
ขอบังคับ ฝายกิจการนสิิต 
วาดวย คณะกรรมการนิสิตหอพกั 

พ.ศ. 2545 
 

 โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับ ฝายกิจการนิสิต  วาดวย คณะกรรมการนิสิตหอพัก พ.ศ. 2545 ใหมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อดําเนินการใหสอดคลองและเปนไปตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 หมวด 2 ขอ 12 ฝายกิจการนิสิต โดยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหอพักครั้งที่ ……. เมื่อวันที่ 

………………….จึงมีมติใหตราขอบังคับ ฝายกิจการนิสิต วาดวย คณะกรรมการนิสิตหอพัก พุทธศักราช 2545 ไวดังตอไปนี้ 

 

ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหเรียกวา “ ขอบังคับ ฝายกิจการนิสิต วาดวย คณะกรรมการนิสิตหอพัก พ.ศ. 2545" 

ขอ 2 ใหใชขอบังคับนับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิก ขอบังคับ  ฝายกิจการนิสิต วาดวย คณะกรรมการนิสิตหอพัก พุทธศักราช 2539 บรรดาขอบังคับ 

ประกาศ หรือ ขอความอื่นใดในสวนที่ระบุไวในขอบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับที่กําหนดในขอบงัคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 4 คํานิยามในระเบียบนี้ 

(1) “ฝายกิจการนิสิต”  หมายถึง  ฝายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2) “หอพัก”  หมายถึง หอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(3) ”นิสิตหอพัก” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขา

พํานักในหอพัก 

(4) "คณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตชาย"  หมายถึง  คณะกรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งมาจากนิสิตหอพักชาย 

(5) "คณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตหญิง"  หมายถึง  คณะกรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งมาจากนิสิตหอพักหญิง 

(6) "คณะกรรมการนิสิตหอพัก" หมายถึง  คณะกรรมการรวม ตามขอ 4.4 และ 4.5 

(7) "คณะกรรมการดําเนินงานหอพัก" หมายถึง คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นตาม ระเบียบวาดวย    

หอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 

ขอ 5 ใหอนุสาสกหอพัก เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา รวมทั้ง การออกคําส่ัง 

และประกาศตางๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ขอ 6  ที่ทําการคณะกรรมการนิสิตหอพักจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งอยูที่ชั้น 1 อาคารหอพักนิสิตหญิงชวนชม         

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอ 7  คณะกรรมการนิสิตหอพักมีเครื่องหมายเปนรูปหอซีมะโดง รอบเครื่องหมายมีคําวา “คณะกรรมการนิสิตหอพัก  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ” 
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หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค 

ขอ 8  วัตถุประสงคของการจัดใหมีคณะกรรมการนิสิตหอพัก มีดังนี้ 

(1) เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดและสงเสริม การดําเนินงานกิจกรรมของนิสิตหอพัก 

(2) เพื่อสงเสริมความสามัคคี ความเขาใจ และแลกเปลี่ยนความรูระหวางนิสิตหอพัก 

(3) เพื่อสงเสริมการดําแลรักษาทรัพยสินในหอพักใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอสวนรวม 

(4) เพื่อสงเสริมใหนิสิตมีความรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของตนในสังคมประชาธิปไตย 

(5) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตหอพักปจจุบันกับนิสิตเกาหอพัก 

 
หมวดที่ 3 

การจัดองคกรและการดําเนนิงาน 

ขอ 9 คณะกรรมการนิสิตหอพักประกอบดวยคณะกรรมการในตําแหนงตางๆ ซึ่งไดรับเลือกจาก คณะกรรมการนิสิต

หอพักนิสิตชาย คณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตหญิง 

ขอ 10 ใหการดําเนินงานของคณะกรรมการนิสิตหอพัก ขึ้นตอฝายกิจการนิสิต โดยมีอนุสาสกหอพัก และผูชวยอนุสาสก

