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*** ขอปฏบิติัของนิสิตหอพัก *** 
 

1.    ความประพฤติและมารยาท  นิสิตตองปฏิบัติ ดังนี ้
1. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎของหอพักนิสิตทุกประการ 
2. รักษามารยาท ไมใหเปนที่รําคาญหรือรบกวนผูอ่ืน 
3. แตงกายสุภาพและเหมาะสมตามกาลเทศะ และไมแตงกายชุดนิสิตที่ผิดระเบียบออกนอกบริเวณหอพัก

โดยเดด็ขาด 
4. ควรใชคําพูดทีสุ่ภาพ และเหมาะสมกับการเปนนิสิต 
5. ไมเขาหองพักของผูอ่ืนขณะที่เจาของหองพักไมอยู หรือในยามวิกาล 
6. ไมสงเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 

2. การแตงกาย  นิสิตตองปฏิบัติ ดังนี ้
1. แตงกายใหสุภาพ แมอยูในหองพักของตนเอง 
2. ถาแตงกายในชุดนิสิตจะตองใหถูกตองตามระเบียบ  ไมควรสวมเสื้อนิสิตปลอยชาย และสวมรองเทา

แตะออกนอกบริเวณหอ 
3. ไมสวมชุดนอนหรือชุดที่ไมสุภาพไปบริเวณชั้นลางหรือโรงอาหาร  
4. เวลาอาบน้ํา ใชเสื้อคลุมอาบน้ําใหเรียบรอยสุภาพ  (นิสิตหญิง) 

3. การรวมกิจกรรมของหอพักและของมหาวิทยาลัย 
นิสิตหอพักทุกคนตองใหความรวมมือเขารวมโครงการตางๆ ที่บังคับใหนิสิตหอพักปฏิบัติ เชน 

โครงการ 5 ส โครงการอบรมและฝกซอมปองกันอัคคีภัย หากนิสิตไมเขารวมโดยไมมีเหตุผลอันสมควร จะมี
ผลตอการพิจารณาใหอยูหอพักตอหรือไม  

นอกจากนั้นนิสิตหอพักจะตองเขารวมกิจกรรมตางๆที่มหาวิทยาลัยขอความรวมมือ  เชน  การรวมพิธี
ถวายบังคมในวันปยมหาราช  การเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เปนตน  

เมื่อนิสิตเขารวมกิจกรรมตางๆแลว ใหบันทึกในคูมือนิสิตนี้   
4. การชวยกันรักษาทรัพยสินสวนรวม  นิสิตตองปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ชวยกันรักษาความสะอาดของสถานที่พักอาศัยทั้งในและนอกหองพกั ทั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ
ของหอพัก 
2. ไมนําเครื่องใชของหอพัก ซ่ึงเปนของสวนรวมไปใชสวนตัว 
3. ใชเครื่องใชไฟฟาทุกชนดิอยางระมัดระวัง  เพื่อปองกันมใิหเกิดอันตรายจากอัคคภีัย 
4. ใชน้ําและไฟฟาอยางประหยัด 
5. ไมขีดเขียนหรือติดรูปภาพ หรือกระทําการใดๆที่ทําใหผนังหองหรือเครื่องใชภายในหอพักสกปรก
เสียหาย  
6. ปดประตูหลังหองทุกครั้งทีไ่มอยูเพื่อปองกันฝุนละอองและฝนสาด 
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7. นิสิตจะตองศกึษาหลักปฏิบตัิในการใชสาธารณสมบัติ ไดแก ลานซักรีด  ลานตากผา และ   หองสุขา 
ทั้งนี้เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามสากล นิยมไดอยางถูกตอง 

5. การประหยัดพลังงาน 
เพื่อลดภาระคาใชจาย และสรางจิตสํานึกที่รับผิดชอบตอสังคม นิสิตหอพักควรตระหนักในการใชพลังงาน

