
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีเกษ 

พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
...................................................... 

 
 โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย                
ราชภัฏศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗                    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ว่าด้วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๔๘” 
 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “หอพัก”  หมายความว่า  หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “นักศึกษาหอพัก”  หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ได้รับสิทธิให้เข้าพักอาศัยใน
หอพักของมหาวิทยาลัย 
 “ผู้อาศัย”  หมายความว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการหอพักให้เข้าพักอาศัยในหอพัก 
 “คณะกรรมการหอพัก”  หมายความว่า  อาจารย์ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการหอพัก ท าหน้าที่ควบคุมดูแลหอพักให้ด าเนินไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   
 “คณะท างานพัฒนานักศึกษาหอพัก”  หมายความว่า  อาจารย์ ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่                        
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะท างานพัฒนานักศึกษาหอพัก ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการเพื่อพัฒนา
นักศึกษาหอพัก  ในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 “หัวหน้าส านักงานหอพัก”  หมายความว่า  อาจารย์ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น
หัวหน้าส านักงานหอพัก ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานหอพักประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 “อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพัก”  หมายความว่า  อาจารย์ ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาที่อยู่ในหอพัก 
 



-๒- 
 

“เจ้าหน้าท่ีประจ าหอพัก”  หมายความว่า  บุคคลที่ทางมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หอพัก                     
ท าหน้าที่ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายในหอพัก 
 “หัวหน้านักศึกษาหอพัก”   หมายความว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่อาศัยอยู่ใน
หอพักและได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้านักศึกษาประจ าหอพัก 
 “รองหัวหน้านักศึกษาหอพัก”  หมายความว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่อาศัยอยู่
ในหอพักและได้รับเลือกให้เป็นรองหัวหน้านักศึกษาประจ าหอพัก 
 “กรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก” หมายความว่า  นักศึกษาหอพักที่หน่วยงานหอพักได้พิจารณาให้ท า
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ประจ าหอพัก 
 
 

หมวด ๑ 
สิทธิและหน้าท่ีของผู้อาศัย 

............................ 
 
 ข้อ ๔ ผู้อาศัยที่มีสิทธ์ิเข้าพักอาศัยในหอพัก ได้แก่ 

(๑) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย และได้ช าระเงินค่าประกันหอพักและบ ารุงหอพักตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยแล้ว 

(๒) บุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยอนุญาต โดยเสียเงินค่าบ ารุงหอพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดและถ้า
เห็นสมควรจะให้มีการวางเงินค่าประกันหอพัก ทั้งนี้ผู้อาศัยจะต้องช าระเงินค่ามัดจ ากุญแจดอกละ ๕๐ บาท  

 

 ข้อ ๕ เมื่อมีเหตุผลสมควรมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นการเก็บค่าบ ารงุหอพักทัง้หมดหรือบางส่วนจาก
ผู้อาศัยเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
 

ข้อ ๖ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักต้องยื่นค าร้องขอเข้าพักด้วยตนเองต่อหัวหน้า
ส านักงานหอพัก 

 

 ข้อ ๗ นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในหอพกั ต้องท าใบประวัติเข้าอยู่ในหอพักตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ ๘ ให้หัวหน้าส านักงานหอพัก จัดให้นักศึกษาเข้าพักในหอพักห้องละ ๔ คน ในกรณีจ าเป็น
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในห้องพักเกินกว่าที่ก าหนดไว้ หรือน้อยกว่าได้ โดยที่ผู้อาศัยจะต้อง
ช าระค่าบ ารุงหอพักตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 ข้อ ๙ ผู้อาศัยต้องเข้าพักในห้องและหอพักที่หัวหน้าส านักงานหอพักจัดให้ เท่านั้น จะเปลี่ยนหรือย้าย
ห้องพักโดยล าพังก่อนที่จะได้รับอนุญาตไม่ได้ 
 
 
 



-๓- 
 

 ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้เข้าพักอาศัยในหอพัก คือ 
 (๑) ผู้เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย 

(๒) ผู้เสพยาเสพติดให้โทษ 
(๓) นักศึกษาซึ่งท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎหอพักและถูกลงโทษ ให้ออกไปจากหอพัก 