หอพัก เปนที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่แนะนํา ดูแลใหคําปรึกษาและยังยั้งการดําเนินงานใดๆ ที่ขัดตอระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ

คําส่ังของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการกระทําอันอาจเปนการเสื่อมเสียตอมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 4 
สวนที่ 1 

องคประกอบและอํานาจหนาที่คณะกรรมการนิสิตหอพัก 

ขอ 11 คณะกรรมการนิสิตหอพัก ประกอบดวยตําแหนงตางๆ ดังนี้ 

(1) ประธานนิสิตหอพัก 

(2) เลขานุการ  
(3) หัวหนาฝายกิจกรรมภายใน 

(4) หัวหนาฝายกิจกรรมภายนอก  

(5) เหรัญญิก 

(6) หัวหนาฝายบริการและสวัสดิการ 
(7) หัวหนาฝายวิชาการ 
(8) หัวหนาฝายกีฬา 

(9) หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
(10) หัวหนาฝายศิลปะและวัฒนธรรม 

(11)  หัวหนาฝายพัสดุ  
(12) หัวหนาฝายนิสิตสัมพันธ  
(13) หัวหนานิสิตชั้นปที่ 1-4  

(14) ประธานชมรมตางๆ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งภายในชมรม 
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ขอ 12 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนิสิตหอพัก มีดังนี้ 

(1) รับผิดชอบวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมนิสิตหอพักใหสอดคลองและเหมาะสมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การจัดใหมีกิจกรรมของหอพักนิสิต 

(2) พิจารณาการจัดสรรและการใชจายงบประมาณของกรรมการนิสิตหอพักใหเกิดประโยชนตอนิสิตหอพักโดย
สวนรวม 

(3) เสนอแตงตั้ง หรือถอดถอน กรรมการหรืออนุกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมนิสิตของหอพัก 

เพื่อใหอนุสาสกพิจารณา 

(4) พิจารณาการจัดตั้งชมรม หรือหนวยงานในคณะกรรมการนิสิตหอพักเพื่อเสนออนุสาสกพิจารณา 

(5) พิจารณาและใหความเห็นใดๆ อันเกี่ยวกับหอพักเพื่อเสนอตออนุสาสก 

ขอ 13 ประธานนิสิตหอพัก มีหนาที่ดังนี้ 

(1) เปนผูแทนของนิสิตหอพัก 

(2) กํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการใหเปนไปตามนโยบาย 

(3) เปนประธานในที่ประชุมและกําหนดหัวขอประชุม 

(4) เปนผูประสานงานระหวางอาจารยผูควบคุมดูแลหอพัก และคณะกรรมการนิสิตหอพัก 

(5) เสนอรายงานการดําเนินงานตออนุสาสก 

ขอ 14 เลขานุการ  

(1) เปนผูบันทึกและจัดพิมพรายงานการประชุม 

(2) ทําหนังสือโตตอบและหมายเชิญประชุม 

(3) เก็บรักษาเอกสารตางๆของคณะกรรมการนิสิตหอพัก 

(4) ดูแลและรับผิดชอบวัสดุสํานักงานของคณะกรรมการนิสิตหอพัก 

(5) จัดระเบียบแฟมเอกสารเขาและออก 

(6) แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการนิสิตหอพัก ใหนิสิตหอพักรับทราบ 

(7) หนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย 

ขอ 15 เหรัญญิก  

(1) รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเงินของคณะกรรมการนิสิตหอพัก 

(2) ประสานงานในการจัดทํางบประมาณประจําปเพื่อเสนอคณะกรรมการนิสิตหอพัก 

(3) จัดทําและเสนอบัญชีรายรับ-รายจายของคณะกรรมการประจําภาคการศึกษา 

(4) หนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย 

ขอ 16 หัวหนาฝายกิจกรรมภายใน 

(1) ควบคุมและรับผิดชอบดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตหอพักที่จัดขึ้นภายในหอพัก 

