
 

 
 
 

(ส ำเนำ) 
ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
ว่ำด้วยหอพักนักศึกษำ  พ.ศ. 2551 

 
 

 เพื่อความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจการหอพักนักศึกษา อาศัย
อ านาจตามมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2551  จึงให้วางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปน้ี  
 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  "ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา   
พ.ศ. 2551" 
 ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา วิทยาเขต
หาดใหญ ่พ.ศ. 2550 
 ข้อ 4. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน  
 ข้อ 5. ในระเบียบน้ี 
  "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
  "นักศึกษา" หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
  "หอพั ก " หมา ยค ว า มว่ า  ตั ว อ า ค า ร และบริ เ วณหอพั ก นั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้แก่ หอพักที่บริหารงานโดยมหาวิทยาลัย คณะ และสหกรณ์บริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด   
  "บุคคลภายนอก" หมายความว่า บุคคลอื่น ๆ ที่มิใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา -
นครินทร์   
   "รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านหอพัก   
 ข้อ 6. ให้รองอธิการบดีแต่ละวิทยาเขตเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี  
 ข้อ 7. การใด ๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ หรือที่ก าหนดไว้ไม่ชัดเจนในระเบียบน้ี หรือในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบน้ีเป็นกรณีพิเศษให้รองอธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควร  

หมวดที่ 1 
วัตถุประสงค ์

 ข้อ 8. มหาวิทยาลัยจัดตั้งหอพักโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี  
  8.1  เพื่อเป็นแหล่งพักอาศัยที่มีบริการและสวัสดิการที่ได้คุณภาพ มีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข 
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  8.2   เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีทักษะวิชาการ 
สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะชีวิต คุณธรรม  จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยู่ร่วมกันได้
อย่างดใีนความหลากหลายพหุวัฒนธรรม 
  8.3   เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  
 

หมวดที่ 2 
คุณสมบัติของผู้พักอำศัย 

 

 ข้อ 9.  ผู้พักอาศัยในหอพักต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติประการใดประการหน่ึงดังต่อไปน้ี  
 9.1  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
 9.2  นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เข้าพักตามความจ าเป็น ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย  
 9.3  บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพัก  
 ข้อ 10.  บุคคลต่อไปน้ี ไม่มีสิทธ์ิเข้าพักอาศัยในหอพัก 
 10.1   บุคคลท่ีเป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย  
 10.2   นักศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาหรือได้รับอนุญาตให้
ลาพักการศึกษา 
 10.3   นักศึกษาที่ได้รับโทษตัดสิทธ์ิการอยู่หอพัก  และกระท าความผิดตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา    
 

หมวดที่ 3 
กำรบริหำรจัดกำรหอพัก 

 

 ข้อ 11. นโยบายการบริหารจัดการหอพักให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
หอพักและ/หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น และหน่วยงานที่ดูแลหอพัก  
 ข้อ 12. การด าเนินงานกิจการหอพักในส่วนที่เก่ียวกับความประพฤติของนักศึกษา การจัด
กิจกรรมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา แนะน า ให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก  
 ข้อ 13. การบริหารจัดการซ่อมบ ารุงรักษาหอพักให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 14. การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพักอาศัย ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

หมวดที่ 4 
คณะกรรมกำรนักศึกษำประจ ำหอพัก 

 

 ข้อ 15. ในแต่ละหอพักให้มีตัวแทนนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักน้ันเป็นคณะกรรมการ
นักศึกษาประจ าหอพัก ตามจ านวนและวิธีการได้มาที่แต่ละวิทยาเขตก าหนด 
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 ข้อ 16. คุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละวิทยาเขต ทั้งน้ีโดยต้องเป็น   
ผู้ที่มีความประพฤติเหมาะสม  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในหอพัก  
 ข้อ 17. คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักมีวาระการท างานหน่ึงปีการศึกษานับตั้งแต่วัน
ประกาศแต่งตั้ง และให้มีสิทธ์ิพักอาศัยอยู่ในหอพักตลอดเวลาการด ารงต าแหน่ง 
 ข้อ 18. คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักพ้นสภาพเม่ือ  
  18.1  ออกตามวาระ  
  18.2  ตาย  
  18.3  ลาออก  
   18.4 นักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนนักศึกษาที่อาศัยในหอพักน้ัน ๆ 
มีมติให้ออก 
  18.5  กรรมการนักศึกษาประจ าหอพักน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 มีมติให้ออก  
  18.6   เป็นนักศึกษาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดปีการศึกษาที่จะเข้า 
ด ารงต าแหน่ง 
                                         18.7  เป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระท าผิดข้อบังคับหรือระเบียบใด ๆ ของมหาวิทยาลัย   
  18.8  ถูกปลดออกจากต าแหน่งโดยค าสั่งของมหาวิทยาลัย  เน่ืองจากบกพร่อง 
ต่อหน้าที่   
  18.9 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 ข้อ 19. ถ้าประธานกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 18. ให้ถือว่า
กรรมการตามข้อ 15. พ้นจากต าแหน่งด้วยทั้งหมด   
 ในกรณีที่กรรมการนักศึกษาประจ าหอพักพ้นสภาพตามข้อ 18. ให้ประธานกรรมการนักศึกษา
ประจ าหอพักและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเสนอรายชื่อนักศึกษาที่เหมาะสมที่พักอาศัยในหอพักต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  
                 ข้อ 20. อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก  
  20.1 ก าหนดและเสนอแผนงานประจ าปีเก่ียวกับกิจกรรมในหอพักต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาหอพัก  
  20.2 จัดให้มีการประชุมนักศึกษาที่พักในหอพัก โดยแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
ทราบล่วงหน้า  
  20.3 พิจารณาและด าเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมในหอพัก โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก  
  20.4 เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ   เก่ียวกับหอพักต่อผู้ดูแลหอพักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
หอพัก  
  20.5 เลือก หรือแต่งตั้งผู้แทนปีก หรือชั้น และอนุกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม  