 (๔) นักศึกษาผู้ถูกสั่งให้พักการศึกษาหรืออยู่ในระหว่างพักการศึกษา 
 

 ข้อ ๑๑ ผู้อาศัยจะน าบุคคลใดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเข้าพักในหอพักไม่ได้ 
 

 ข้อ ๑๒ ผู้อาศัยต้องช่วยรักษาความสะอาดและดูแลรักษาทรัพย์สินตลอดจนอุปกรณ์ของหอพักให้คง
สภาพดีอยู่เสมอ 
 

 ข้อ ๑๓ การใช้กระแสไฟฟ้าและน้ าประปาในหอพักให้ใช้อย่างประหยัด โดยผู้อาศัยทุกคนจะต้องมีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบช าระค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ าประปาตามที่ใช้จริง 
 

 ข้อ ๑๔ ผู้อาศัยจะจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ใดๆ ในหอพักได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส านักงานหอพัก
เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน 
 

 ข้อ ๑๕ ผู้อาศัยต้องปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชน ทั้งในด้านการแต่งกายและความประพฤติ 
 

 ข้อ ๑๖ ผู้อาศัยไม่ควรน าทรัพย์สินมีค่ามาเก็บรักษาไว้ในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดข้ึนมหาวิทยาลัย                  
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

 ข้อ ๑๗ ผู้อาศัยต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สินภายในห้องพักของตนเองและชดใช้
ค่าเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวมในหอพัก อันเกิดจากการกระท าของตนตามที่มหาวิทยาลัย ประเมินและ
เห็นสมควร 
 

 ข้อ ๑๘ ผู้อาศัยที่ขอย้ายออกไปจากหอพักต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่ช ารุดเสียหายตามข้อ ๑๗ จนถึง
วันขนย้ายออกไปจากห้องพัก และกรณีที่ไม่ส่งคืนกุญแจหอพักให้ริบเงินค่ามัดจ าลูกกุญแจ 
 

 ข้อ ๑๙ ผู้อาศัยต้องไม่สูบบุหรี่ เสพสุราหรือของมึนเมา ยาเสพติดและต้องไม่เล่นการพนันภายในหอพัก 
 

 ข้อ ๒๐ ผู้อาศัยต้องไม่ส่งเสียงดังอึกทึก อันเป็นที่ร าคาญแก่ผู้ร่วมอาศัยคนอื่นภายในหอพัก 
 
 

หมวด ๒ 
การเขา้ – ออกหอพักนักศึกษา 

................................. 
 
 ข้อ ๒๑ นักศึกษาต้องกลับเข้าหอพัก ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และให้นักศึกษาออกจากหอพักได้หลังจาก
เวลา ๐๕.๓๐ น 
 



-๔- 
 

ข้อ ๒๒ หากมีกรณีจ าเป็นนักศึกษาอาจกลับเข้าหอพักหลัง หรือก่อนเวลาก าหนดตามข้อ ๒๒ ก็ได้                      
โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนออกนอกหอพักจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก 

 

 ข้อ ๒๓ นักศึกษามีความประสงค์จะลาไปค้างแรม ที่บ้านผู้ปกครองต้องได้รบัหนังสอือนุญาตทีม่ีลายมือช่ือ 
อนุญาตจากอาจารย์ที่ปรกึษาประจ าหอพักก่อนออกนอกหอพัก เมื่อกลับเข้าหอพักต้องน าหนังสอือนุญาตออกนอก
หอพักให้ผู้ปกครองลงนามรับรองมาแสดงต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพักทุกครั้ง 
 

 ข้อ ๒๔ ในกรณีลาไปทัศนศึกษาหรือจัดกิจกรรมใดๆ นอกมหาวิทยาลัยต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
หรืออาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาในการเดินทางไปลงนามรบัรองในใบลาย่ืนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพักและได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนออกเดินทาง 
 
 

หมวด ๓ 
การเปลี่ยนห้องพักและย้ายออกจากหอพัก 

.................................. 
 