อยางประหยัดและคุมคา ดังนั้นจึงเปนหนาที่ที่นิสิตจะตองชวยกัน เชน 
1. ไมเปดไฟทิ้งเอาไวหากไมใชประโยชน  
2. ไมเปดน้ําใหไหลตลอดเวลาขณะที่ซักผาหรือแปรงฟน  
3. ขึ้น-ลง ช้ันเดียว ใชบันได แทนการใชลิฟต (อาคารสูง) 

6. การรักษาสิ่งแวดลอม 
  หอพักนิสิตมีคนอยูอาศัยจํานวนมาก     ดังนั้น   ปญหาเรื่อง สภาพแวดลอมทั้งน้ําเสีย   ขยะ    ความสะอาด จึงมีมากตาม 
โดยเฉพาะ “ขยะที่มีจํานวนมาก” จึงเปนจิตสํานึกของนิสิตที่จะตองรักษาสิ่งแวดลอมของหอพัก เชน ลดการใชกลองโฟมอาหาร   
ลดการใชแกวน้ําพลาสติก    แยกขยะประเภทกระดาษ   ขวด   กลองพลาสติก 
7. การใชลิฟต 

ใหกดปุมเพียงครั้งเดียว ถาจะขึ้นใหกดปุม ↑  ถาลงใหกดปุม ↓  เทานั้น  เมื่อกดปุมเรียกและมีไฟสวางขึ้นแลวไม
จําเปนตองกดซ้ําอีก  ควรมีมารยาทในการใชลิฟท เมื่อมีผูตองการใชมากใหเรียงลําดับผูมากอน-หลังใหเปนระเบียบเรียบรอย 
และตองรอใหผูโดยสารภายในออกจากลิฟตกอน 
8. การดูแลรักษาความสะอาดหองพัก 

เปนหนาที่ของนิสิตที่ตองดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของหองพัก  ทั้งหนาหอง  ภายในหอง  
และหลังหองพัก   จะมีการตรวจหองพักเปนครั้งคราว โดยไมมีการแจงลวงหนา  นิสิตจะตองทําความสะอาดอยูเสมอ และมีผล
ตอการพิจารณาอยูหอพักในปตอไปดวย 

9. การเก็บรองเทาหนาหองพัก 
นิสิตควรวางรองเทาใหเปนระเบียบเรียบรอยตามชั้นวางที่ทางหอพักจัดไว (ไมใหใชช้ันวางรองเทาอื่นมาวางเสริม)  

หามวางรองเทาบนพื้นหนาหองโดยเด็ดขาด เพราะไมสะดวกในการทําความสะอาดของแมบาน และจะมีการตรวจเช็คทุกวัน     
หากพบวานิสิตหองใดไมปฏิบัติตามจะมผีลตอการพิจารณาการอยูหอพักในปตอ ๆ ไปดวย 

10. การวางสิง่ของที่ระเบียงหลังหอง 
หามนิสิตวางกระถางตนไมและส่ิงของอื่น ๆ บนขอบผนังระเบียงหลังหองโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะเปน

อันตรายตอผูอ่ืนที่เดินผานไปมาได 
11.  การตากผาพาดขอบระเบียง 

หามนิสิตตากผาหรือวางสิ่งของพาดขอบระเบียงออกมาดานนอก  เพราะทําใหเกิดทัศนะอุดจาด  เมื่อมอง
จากดานนอก  และตากผาในที่ที่หอพักจัดใหเทานั้น 

12. การใชอุปกรณไฟฟา 
1. อุปกรณไฟฟาที่อนุญาตใหนาํมาใชในหองพักคือ พัดลม  เครื่องเสียงขนาดยอม  เครื่องเปาผม  เตา

รีด   
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2. ใหนิสิตขออนุญาตนําเครื่องไฟฟาอื่นๆนอกเหนือจากที่อนุญาตไวแลว  เชน  คอมพิวเตอร   
โทรทัศนหรืออุปกรณตอพวง  เชน   สแกนเนอร ปร้ินทเตอร   เขามาใชในหองพัก  พรอมทั้งชําระคา
กระแสไฟฟาตามที่หอพักกําหนด  และตองใชดวยความระมัดระวัง  หากนําเขามาโดยพลการ หอพักจะยึดและ
ใหนิสิตนํากลับไปทันที  