(2) ประสานงานและรับผิดขอบในการดําเนินงานกิจกรรมในสวนของชมรมที่อยูในความรับผิดชอบ 

(3) หนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย 
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ขอ 17 หัวหนาฝายกิจกรรมภายนอก 

(1) ควบคุมและรับผิดชอบการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตหอพักที่จัดขึ้นภายนอกหอพัก 

(2) ประสานงานและรับผิดชอบการดําเนินงานกิจกรรมของชมรมตางๆที่อยูภายในความรับผิดชอบ 

(3) หนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย 

ขอ 18 หัวหนาฝายบริการและสวัสดิการ 

(1) ประสานงานการจัดสวัสดิการและบริการตางๆสําหรับนิสิตหอพัก 

(2) รวบรวมและรับฟงขอคิดเห็นดานบริการเพื่อเสนออนุสาสก 

(3) กระตุนและสรางจิตสํานึกใหนสิิตหอพักเห็นคุณคาของการจัดสวัสดิการและบริการของหอพัก 

(4) หนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย 

ขอ 19 หัวหนาฝายวิชาการ 

(1) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนิสิตหอพักสนใจในการศึกษาคนควา แสวงหาความรูและประสบการณในสาขาวิชา

ตางๆ อันจะชวยเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการ และชวยเพิ่มพูนความรู รวมทั้งกิจกรรมตางๆซึ่งจะเปน

ประโยชนตอสังคม 

(2) หนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย 

ขอ 20 หัวหนาฝายกีฬา 

(1) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนิสิตหอพักเลนกีฬาเพื่อสุขภาพและพลานามัย 

(2) จัดหาและรักษาอุปกรณกีฬา พรอมใหบริการยืมอุปกรณกีฬาแกนิสิตหอพัก 

(3) หนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย 

ขอ 21 หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

(1) ควบคุมและประสานงานการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆภายในหอพักเพื่อใหนิสิตหอพักไดรับทราบอยาง
รวดเร็วและถูกตอง 

(2) หนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย 

ขอ 22 หัวหนาฝายศิลปะและวัฒนธรรม 

(1) ควบคุมและประสานงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของหอพักใหเปนไปอยางราบรื่น 

(2) จัดหาและเก็บรักษาวัสดุงานศิลปกรรม 

(3) หนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย 

ขอ 23 หัวหนาฝายพัสดุ 

(1) จัดทํารายการจัดซื้อพัสดุเพื่อกําหนดของบประมาณตอคณะกรรมการนิสิตหอพัก 

(2) ควบคมุดูแลและบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑของคณะกรรมการนิสิตหอพัก 

(3) จัดทําและควบคุมบัญชีการเบิกจายพัสดุครุภัณฑของคณะกรรมการนิสิตหอพัก 

(4) หนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตมอบหมาย 

ขอ 24 หัวหนาฝายนิสิตสัมพันธ 

(1) ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมการรับนองใหมหอพักนิสิตใหเปนไปอยางราบรื่น 

(2) หนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย 
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ขอ 25 หัวหนานิสิตชั้นป 1-4 

(1) เปนผูควบคุมและรับผิดชอบกิจกรรมของชั้นปที่ไดจัดขึ้น 

(2) ใหความรวมมือกับคณะกรรมการนิสิตหอพักในการทํากิจกรรม 

(3) หนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย 

ขอ 26 ประธานชมรมตางๆ 

(1) เปนผูควบคุมและรับผิดชอบกิจกรรมของชมรมที่ไดจัดขึ้น 

(2) ใหความรวมมือกับคณะกรรมการนิสิตหอพักในการทํากิจกรรม 

(3) หนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการนิสิตหอพักมอบหมาย 

 
สวนที่ 2 

คณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตชายและคณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตหญิง 

ขอ 27 ใหคณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตชาย และคณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตหญิง แตละสวนมีองคประกอบของ