 ข้อ ๒๕ การเปลี่ยนห้องพักจะกระท าได้ต่อเมื่อยื่นค าร้องต่อหัวหน้าส านักงานหอพักตามแบบฟอร์มและ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส านักงานหอพัก 
 

ข้อ ๒๖ นักศึกษาที่ขอย้ายออกไปจากหอพักต้องน าหนังสือที่ได้รับยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้ปกครองแนบมาพร้อมกับค าร้องขอย้ายออกไปจากหอพัก กรณีนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ จะต้องพักอยู่ในหอพักของ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา การที่จะย้ายออกได้จะต้องได้รับค ายินยอมจากมหาวิทยาลัย 

 

 ข้อ ๒๗ การย้ายออกจากหอพัก มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงหอพักให้ ยกเว้นนักศึกษาที่ไม่อยู่ใน
หอพักติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๓๐ วัน ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
 (๑) นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้ลาพักหรือสั่งพักการศึกษา หรือ 
 (๒) นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือถ้านักศึกษาซึ่งได้เข้าพักในหอพักเป็นเวลา ไม่เกิน ๑๕ วัน  
อาจได้รับการพิจารณา ยกเว้นการเก็บเงินค่าบ ารุงหอพักทั้งหมดหรือบางส่วนตลอดจนได้รับเงิน ค่าประกัน                   
หอพักคืน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 
 อนึ่ง  นักศึกษาซึ่งได้เข้าพักอาศัยในหอพักเกินกว่า ๑๕ วัน ให้เจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัย หักเงิน
ค่าบ ารุงหอพักได้เพียงแค่ระยะเวลาที่นักศึกษาผู้นั้นได้เข้าพักอาศัยในหอพัก โดยคิดเฉลี่ยเป็นรายวันตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า อัตราวันละ ๑๐๐ บาท/คน กับให้ใช้ค่าท าทรัพย์สินในหอพักช ารุด
เสียหาย ตามข้อ ๑๗  ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๒๘ เมื่อปิดภาคการศึกษาแล้ว ๕ วัน นักศึกษายังไม่น ากุญแจห้องพักคืนให้หัวหน้าส านักงานหอพัก  
ต้องช าระค่าบ ารุงหอพักเฉลี่ย เป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 
 



-๕- 
 

ข้อ ๒๙ นักศึกษาที่มิได้รับอนุญาตให้พักอาศัยในหอพักหลังปิดภาคการศึกษาปลายปี ต้องน าทรัพย์สิน
ของตนออกจากหอพักภายใน ๕ วัน นักศึกษาอาจเก็บทรัพย์สินบางส่วนรวมกันไว้ในตู้หนึ่งตู้ใดภายในหอพัก แต่ใน
กรณีเช่นน้ีมหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบในทรัพย์สินน้ัน  เมื่อถึงเวลาเปิดการศึกษาภาคต้น  นักศึกษาผู้นั้นมิได้รับ
อนุญาตให้พักห้องเดิมและยังไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากตู้ดังกล่าว หัวหน้าส านักงานหอพักมีอ านาจขนย้าย
ออกไปได้โดยที่ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในหอพักภาคฤดูร้อน 

 

 
หมวด ๔ 

หัวหน้าและรองหัวหน้านักศึกษาหอพัก 
............................. 

 
 ข้อ ๓๐ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งนักศึกษาแต่ละหอพักให้มีต าแหน่งหัวหน้าหอพัก ๑ คน และรองหัวหน้า
หอพัก ๑ คน หรือ ๒ คนก็ได ้
 

 ข้อ ๓๑ หัวหน้าและรองหัวหน้านักศึกษาหอพัก เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากนักศึกษาที่อยู่ในหอพัก
และให้มีวาระการอยู่ในต าแหน่ง ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 

 ข้อ ๓๒ ก่อนปิดภาคการศึกษาปลายปี ๓๐ วัน ให้หัวหน้าส านักงานหอพักและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
หอพักก าหนดวิธีการเลือกสรรหัวหน้าและรองหัวหน้านักศึกษาหอพัก 
 

 ข้อ ๓๓ ภายหลังจากที่ทราบผลจากการเลือกสรร ระหว่างที่รอประกาศแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย ให้มีการ
ส่งและรับมอบหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้านักศึกษาหอพักชุดเก่าและชุดใหม่ภายใน ๑๕ วัน 
 