3. หอพักมีหมอตมน้ําไฟฟา  และตูทําน้ําเย็นไวบริการนิสิตตลอด 24  ช่ัวโมง  หามนิสิตนําของ
สวนตัวมาใช  

4. หามประกอบอาหารภายในหองพักโดยเด็ดขาด  เพราะอาจเกิดอัคคีภัย   
13. ดานสุขภาพของนิสิตหอพัก 

1. นิสิตจะตองเอาใจใสดูแลสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอตลอดระยะเวลาที่พํานักอยู 
2. เมื่อนิสิตเจ็บปวยกะทันหันควรแจงใหอาจารยทราบ  
3. กรณีที่นิสิตปวยกะทันหันดวยโรคติดตอ ไดแก ไขอีสุกอีใส  ไขหวัดใหญ ตับอักเสบ  วัณโรค หรือ

โรคอื่นๆ ซ่ึงอาจติดตอเพื่อนในหอพักได นิสิตตองแจงใหผูปกครองประจําหอพักทราบเพื่อจะไดรักษาและให
คําแนะนําตอไป 

4. หอพักมียาสามัญ เชน  ยาแกไข  ยาแกปวดทอง ไวบริการ เพื่อบรรเทาอาการเบื้องตนเทานั้น ใหมา
ติดตอขอรับยาได   โดยที่หอพักจะปดประกาศใหนิสิตทราบตอไป 
14. การติดตามอานประกาศของหอพัก 

นิสิตจะตองตดิตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือประกาศเรียกพบนิสิตของหอพักอยางสม่ําเสมอที่
บอรดประชาสัมพันธ เพื่อจะไดทราบและปฏิบัติตามไดถูกตองและไมเกิดผลเสียหายตามมา 
15. การแจงซอม 

 ถานิสิตพบวาในหองของตนเอง  หรือบริเวณรอบหอพักมีอุปกรณเครื่องใชที่ชํารุด  ใหนิสิตแจงซอม  โดยการกรอก
ขอความในใบแจงซอมของชํารุดที่โตะรปภ.ประจําตึก  หรือที่สํานักงานหอพัก   แลวทางหอพักจะดําเนินการซอมไปตามลําดับ  
ยกเวนการชํารุดนั้นเกิดจากการละเลยไมเอาใจใส หรือเกิดจากการกระทําของนิสิต นิสิตที่พักในหองนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการซอมนั้น  ๆตามมูลคาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของนิสิต 
16. การตอนรับแขก 

1. กําหนดเวลาของการตอนรับ ตามเวลาที่หอพักกําหนด 
2. ใชช้ันลางของอาคารเปนที่ตอนรับ 
3. นิสิตตองคอยดูแลแขกของตนเองใหรักษามารยาทไมรบกวนผูอ่ืน 
4. สําหรับหอพักนิสิตหญิง ถานิสิตหอพักหญิงตองการขึ้นตึกพักอื่นๆ ทีม่ิใชตึกพกัของตน ตองขออนุญาต

และปฏิบัติดังนี้ 
4.1 ถาไมไดขอพักคางคืน ใหแจง รปภ.หอพักและเซน็ชื่อ แจงเวลาขึ้น-ลง ใหชัดเจน ในสมุด

บันทึก ทั้งนี้ไมเกินเวลา 22.00 น. และวางบัตรหอพักให รปภ. เก็บไว และขอคืนเมื่อลงมา 
4.2 ถาพักคางคืน 
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  นิสิตหญิง ตองขออนุญาต และไดรับอนุญาตจากอาจารยหรือ พี่ ป.โท ประจําตึกพกันั้นๆ โดย
ใชใบพกัแขก ขอไดที่สํานักงานหอพัก 

