โทษภาคทัณฑ ์และตัดสิทธิ์การอยู่หอพักทันที 

 
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 