 ข้อ ๓๔ ในกรณีที่การเลือกสรรซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งมิใช่การออกตามวาระให้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรร  
อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระการเป็นกรรมการเลือกสรร 
 ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง ๖๐ วัน จะไม่เลือกสรรซ่อมแทนก็ได้หรือรองหัวหน้าหอพักที่
เหลืออยู่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

 ข้อ ๓๕ หัวหน้าและรองหัวหน้านักศึกษาหอพักพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ผู้อาศัยอยู่ในหอพัก จ านวน ๒ ใน ๓ ลงมติให้ออก 
 (๕) ถูกถอดถอนจากต าแหน่งเนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่  หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกลงโทษ
เพราะฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพักถึงขนาดที่ไม่สมควรให้อยู่ในต าแหน่ง 
 (๖) เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
 

 



-๖- 
 

ข้อ ๓๖ อ านาจหน้าที่ของหัวหน้านักศึกษาหอพักและรองหัวหน้านักศึกษาหอพัก มีดังนี ้
 (๑) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหอพักและว่ากล่าวตักเตือนผู้อาศัยในหอพัก ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎของหอพัก 
 (๒) เรียกประชุมผู้อาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุผลสมควรทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส านักงานหอพักก่อน 

(๓) รายงานการกระท าผดิของผูอ้าศัยที่ฝา่ฝืนในระเบยีบนี้และกฎหอพกัหรือเหตุการณ์ผิดปกติต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา  หรือหัวหน้าส านักงานหอพัก 
 (๔) ช่วยดูแลความสะอาดและตกแต่งบริเวณหอพัก ตลอดจนรักษาอาคารสถานที่หอพักและพัสดุครุภัณฑ์
ของใช้ประจ าหอพัก 
 (๕) สอดส่อง ดูแล ยับยั้ง ห้ามปรามมิให้บุคคลภายนอกข้ึนไปบนหอพัก 
 (๖) เสนอแนะและเสาะหามาตรการป้องกันอัคคีภัยและการโจรกรรมในหอพัก 
 (๗) มีอ านาจเปิดและค้นห้องพักของผู้อาศัยได้เมื่อมีเหตุผลสมควร ทั้งนี้โดยความชอบของหัวหน้า
ส านักงานหอพักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก 
 (๘) ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในหอพักร่วมกับหัวหน้าส านักงานหอพักหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก 
 (๙) ช่วยหัวหน้าส านักงานหอพักและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพักแนะน าดูแล 

(๑๐) ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินงานของหอพัก 
 
 

หมวด ๕ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหอพัก 

…………………………. 
 

ข้อ ๓๗ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก ตามความเหมาะสม 
 

 ข้อ ๓๘ ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพักมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการช่ัวคราว
จะมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้ด้วยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการหอพัก 
 

ข้อ ๓๙ อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพักอยู่ในต าแหน่ง ๑ ปีการศึกษา แต่อาจจะไดร้ับการแต่งตั้งอีกก็ได้   
 

 ข้อ ๔๐ ตลอดเวลาที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพักต้องพักอาศัยประจ าอยู่ ในหอพักที่รับ
หน้าที่ แต่มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได้ 
 

 ข้อ ๔๑ อ านาจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพักมีดังนี้ 
 (๑) เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าและรองหัวหน้าหอพักตลอดจนผู้อาศัยในหอพัก 
 (๒) อ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ  ๓๖ (๑) (๒) (๔) (๕)และ(๖) และมีอ านาจตรวจค้นห้องพักของ            
ผู้อาศัยได้เมื่อมีเหตุผลสมควร 
 (๓) ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในหอพัก 

 



-๗- 
 

(๔) มีอ านาจพิจารณาตัดสินความผิดนักศึกษาที่ฝ่าฝืนข้อระเบียบนี้หรือกฎของหอพักและลงโทษตาม             
ข้อ ๘๒ (๑) (๒) (๓)และ(๔) ส าหรับการพิจารณาลงโทษที่นอกเหนือจากนี้ให้เสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยฝ่าย
คณะกรรมการหอพัก 
 (๕) เสนอแนะมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการบริหารงานหอพัก 
 (๖) ช่วยหัวหน้าส านักงานหอพักแนะน าดูแลการท างานของคนงานในหอพักเสนอแนะผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคนงานหอพักต่อหัวหน้าส านักงานหอพัก 
 (๗) ปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินงานของหอพัก 
 
 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการหอพัก 
........................... 