 นิสิตชาย ในชวงท่ีเปดเรียนหากมีความจําเปนที่ตองพักคางคืนใหยื่นเรือ่งขออนุญาตและไดรับ
อนุญาตจากอนุสาสกหอพักนิสิตชายเทานัน้ สวนในชวงปดภาคเรียนสามารถยื่นขออนุญาตจากอาจารย
หรือ พี่ ป.โท ประจําตึกพกันั้นๆ โดยใชใบพักแขก ขอไดที่สํานักงานหอพัก 
5. นิสิตจะตองดแูลผูที่ตนพาขึ้นไปบนหอพกัมิใหรบกวน หรือลวงเกินละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน และตอง

รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ 
17. การใชกุญแจหองพัก 

1. นิสิตจะตองเซน็รับกุญแจในวันเขาพกัและสงคืนกุญแจเมื่อไมประสงคจะใชหองพกัหรือกอนกลับบาน
เมื่อส้ินภาคการศึกษาทุกครั้ง 

2. กรณีที่นิสิตลืมกุญแจหองพัก  ใหไปยืมไดที่สํานักงาน ช้ัน 2     (ตึกพุดซอน) ตามวันเวลาทําการ  และ
ใหคืนทันทีภายในวันนั้น    
18. กองทุนเงนิยืมหอพัก 

 หอพักมีเงินกองทุนเพื่อใหนิสิตที่มีความเดือดรอนฉุกเฉินยืมได ติดตอที่สํานักงานหอพัก โดยมีระเบียบการ ดังนี้ 
1. ยืมไดไมเกินครั้งละ 500 บาท 
2. สงคืนภายใน 30 วัน 
3. ตองสงคืนเงินยืมครั้งกอน จึงจะอนุญาตใหยืมครั้งใหม 
4. กรณีที่มีความจําเปนที่ตองการยืมมากกวา 500 บาท ใหยื่นคํา 

รองตออนุสาสกเพื่อพิจารณาใหยืมเปนรายกรณี 
 

*** การใชเอกสารในกรณีตางๆ *** 
19. การใชบัตรประจําตัวนิสิตหอพัก 

1. กอนขึ้นตึกพัก  นิสิตตองแสดงบัตรตอรปภ.และวางบัตรไวในที่ที่เตรียมไว   
2. เมื่อออกจากตกึพัก  ใหนําบตัรติดตัวไปดวยทกุครั้ง  
3. กรณีที่นิสิตทําบัตรหาย  ใหนําหลักฐานไปทําบัตรใหมที่สํานักงานหอพักนิสิต 

20. การขอกลับดึกหลังเวลา 22.00 น.  และการไปคางคนืนอกหอพัก             (เฉพาะนิสติหญิง) 
  20.1    มีการแจงลวงหนา 

1. ใหนิสิตเขียนแจงกอนออกจากหอพัก ใน “สมุดแจงการขอกลับดึก/ การไปคางคืนนอกหอพัก” ซ่ึง
วางไวที่โตะรปภ.แตละตึก กรณีที่ขอกลับดึก นิสิตตองแจงภายในเวลา 20.30 น.  ของแตละวัน 

2. การขอกลับดึก หลังเวลา 22.00 น. ตองมีเหตุผลอันสมควร นิสิตยังไมตองบันทึกเวลากลับเขา
หอพัก    ใหบันทึกเมื่อกลับเขาหอพักเรียบรอยแลว 

3. การไปคางคืนนอกหอพัก  รวมถึงการกลับบานชวงปดภาคการศึกษา    ใหนิสิตเขียนแจงดวย  และ
ยังไมตองบันทึกเวลากลับเขาหอพัก  ใหบันทึกเมื่อนิสิตกลับเขาหอพักเรียบรอยแลว 
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20.2 ไมไดแจงลวงหนา 
กรณีที่นิสิตไมสามารถแจงขอกลับดึกลวงหนาได  เมื่อกลับเขาหอพักใหนิสิตบันทึกไว 2 ที่ ดังนี ้
1. บันทึกใน   “สมุดกลับดึกหลังเวลา 22.00 น.”  ซ่ึงวางไวที ่

