
 

 

 

ระเบียบหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หน้าที่ ข้อปฏิบัติ และวินัยของนิสิตหอพักและผู้เข้าพัก 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับ ฝ่ายกิจการนิสิต ว่าด้วย หน้าที่ ข้อปฏิบัติ และวินัยของ
นิสิตหอพักและผู้เข้าพัก ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น และเพ่ือด าเนินการให้
สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ 
(๒) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ตราระเบียบหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หน้าที่ ข้อปฏิบัติ และ
วินัยของนิสิตหอพักและผู้เข้าพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หน้าที่ ข้อปฏิบัติ และ
วินัยของนิสิตหอพักและผู้เข้าพัก พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 “หอพัก” หมายความว่า หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 “นิสิต” หมายความว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 “นิสิตหอพัก” หมายความว่า นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีซึ่งมิใช่หลักสูตรที่มีการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษและได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตหอพักตามข้อบังคับนี้ และให้หมายความรวมถึงนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกให้ท าหน้าที่เป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาช่วยงานอนุสาสก 

 “ผู้เข้าพัก” หมายความว่า นิสิตอ่ืนที่มิใช่นิสิตหอพักหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับอนุมัติให้เข้าพักในหอพักเป็น
การชั่วคราว 

 “อนุสาสก” หมายความว่า อนุสาสกหอพักนิสิตชาย และอนุสาสกหอพักนิสิตหญิงที่ได้รับแต่งตั้งจาก
รองอธิการบดี 

 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 “คณะกรรมการด าเนินงาน” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 



 

 

 “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบก ากับการ
บริหารหอพักนิสิต 

 ข้อ ๕ ให้รองอธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 ในกรณีที่มีปัญหารในการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 

หมวด ๑  

วัตถุประสงค์ 

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

 ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจัดตั้งหอพักส าหรับนิสิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เพ่ือให้นิสิตได้อยู่ร่วมกันในที่พักที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการศึกษา 

  (๒) เพ่ือฝึกฝนให้นิสิตรู้จักการอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน มีน้ าใจ มีความสามัคคี 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม เสริมสร้างบรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

  (๓) เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตทั้งหลายซึ่งมีพ้ืนความรู้และความสนใจแตกต่างกัน ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

  (๔) เพ่ือช่วยเหลือนิสิตที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร หรือมีที่พักในกรุงเทพมหานครแต่ไม่
สะดวกต่อการศึกษา หรือเป็นนิสิตที่มีฐานะขาดแคลน 

 

หมวด ๒ 

การรับสมัครและคัดเลือกนิสิตเข้าพักในหอพัก 

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

 ข้อ ๗ ให้ส านักบริหารกิจการนิสิตด าเนินการประกาศรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพัก และให้รอง
อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าพัก และเสนอผลการพิจารณาต่อรองอธิการบดี 
เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในแต่ละปีการศึกษา 

  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และก าหนดการพิจารณารับสมัครและคัดเลือกนิสิต
เป็นนิสิตหอพักให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนิสิตหอพักต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหอพักตามหมวด ๑ ข้อ ๖ 

  ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเป็นนิสิตหอพักตามประกาศมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 

 ข้อ ๘ นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักจะมีสิทธิ์พักในหอพักเฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้นๆ 



 

 

 ข้อ ๙ นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักจะต้องด าเนินการต่างๆ ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพักในหอพัก 

 ข้อ ๑๐  นิสิตจะต้องเข้าพักในห้องท่ีอนุสาสกจัดตามความเหมาะสม จะย้ายห้องก่อนได้รับอนุญาต
จากอนุสาสกไม่ได้ และจะต้องพักในห้องของตนเป็นประจ า 

 ข้อ ๑๑ นิสิตจะต้องคืนห้องพักให้กับมหาวิทยาลัยหลังจากก าหนดการปิดภาคการศึกษาหนึ่งวัน ถ้า
นิสิตผู้ใดมีความจ าเป็นจะต้องพักในหอพักต่อไปให้ยื่นความจ านงต่ออนุสาสกล่วงหน้าตามก าหนดเวลาที่หอพัก
ประกาศและเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักตามประกาศ 

 ข้อ ๑๒ นิสิตและบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอนุสาสกจะเข้าพักในหอพักไม่ได้โดยเด็ดขาด 

 

หมวด ๓ 

หน้าที่และข้อก าหนดวินัยของนิสิตหอพัก 

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

 ข้อ ๑๓ ให้นิสิตหอพักมีหน้าที่พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  (๑) ต้องเข้าร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีหน้าที่เข้ารับการศึกษา
อบรมในโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิต 

  (๒) ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศต่างๆ ของหอพักและ
มหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

  (๓) ต้องเชื่อฟังค าตักเตือนของอนุสาสก ผู้ช่วยอนุสาสกและผู้ที่อนุสาสกมอบหมายให้เป็น
ผู้ดูแลเฉพาะเรื่องนั้นๆ 

  (๔) ต้องให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ทรัพย์สมบัติของหอพักและของ
มหาวิทยาลัยมิให้เสียหาย ใช้สอยอย่างประหยัด และต้องช่วยดูแลรักษาความสะอาดอาคารแบะบริเวณหอพัก
อยู่เสมอ 