 
 ข้อ ๔๒ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการหอพัก ประกอบด้วย  
 (๑) ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา    เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) หัวหน้าส านักงานหอพัก      เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓) อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก    เป็นกรรมการ 
 (๔) หัวหน้านักศึกษาหอพักและรองหัวหน้านักศึกษาหอพัก  เป็นกรรมการ 
 (๕) เจ้าหน้าที่ประจ าหอพัก     เป็นกรรมการ 
 (๖) ให้คณะกรรมการเลือกเจ้าหน้าที่ประจ าหอพัก ๑ คน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

 ข้อ ๔๓ คณะกรรมการหอพักมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) เสนอแนะมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการบริหารงานหอพัก 
 (๒) ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับหอพักแก่มหาวิทยาลัย 

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหอพัก 
 (๔) พิจารณาออกกฎหอพักซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 (๕) พิจารณาคัดเลือกและอนุญาตให้นักศึกษาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 
 (๖) เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อพิจารณาตัดสินการกระท าของนักศึกษาที่
ฝ่าฝืนข้อระเบียบนี้หรือกฎหอพักและพิจารณาลงโทษตามข้อ ๘๔(๑) (๒) (๓) (๔)และ(๕) ส าหรับการพิจารณาลงโทษ
ที่นอกเหนือจากนี้ให้เสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวประกอบด้วย 
  ๑) ประธานคณะกรรมการหอพัก เป็นประธานกรรมการ 
  ๒) หัวหน้าส านักงานหอพัก เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๓) อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพักจ านวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการโดยอาจจะแต่งตั้งให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งในจ านวนน้ีเป็นเลขานุการด้วยก็ได้ 
 
 
 

 



-๘- 
 

 ข้อ ๔๔ กรณีตามข้อ ๔๐ ประธานกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์                 
ที่ปรึกษาประจ าหอพักที่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นการช่ัวคราวได้ไม่เกิน  ๗  วัน  หากเกินกว่านี้ต้อง
เสนอขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๔๕ กรรมการหอพักออกจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) เมื่อพ้นจากหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหอพักหรือส าเร็จการศึกษา 
 (๕) คณะกรรมการหอพักโดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่มีมติให้ออก 
 

 ข้อ ๔๖ คณะกรรมการนี้มีวาระด ารงต าแหน่ง ๑ ปีการศึกษา 
 
 

หมวด ๗ 
คณะท างานพัฒนานักศึกษาหอพัก 

........................ 
 
 ข้อ ๔๗ ให้มีคณะท างาน เรียกว่า “คณะท างานพัฒนานักศึกษาหอพัก” คณะหนึ่ง แต่งตั้งโดยประธาน
คณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    เป็นประธานคณะท างาน 
 (๒) ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักหญิง    เป็นรองประธาน 
 (๓) ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักชาย     เป็นรองประธาน 
 (๔) อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก     เป็นคณะท างาน 

(๕) หัวหน้านักศึกษาหอพักชาย      เป็นคณะท างาน 
 (๖) หัวหน้านักศึกษาหอพักหญิง      เป็นคณะท างาน 
 (๗) หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม        เป็นคณะท างาน 
 (๘) หัวหน้าฝ่ายกีฬา        เป็นคณะท างาน 
 (๙) หัวหน้าฝ่ายแนะแนวและให้ค าปรึกษา     เป็นคณะท างาน 
 (๑๐) ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา       เป็นเลขานุการคณะท างาน 
 (๑๑) หัวหน้าส านักงานหอพัก      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 (๑๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะท างานมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๑  ปี 
 

 ข้อ ๔๘ คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดกรอบ แนวทางการปฏิบัติเพื่อการควบคุมดูแลการให้บริการนักศึกษาหอพัก ให้พักอาศัยใน