โตะรปภ.แตละตึก (เร่ิมบันทกึตั้งแตเวลา 22.01 น.)  
2. บันทึกใน   “บนัทึกการกลับดึกหลังเวลา 22.00 น.  รายบคุคล”  

โดย รปภ. จะเปนผูหยิบเอกสารและเซ็นรับรองใหนิสิต 
* การกลับดึกหลังเวลา 22.00 น.  อาจารยหอพักจะพิจารณาและตัดคะแนนความประพฤติตามเกณฑที่

กําหนด ซ่ึงจะประกาศใหทราบตอไป 
  

21. การขออนุญาตนําบคุคลภายนอกมาคางคนื (พักแขก) 
1. นิสิตสามารถนําบุคคลภายนอกมาพักไดคร้ังละ  1  คน และพักไดไมเกิน  3 วันตอคร้ัง 
2. นิสิตควรขออนุญาตลวงหนา   อยางนอย  1  วัน  โดยบันทึกใน   “บันทึกการขึ้นหอพกัของ

บุคคลภายนอก (พักแขก)”  นิสิตหญิงนําไปวางไวที่โตะรปภ.  อาจารยประจําหอพกัจะเซ็นอนุญาตให ในการ
บันทึกชอง “ที่อยู”  นิสิตชายในชวงเปดเรยีนใหนําเอกสารการขอพักแขกไปยืน่ที่สํานกังานหอพกันสิิต สวน
ในชวงปดภาคเรียนใหติดตอขออนุญาตจากอาจารยหรือ     พี่ ป.โท ประจําตึกพักนัน้ๆ โดยใชใบพกัแขก ขอได
ที่สํานักงานหอพัก กรณีทีเ่ปนบุคคลภายนอก  ใหเขยีนทีอ่ยูตามทะเบยีนบาน  ถาเปนนิสิตจุฬาฯ ใหเขียนคณะ  
และเลขประจาํตัวนิสิต 

3. นิสิตนําบันทึกฯ ที่มีลายเซ็นอนุญาตแลว ไปชําระคาพักคางคืนที่     สํานักงานหอพัก ช้ัน 2 ตึกพุดซอน 
และใหแขกใชใบเสร็จรับเงิน เปนหลักฐานการขึ้นพัก โดยเสียคาที่พัก ตามอัตราที่กําหนด 

4. การนําบุคคลภายนอกมาคางคืนในชวงที่มีการสอบและชวงปดภาคการศึกษา  
กรณีชวงสอบ :  ไมอนุญาตใหนิสิตนําบุคคลภายนอกมาพัก ยกเวน นิสิตจุฬาฯ ที่มีความจําเปนเกี่ยวกับ

การมาสอบ 
กรณีชวงปดภาคการศึกษา : นิสิตสามารถนํานิสิตจุฬาฯ และบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนญาติที่มีช่ือใน

ทะเบียนบานกับนิสิตมาพักกับนิสิตในชวงนั้นได โดยที่นิสิตตองเปนผูที่พักอยูดวยในชวงนั้น และเปนนิสิตที่ได
สิทธิ์อยูหอพักในภาคการศึกษาตอไป   

5. นิสิตที่นําบุคคลอื่นมาพักคางคืน  ตองไมใหบุคคลนั้นลวงเกินสิทธิ์ของเพื่อนรวมหอง และเพื่อนรวม
ช้ัน  ถาเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค  นิสิตผูนําบุคคลอื่นมาพักตองเปนผูรับผิดชอบ 

6. บันทึกการขึ้นหอพักของบุคคลภายนอก (พักแขก) เปนเอกสารสวนบุคคล  หามนิสิตนําบันทึกฯของ
ผูอ่ืนมาใชโดยเด็ดขาด 

7. กรณีที่นิสิตทําบันทึกฯหาย ใหไปแจงขอฉบับใหมที่สํานักงานหอพักเวลา  08.00 – 20.00 น. โดยชําระ
คาปรับ  20  บาท 
 

****************************** 


