ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยหอพักนิสิต พุทธศักราช ๒๕๕๒
โดยที่เปน การสมควรใหมีวิ ธี การบริ ห ารจัด การเกี่ย วกับหอพั ก นิ สิต มหาวิ ท ยาลัย มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยหอ
พักนิสิต พุทธศักราช ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ขอกําหนด กฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัย
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
“หอพัก” หมายถึง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“ผูกํากับหอพัก” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่ดูแล
หอพักนิสิต
“เจาหนาที่ประจําหอพัก” หมายถึง เจาหนาที่ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่ดูแล
นิสิตใหปฏิบัติตามขอบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหอพักนิสิต
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หมวดที่ ๒
การดําเนินงาน
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการหอพักคณะหนึ่ง ซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง ประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป
เปนรองประธานกรรมการ

๒
(๓) ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
เปนกรรมการ
(๔) คณบดีทุกคณะ
เปนกรรมการ
(๕) ผูแทนคณาจารยประจําคณะ คณะละ ๑ รูปหรือคน เปนกรรมการ
(๖) หัวหนาฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เปนกรรมการ
(๗) ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหนาฝายกิจการนิสิต
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการหอพักนิสิต มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ออกประกาศหรือคําสั่งในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหอพัก
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งอยูในอํานาจของคณะกรรมการ
(๓) พิจารณาลงโทษนิสิตที่ฝาฝนขอบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) รายงานการกระทําผิดและผลการพิจารณาลงโทษนิสิต ที่ฝาฝน ขอบังคับ คําสั่ง
และประกาศเกี่ยวกับหอพักตออธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๘ ใหผูกํากับหอพักนิสิตมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปกครอง ควบคุม ดูแล นิสิต และเจาหนาที่ประจําหอพัก ใหเปนไปตาม
ขอบังคับ คําสั่ง กฎ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) เรียกนิสิตที่ฝาฝนขอบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับหอพัก เขามาชี้แจงตอคณะกรรมการ
(๓) เสนอพิจารณาลงโทษนิสิต ที่ฝาฝน ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหา
วิทยาลัย
(๔) รายงานการกระทําผิดและการพิจารณาโทษของนิสิตที่ฝาฝนขอบังคับ คําสั่ง
และประกาศเกี่ยวกับหอพักตอคณะกรรมการ
(๕) พิจารณาคุณสมบัติผูเขาอยูหอพัก การเขาและออกจากหอพัก ตามขอบังคับ
กฎ ระเบียบ คําสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัย
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวดที่ ๓
คุณสมบัติของผูอยูหอพัก
ขอ ๙ มีสถานภาพเปนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอ ๑๐ นิสิตที่มีคุณสมบัติตองหามดังตอไปนี้ไมมีสิทธิ์เขาพักหอพัก
(๑) ผูเปนโรคติดตอ
(๒) ผูอยูในระหวางที่มหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาหรือไดรับอนุญาตใหลาพักการ
ศึกษา
(๓) ผูฝาฝนขอบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหอพัก และถูกลงโทษให
ออกจากหอพัก
(๔) ผูเสพสิ่งเสพยติดใหโทษ

๓
(๕) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาแลว
(๖) ผูไมใชนิสิตของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๔
การเขาและออกจากหอพัก
ข อ ๑๑ มหาวิทยาลัยจัดหอพักใหนิสิตทุกระดับเขาพักอาศัยทุกภาคการศึกษา ตามความ
เหมาะสม
ขอ ๑๒ นิสิตที่ประสงคจะเขาพัก จะตองยื่นคํารองตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๓ การกําหนดวัน เวลา การเขาและออกหอพักของนิสิต ใหเปนไปตามประกาศคณะ
กรรมการ
ขอ ๑๔ นิสิตตองเขาพักในหอพักที่ผูกํากับหอพักจัดใหเทานั้น จะแลกเปลี่ยนหองพัก จะโอน
สิทธิ์ใหผูอื่น หรือจะยายหอพัก ตองไดรับอนุญาตจากผูกํากับหรือเจาหนาที่ประจําหอพักเทานั้น
ขอ ๑๕ นิสิตที่พักในหอพัก เมื่อปดภาคการศึกษาแลว จะตองคืนกุญแจหองพักและหรือวัสดุ
อุปกรณที่สําคัญของหอพักใหแกผูกํากับหอพัก ตามวัน เวลาที่กําหนด
หมวด ๕
ขอปฏิบัติในหอพัก
ขอ ๑๖ ตองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ขอบังคับ ขอกําหนด กฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหอพักนิสิต
ขอ ๑๗ ตองทําวัตรสวดมนต และเจริญจิตภาวนา ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๘ ตองประพฤติตนอยูในสมณสารูป และหรือความเปนสุภาพชน
ขอ ๑๙ ตองรักษาความสะอาดภายในหองพักและบริเวณหอพัก
ขอ ๒๐ ตองรักษาความสามัคคีของหมูคณะ
ขอ ๒๑ ตองนุมหมจีวรใหเปนปริมณฑล และหรือแตงกายสุภาพเรียบรอยเมื่อออกจากหอพัก
ขอ ๒๒ ตองแสดงบัตรประจําตัวนิสิตทุกครั้ง เมื่อยายเขาลายออกจากหอพัก
ขอ ๒๓ ตองติดบัตรประจําตัวนิสิตไวที่หนาอกทุกครั้ง เมื่อเขาออกหอพัก
ขอ ๒๔ ตองเชื่อฟงผูกํากับหอพัก และเจาหนาที่ที่วากลาวตักเตือนตามหนาที่
ขอ ๒๕ ตองปดน้ํา ไฟฟาทุกครั้งเมื่อเลิกใช
ขอ ๒๖ ตองไมนําทรัพยสินอันมีคาไวในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดขึ้นมหาวิทยาลัยจะไมรับ
ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ ๒๗ ขอหามการเขาพักในหอพักใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
หมวด ๖
บทลงโทษ
ขอ ๒๘ นิสิตผูฝาฝนขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาลงโทษดังตอไปนี้
(๑) ตักเตือนดวยวาจา หรือทําเปนลายลักษณอักษร

๔
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ใหออกจากหอพัก
ขอ ๒๙ นิสิตที่พักหรือถูกใหออกจากหอพัก หากทําวัสดุ ครุภัณฑหรืออุปกรณอื่นใดเสียหาย
ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๓๐ นิสิต เมื่อถูกลงโทษ หากเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมจากคณะกรรมการ ใหยื่นคํา
รองขออุทธรณตออธิการบดีภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ถูกลงโทษ
ขอ ๓๑ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