หอพักนักศึกษา ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
 



-๙- 
 
 (๒) พิจารณาการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของหอพัก 
 (๓) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการเพื่อพัฒนานักศึกษาหอพักในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 (๔) พิจารณาให้รางวัล การเชิดชูเกียรติ แก่นักศึกษาหอพักที่กระท าคุณความดี บ าเพ็ญประโยชน์และมี
ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ต่อหอพักนักศึกษา 
 (๕) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับความประพฤติของนักศึกษาในหอพักและลงโทษผู้พักอาศัยในหอพัก               
ที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับหอพักตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 (๖) พิจารณาและด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน านักศึกษาและการจัดโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ 
ในหอพัก เพื่อการพัฒนานักศึกษา 
 (๗) พิจารณาให้ความเห็นใดๆ อันเกี่ยวกับหอพักตามที่ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเสนอ 
 

 
หมวด ๘ 

อ านาจหน้าท่ีหัวหน้าส านักงานหอพัก 
........................................ 

 
 ข้อ ๔๙ ควบคุม บังคับบัญชาอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ประจ าหอพัก 
 

 ข้อ ๕๐ ออกประกาศหรือค าสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหอพักที่ไม่ขัดต่อข้อบัญญัติของมหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๕๑ ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมหอพักให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
  

ข้อ ๕๒ มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๔๓ (๒) และ (๓) และมีอ านาจอนุญาตให้นักศึกษาย้ายห้องพักและจัด
กิจกรรมในหอพักได้ตามที่เห็นสมควร 

 

 ข้อ ๕๓ ให้ความร่วมมือในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าหอพัก
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  
 

 
หมวด ๙ 

หน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีประจ าหอพัก 
......................... 

 
ข้อ ๕๔ เจ้าหน้าที่ประจ าหอพัก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคณะกรรมการด าเนินงานหอพักและควบคุมดูแลการท าความสะอาดภายในหอพักและจัด

กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหอพักตามความเหมาะสม 
 (๒) ส ารวจ แจ้งซ่อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ของหอพัก 



-๑๐- 
 
 (๓) ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหอพัก และจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพ 
 (๔) ควบคุมดูแลการเข้าออกหอพักของนักศึกษา 
 (๕) ดูแลและอ านวยความสะดวกในการติดต่อของผู้ปกครองและนักศึกษาภายในหอพัก 
 (๖) สอดส่อง ดูแล ยับยั้ง ห้ามปรามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปในหอพัก 
 (๗) มีสิทธิว่ากล่าวตักเตือนหรือภาคทัณฑ์เมื่อนักศึกษาหอพักกระท าผิดระเบียบวินัยและรายงานการ
กระท าผิดของนักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบ 
 (๘) มีอ านาจเปิดและค้นห้องพักของผู้พักอาศัยได้ เมื่อมีเหตุอันสมควร 
 (๙) ด าเนินการไกล่เกลี่ยและยับยั้งข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดข้ึนในหอพัก 
 (๑๐) จัดท าระเบียนประวัติ บัตรประจ าตัว และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษาภายในหอพัก 
 (๑๑) ดูแลและให้บริการน้ าดื่ม ยา และเวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ แก่นักศึกษาในหอพัก 
 (๑๒) ให้บริการข่าวสารของมหาวิทยาลยัและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตามความเหมาะสม 
 (๑๓) จัดกิจกกรมส่งเสริมบุคลิกภาพ กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านความ
รับผิดชอบและการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
 (๑๔) ช่วยเหลือคณะกรรมการหอพักในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
นักศึกษาประจ าหอพัก รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการดังกล่าว 
 (๑๕) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินงานหอพักนักศึกษา 
 (๑๖) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและระเบียนนักศึกษาหอพักให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

หมวด ๑๐ 
กรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 

................................ 
 
 ข้อ ๕๕ กรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประจ าหอพักในการประสานงานและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหอพัก 
 (๒) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประจ าหอพักและหัวหน้าส านักงานหอพัก ในการจัดนักศึกษาเข้าพักอาศัยใน
หอพักของมหาวิทยาลัย 
 (๓) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหอพักแก่เจ้าหน้าที่ประจ าหอพัก พร้อมทั้งรายงานเรื่องต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในหอพักต่อเจ้าหน้าที่หอพักทราบ 
 

หมวด ๑๑ 
หน้าท่ีของนักศึกษาหอพัก 

.............................. 
 