-- 
 

-22- 

  20.6 ประธานกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเสนอ
รายชื่อนักศึกษาที่เหมาะสมท่ีพักอาศัยในหอพักต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  
  20.7 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณหอพัก  
  20.8 ช่วยสอดส่องดูแล ยับยั้ง ห้ามปรามมิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก  
  20.9 ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พักในหอพัก  
  20.10 ให้ความช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแก่ผู้อาศัยที่เจ็บป่วยตามความจ าเป็น และติดต่อ
แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก หรือเจ้าหน้าที่เพื่อการช่วยเหลือขั้นต่อไป  
  20.11 รายงานประธานกรรมการบริหารหอพักทราบเก่ียวกับปัญหาและ ข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ของหอพัก 
  20.12  ส่งมอบงานให้คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักชุดต่อไปเป็น     
ลายลักษณ์อักษร ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่ 2  
  

หมวดที่ 5 
คณะกรรมกำรประสำนงำนหอพัก 

 

 ข้อ 21.  วิทยาเขตที่ มีคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักมากกว่าหน่ึงชุด อาจจะมี
คณะกรรมการประสานงานหอพัก ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักทุกคน และให้
พิจารณาเลือกประธาน กรรมการฝ่ายต่าง ๆ และเลขานุการ 
 ข้อ 22.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานหอพัก  
  22.1 เสนอแผนงานประจ าปีเก่ียวกับกิจกรรมรวมในหอพักต่อคณะกรรมการอาจารย์
ที่ปรึกษาหอพักภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1  
  22.2   ประสานงานระหว่างคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก  คณะกรรมการบริหารหอพัก   และ/หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น และ
หน่วยงานที่ดูแลหอพัก  
  22.3  รายงานและเสนอแนะประธานกรรมการบริหารหอพักหรือประธาน กรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักทราบเก่ียวกับปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ ของหอพัก 
 

หมวดที่ 6 
คณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำหอพัก 

 

 ข้อ 23.  คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักแต่ละวิทยาเขต ประกอบด้วย  
  23.1 รองอธิการบดี หรือผู้ที่รองอธิการบดี       ประธานกรรมการ     
                           มอบหมาย 
  23.2    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา หรือ                       รองประธานกรรมการ 
   ผู้ที่รองอธิการบดีมอบหมาย 

23.3    อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก         กรรมการ 
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23.4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ ไม่เกิน 3 คน       กรรมการ  
23.5    หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 

   หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่ปฏิบัติงานด้านหอพัก 
23.6    หัวหน้าหน่วยหอพักและหรือผู้จัดการหอพัก      กรรมการและ 

 นักศึกษาในก ากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ 24. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการตั้งแต่
ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป พนักงานของรัฐ พนักงานของมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักในก ากับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี 
 ข้อ 25. ให้มีจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักละหน่ึงคนเป็นอย่างต่ า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจ านวน
นักศึกษาในหอพัก และตามประกาศของแต่ละวิทยาเขต 
 ข้อ 26. อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก  
  26.1  เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก คณะกรรมการ
ประสานงานหอพัก และนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพัก 
   26.2  พิจารณาให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการ และงบประมาณ ในการจัดท า
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก และคณะกรรมการประสานงานหอพัก  
  26.3  พิจารณาและด าเนินการเพื่อพัฒนานักศึกษาในหอพัก  
  26.4 เสนอรายชื่อนักศึกษาที่ เหมาะสมที่พักอาศัยในหอพักเพื่อแต่งตั้ ง เป็น
คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก กรณีไม่มีผู้สมัคร หรือผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือก หรือกรรมการนักศึกษา
ประจ าหอพักพ้นสภาพตามข้อ 18.  
  26.5  ดูแล เยี่ยมเยียน อบรม และตักเตือนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ี และประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับหอพัก 
  26.6  จัดให้มีการประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
  26.7  ตรวจค้นห้องพักของผู้พักอาศัยในหอพักเม่ือมีเหตุสมควร   
  26.8  ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พักในหอพัก  
  26.9 เป็นคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนนักศึกษาที่กระท าผิดในหอพัก 
  26.10 ประสานงานผู้รับผิดชอบงานด้านหอพัก คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  26.11 เสนอแนะข้อคิดเห็นเก่ียวกับหอพักและการปรับปรุงพัฒนากิจการหอพักต่อ
มหาวิทยาลัย 
  26.12 ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวดที่ 7 
ค่ำธรรมเนียมหอพัก 