  (๕) ต้องแต่งกายสุภาพ และระวังรักษามารยาท ไม่ให้เป็นที่ร าคาญหรือรบกวนผู้อ่ืน 

  (๖) ต้องไม่เมาสุราอาละวาดในหอพัก 

  (๗) ต้องไม่ทะเลาะวิวาทหรือท าร้ายร่างกายกันในบริเวณหอพัก 

  (๘) ต้องไม่น าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในบริเวณหอพัก 

  (๙) การน าเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเข้ามาในหอพักนิสิตจะต้องไม่เกินความจ าเป็น
เหมาะสมกับพ้ืนที่ห้องพักและต้องได้รับอนุญาตจากอนุสาสก 



 

 

  (๑๐) ต้องไม่ตอกตะปู ตัดต่อสายไฟฟ้า หรือดัดแปลงแก้ไขเครื่องเรือนเครื่องใช้ของหอพัก
และกรณีเครื่องเรือน เครื่องใช้ของหอพักช ารุดเสียหาย ให้นิสิตหอพักรีบแจ้งอนุสาสก หรือผู้ช่วยอนุสาสก
ทราบโดยทันที 

  (๑๑) ต้องไม่น าเครื่องเรือน เครื่องใช้ที่หอพักจัดไว้ให้ใช้เป็นของส่วนกลางไปใช้เป็นของ
ส่วนตัว 

  (๑๒) ต้องไม่น ารถยนต์หรือจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากอนุสา
สก ในกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วนต้องน าเข้ามาก่อนได้รับอนุญาต ให้รายงานต่ออนุสาสกหรือผู้ที่อนุสาสก
มอบหมายโดยเร็วที่สุด 

  (๑๓) ต้องไม่เข้าไปในห้องพักของผู้อ่ืนขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่ 

  (๑๔) ต้องไม่ปิดประกาศใดๆ ในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากอนุสาสกหรือผู้ที่อนุสา
สกมอบหมาย  

  (๑๕) ต้องไม่สูบบุหรี่ภายในอาคารหอพักหรือที่อ่ืนๆ 

  (๑๖) ต้องไม่เล่นการพนันในบริเวณหอพัก 

  (๑๗) ต้องไม่ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิดในบริเวณหอพัก 

  (๑๘) ต้องไม่มีอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง รวมทั้งไม่น าเข้ามาใน
บริเวณหอพัก 

  (๑๙) ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสียในทางเพศในบริเวณหอพัก 

  (๒๐) ต้องไม่ทะเลาะวิวาทกันโดยใช้อาวุธ 

  (๒๑) ต้องไม่กลุ้มรุมวิวาท หรือท าร้ายร่างกายกันถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส 

  (๒๒) ต้องไม่ลักทรัพย์ หรือจงใจท าลายทรัพย์สินของหอพัก หรือของเพ่ือนร่วมหอพัก 

  (๒๓) ต้องไม่น าผู้อ่ืนขึ้นไปบนหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

หมวด ๔ 

การลงโทษ 

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

 ข้อ ๑๔ นิสิตหอพักและผู้เข้าพักมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรักษาวินัยตามท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
โดยจัดท าเป็นระเบียบหอพักว่าด้วยหน้าที่ ข้อปฏิบัติ และวินัยของนิสิตหอพักและผู้เข้าพัก 

 นิสิตหอพักผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดหน้าที่ ข้อปฏิบัติ และวินัย ตามวรรคหนึ่ง อาจได้รับโทษดังนี้ 

  (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 



 

 

  (๒) ให้บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบริการสังคม 

  (๓) ท าทัณฑ์บน 

  (๔) ให้ออกจากหอพัก 

 การกระท าอย่างใดเป็นความผิดร้ายแรงหรือความผิดไม่ร้ายแรงให้เป็นไปตามระเบียบหอพักตามวรรค
หนึ่ง 

 ข้อ ๑๕ นิสิตหอพัดที่กระท าผิดไม่ร้ายแรง ให้อนุสาสกว่ากล่าวตักเตือน ให้บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
หรือบริการสังคม หรือท ากทัณฑ์บนได้ตามแต่จะเห็นสมควรกับลักษณะการกระท า 

 ข้อ ๑๖ หากนิสิตหอพักผู้ใดเคยถูกท าทัณฑ์บนไว้แล้วแต่ยังท าความผิดขึ้นอีก ให้อนุสาสกเสนอ
ความเห็นต่อรองอธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงโทษให้ออกจากหอพักได้ทันที 

 ข้อ ๑๗ นิสิตผู้ใดกระท าผิดร้ายแรง ให้อนุสาสกหอพักเสนอความเห็นต่อรองอธิการบดีเพ่ือพิจารณา
ลงโทษให้ออกจากหอพักได้ทันที และให้รายงานมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาลงโทษวินัยนิสิตด้วย 

 ข้อ ๑๘ กรณีท่ีมิได้ระบุไว้ในหน้าที่หรือเป็นข้อก าหนดวินัยนิสิตหอพักตามหมวด ๓ แต่เป็นการกระที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกรณีที่มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าการกระท าใดของนิสิตหอพักเข้าข้อก าหนดวินัย
ในหอพัก และหรือเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานหอพักนิสิต
เป็นผู้พิจารณาและน าเสนอต่อรองอธิการบดีเพ่ือด าเนินการต่อไป 

    ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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