ข้อ ๕๖ นักศึกษาหอพักต้องช าระเงินค่าบ ารุงหอพักและค่าบริการต่าง ๆ ตามอัตราและเวลา สถานที่ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 



-๑๑- 
 
 ข้อ ๕๗ นักศึกษาหอพักมีหน้าที่ดูแลรักษาอาคารและสถานที่  ซึ่ง เป็นสมบัติของหอพักและ
มหาวิทยาลัย มิให้เสียหายและใช้สอยอย่างประหยัด 
 

 ข้อ ๕๘ นักศึกษาหอพักมีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมและอบรมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่หอพักจัดข้ึนเพื่อพัฒนานักศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อหอพักและมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๕๙ นักศึกษาหอพักจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศของหอพักและ
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 
 

หมวด ๑๒ 
ข้อห้ามของหอพัก 

...................... 
 

 ข้อ ๖๐ ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทหรือท าร้ายร่างกาย 
 

 ข้อ ๖๑ ห้ามลักทรัพย์ 
 

 ข้อ ๖๒ ห้ามน าอาวุธหรือวัตถุระเบิดเข้ามาหรือมีไว้ครอบครองในบริเวณหอพัก 
 

 ข้อ ๖๓ ห้ามน าก๊าซหรือเช้ือเพลิงอันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัยมาไว้ในหอพัก 
 

 ข้อ ๖๔ ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ก าลังไฟสูงในห้อง เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ เตาหุงต้ม ฯลฯ 
 

 ข้อ ๖๕ ห้ามประกอบอาหารในห้องพัก 
 

 ข้อ ๖๖ ห้ามเสพหรือมีไว้ในครอบครอง เช่น บุหรี่ สุรา สารเสพติดให้โทษและของมึนเมาอื่นๆ ในหอพัก 
 

 ข้อ ๖๗ ห้ามบุคคลที่มิได้อาศัยอยู่ในหอพักเข้าพักค้างแรมในหอพัก ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
ส านักงานหอพัก 
 

 ข้อ ๖๘ ห้ามเล่นหรือร่วมวงเล่นการพนัน 
 

 ข้อ ๖๙ ห้ามกระท าใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบ 
 

 ข้อ ๗๐ ห้ามกระท าใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารหอพัก 
 

 ข้อ ๗๑ ห้ามถอดถอน ดัดแปลงโยกย้ายหรือต่อเติมอปุกรณ์ทุกชนิดที่เป็นของใช้ประจ าหอพักหรอืภายในหอพัก 
 

 ข้อ ๗๒ ห้ามเก็บยานพาหนะทุกชนิดไว้บนหอพัก 
 

 ข้อ ๗๓ ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าในหอพักหรือมาเลี้ยงในบริเวณหอพัก 



-๑๒- 
 

 ข้อ ๗๔ ห้ามนักศึกษาน ากุญแจอื่นใดปิดห้องพักในระหว่างปิดภาคปลาย  ยกเว้นในกรณีนักศึกษานั้น
ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอยู่ในห้องพักนั้น 
 

 ข้อ ๗๕ ห้ามเปิดเครื่องเสียงหรือเล่นดนตรีดังเกินไปเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความร าคาญ 
 

 ข้อ ๗๖ ห้ามกล่าววาจาหรือแสดงกิริยาที่หยาบคายหรือไม่เคารพคณะกรรมการหอพัก 
 

 ข้อ ๗๗ ห้ามตากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนอนอื่นตามหน้าต่างห้องหรือที่อันไม่สมควร 
 

 ข้อ ๗๘ ห้ามประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ ขัดกับศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในบริเวณหอพัก 
 

 ข้อ ๗๙ ห้ามน าเพศตรงข้ามเข้าไปในห้องพักหรือที่อื่นๆ อันไม่สมควรในบริเวณหอพัก 
 

 ข้อ ๘๐ ห้ามปิดรูป โปสเตอร์ เขียนรูปหรือข้อความอันให้เปรอะเปื้อนตามฝาผนัง พื้นห้อง ประตู ตู้เสื้อผ้า
หรือที่อื่นๆ ในบริเวณหอพักและขัดต่อศีลธรรมอันดี 
 

 

หมวด ๑๓ 
บทลงโทษ 

...................... 
 