 

 ข้อ 27. ผู้พักอาศัยต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าประกันหอพักตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
 

หมวดที่ 8 
ข้อปฏิบัติและข้อห้ำม 

 

 ข้อ 28.  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 9 
กำรลงโทษ 

 

 ข้อ 29. ผู้พักอาศัยในหอพัก หรือนักศึกษาที่ไม่มีสิทธ์ิพักอาศัยในหอพักที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ี จะต้องได้รับโทษสถานใดสถานหน่ึง ดังต่อไปน้ี  
  29.1 ว่ากล่าวตักเตือน  
  29.2 ท าทัณฑ์บน  
              29.3 ภาคทัณฑ์  

29.4  ถูกตัดสิทธ์ิการพักอาศัยในหอพัก ตั้งแต่หน่ึงปีการศึกษาจนถึงตลอดสภาพ 
นักศึกษา  
                            ข้อ 30. กรณีนักศึกษากระท าความผิดในบริเวณหอพักดังต่อไปน้ี จะได้รับโทษทางวินัย
นักศึกษาอีกโสดหน่ึง  

30.1  กรณีนักศึกษาที่ได้รับโทษถูกตัดสิทธ์ิการพักอาศัยในหอพักแล้ว  
ได้กระท าผิดในหอพักอีก  
                                        30.2 กรณีกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักกระท าผิดระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เก่ียวกับหอพัก  
                                        30.3 การกระท าของนักศึกษาที่ เป็นความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย               
สงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา เช่น  
  - ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ หรือบอกชื่อที่อยู่ อันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์แก่
ตัวเอง  
  - ความผิดเก่ียวกับทรัพย์   
  - ท าร้ายร่างกายผู้อื่น  
  - เล่น และหรือต้ังบ่อนการพนัน  
   - มีไว้ครอบครองหรือน าอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายเข้ามาในบริเวณ
หอพัก  
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  - เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนให้เกิดการกระท าผิด หรือก่อเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้น
ภายในบริเวณหอพัก หรือก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างนักศึกษา  

- เสพหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสารเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย 
- การกระท าอื่น ๆ ที่กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเห็นว่าร้ายแรง 

 ข้อ 31. ผู้ที่ไม่มีสิทธ์ิพักในหอพักเข้าห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
พิเศษตามประกาศของแต่ละวิทยาเขตร่วมกับการลงโทษตามข้อ 29. 
 ข้อ 32. นักศึกษาที่มีสิทธ์ิพักในหอพักยินยอมให้บุคคลตามข้อ 31. เข้าห้องพักโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษตามประกาศของแต่ละวิทยาเขต ร่วมกับการลงโทษตามข้อ 29. 
                            ข้อ 33. กรณีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ีเป็นบุคคลภายนอกและเป็นความผิดที่ต้องรับโทษ
ทางอาญา และหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่ง ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

หมวดที่ 10 
กำรสอบสวนพิจำรณำโทษ 

 

 ข้อ 34.  การด าเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษากระท าผิดไม่ร้ายแรงให้
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเป็นผู้ด าเนินการ และรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 35.  การด าเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดตามข้อ 30. ให้
รายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
อีกโสดหน่ึง 
 

หมวดที่ 11 
กำรอุทธรณ ์

 

 ข้อ 36. นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ หากประสงค์จะอุทธรณ์ให้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันทราบค าสั่ง หรือถือว่ารับทราบค าสั่ง 

  ประกาศ    ณ    วันท่ี         24   กันยายน  2551                         

     (ลงชื่อ)               บุญสม  ศิริบ ารุงสุข     
                                                         (รองศาสตราจารย ์ดร.บญุสม  ศิริบ ารุงสุข) 
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
             ส าเนาถูกต้อง 

         สุพัตรา  วิจิตรโสภา 
    (นางสุพัตรา   วิจิตรโสภา)       ทิพวัลย/์พิมพ์ 
นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 8       สุพัตรา/ร่าง/ทาน  