 ข้อ ๘๑ ผู้อาศัยซึ่งไม่ใช่นักศึกษาที่ฝ่าฝืนข้อห้ามของหอพักตามหมวด ๑๒ ให้ปรับเงินค่าประกันหอพัก
หรือเงินค่าบ ารุงหอพักและให้ออกจากหอพัก 
 

 ข้อ ๘๒ นักศึกษาที่ฝ่าฝืนข้อระเบียบนี้นี้ให้ลงโทษตามควรแก่กรณีแห่งความผิด ดังนี้ 
 (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
 (๒) ปรับเป็นเงินชดเชยความผิดตามอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎหอพัก 
 (๓) ภาคทัณฑ์ 
 (๔) ให้ออกไปจากหอพักโดยไม่คืนเงินค่าบ ารุงหอพัก 
 (๕) ให้ออกไปจากหอพัก  โดยไม่คืนเงินค่าบ ารุงหอพักและไม่มีสิทธ์ิกลับเข้ามาพักอาศัยอีก 
 (๖) พักการเรียน 
 (๗) ยับยั้งการออกหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย  
 (๘) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 (๙) ให้ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 การลงโทษข้อ ๘๒(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)และ(๘) ให้แจ้งกองบริการการศึกษาและผู้ปกครองของ
นักศึกษาที่กระท าความผิดรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 ข้อ ๘๓ หากประธาน รองประธาน หรือกรรมการหอพักท่านหนึ่งท่านใดกระท าผิดข้อระเบียบนี้หรอืฝ่าฝนื
กฎหอพัก ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษถอดถอนออกจากต าแหน่งหรือให้ออกไปจากหอพักตามแต่จะ
เห็นสมควร  



-๑๓- 
 

 ข้อ ๘๔ การใดที่ผู้อาศัยกระท าผิดในเขตหอพัก แต่มิได้มีบทบัญญัติเป็นข้อห้ามหรือข้อบังคับที่จะลงโทษผู้
อาศัยตามข้อระเบียบนี้ได้ หากคณะกรรมการหอพักพิจารณาเห็นว่าเข้าลักษณะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหรือ
ความผิดทั่วไป ในระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยและการปกครองนักศึกษา ให้คณะกรรมการด าเนินงานหอพัก
มีอ านาจเสนอมหาวิทยาลัย ด าเนินคดีอาญาหรือส่งเรื่องให้กองนักศึกษาพิจารณาสอบสวนด าเนินการในทางวินัย    
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยและการปกครองนักศึกษา 
 

 
หมวด ๑๔ 

การชดใช้ค่าเสียหาย 
........................... 

 
 ข้อ ๘๕ นักศึกษาหอพักต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เมื่อได้กระท าสิ่ง
ต่อไปนี้ช ารุด หรือสุญหาย 
 (๑) ฟูก หมอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 
 (๒) โต๊ะท างาน ตู้ เก้าอี้ เตียงนอน 
 (๓) ประตู หน้าต่าง บานเกล็ด มุ้งลวด บานพับ กลอน กุญแจ ลูกกุญแจ 
 (๔) สวิตซ์ไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ พัดลม หลอดไฟ 
 (๕) สิ่งของอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๘๖ ความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหายตามความในข้อ ๘๗ ให้ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 
 (๑) เจ้าตัวไม่ได้เป็นผู้กระท าโดยไม่สามารถระบุช่ือผู้กระท าพร้อมพยานหลักฐาน 
 (๒) เป็นการช ารุดที่เกิดข้ึนเองตามสภาพโดยธรรมชาติของวัตถุนั้น 
 

 ข้อ ๘๗ ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ในกรณีที่ผู้พักอาศัยได้
กระท าให้สิ่งของ ฝาผนัง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะท างาน พื้นห้อง ประตู หรืออื่นๆ เปรอะเปื้อนเสียหาย ยกเว้นเป็นการ
เสื่อมสภาพตามสภาพของวัตถุนั้น 
 

 ข้อ ๘๘ ผู้อาศัยมีหน้าที่ต้องรับทราบ ปฏิบัติตามกฎหอพักและระเบียบนี้ทุกประการ 
 

 ข้อ ๘๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อระเบียบนี้ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย 

 
           ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๔๘      

 

           
    (นายจิโรจน์  โชติพันธ์)             

           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 