คณะกรรมการ ประกอบดวยตําแหนงตางๆ ตามขอ 11 ยกเวน ตําแหนงประธานชมรมตางๆ   

ขอ 28 ใหคณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตชายหรือคณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิตหญิง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) พจิารณาวางแผนและจัดดําเนินงานกิจกรรมเฉพาะสวนที่เปนกิจกรรมภายในของแตละหอพัก 

(2) รับผิดชอบรวมกันในการดําเนินงานของคณะกรรมการหอพักนิสิตชาย หรือคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง 

(3) หนาที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการดําเนินงานหอพักและอนุสาสกมอบหมาย 

 
สวนที่ 3 

การดําเนนิงานและการประชุม 

ขอ 29 ใหคณะกรรมการหอพักนิสิตชายหรือคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง ดําเนินการจัดกิจกรรมเฉพาะซึ่งเปนกิจกรรม

ภายในของแตละหอพักเทานั้น สวนการจัดกิจกรรมรวมของนิสิตหอพักทั้งหมดใหคณะกรรมการนิสิตหอพักเปนผูรับผิดชอบจัด

ดําเนินการ 

ขอ 30 ใหคณะกรรมการนิสิตหอพักจัดประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง การประชุมครั้งแรกใหประธาน

กรรมการนิสิตหอพักกําหนดภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันดํารงตําแหนงตามวาระ สวนการประชุมครั้งตอไปใหที่ประชุมเปนผูกําหนด 

ขอ 31 ในการประชุมแตละครั้งจะตองมีกรรมการอยางนอยกึ่งหนึ่ง จึงครบองคประชุม 

ขอ 32 กรรมการนิสิตหอพักผูที่ไมสามารถเขาประชุมได สามารถมอบฉันทะใหแกตัวแทนของตนเองในการออกเสียงในที่

ประชุม 

ขอ 33 การลงมติใดๆใหผานเสียงขางมาก ในกรณีเสียงเทากันใหประธานนิสิตหอพักเปนผูชี้ขาด 

ขอ 34 มติใดๆของคณะกรรมการนิสิตหอพักจะเปลี่ยนแปลงไดตอเม่ือมีการลงมติใหมดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการนิสิตหอพักทั้งหมด 

ขอ 35 ในการประชุมใหเชิญอนุสาสกเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง และใหสงรายงานการประชุมทุกครั้งใหอนุสาสกหอพัก

และฝายกิจการนิสิตทราบ 
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สวนที่ 4 
ชมรม 

ขอ 36 ชมรมที่จัดตั้งขึ้น จะตองมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะและตองเนินการภายใต

ความเห็นชอบของคณะกรรมการนิสิตหอพัก 

ขอ 37 การขอจัดตั้งชมรม จะตองมีนิสิตหอพัก จากหอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง ไมนอยกวาหอละ 30 คน เขาชื่อ

คํารองพรอมทั้งเสนอรางขอบังคับของชมรม ตอคณะกรรมการนิสิตหอพัก เพื่อพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานหอพัก

เพื่ออนุมัติตอไป 

 
สวนที่ 5 

การเลือกตั้ง 

ขอ 38 การเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงตางๆ ในคณะกรรมการนิสิตหอพักใหเปนการเลือกตั้งทั่วไปจากนิสิตทั้งหมดในหอพัก 

โดยแบงการเลือกตั้งเปน 2 สวน คือ เปนการเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมการหอพักนิสิตชายและการเลือกตั้งผูดํารง

ตําแหนงในคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง โดยใหอนุสาสกหอพัก แตงตั้งผูชวยอนุสาสกและนิสิตปริญญาโท เปนคณะกรรมการ

ดําเนินงานเลือกตั้งและมอีนุสาสกหอพักเปนที่ปรึกษา 

 อนึ่ง ใหคณะกรรมการหอพักนิสิตทั้งสองชุดเลือกผูดํารงตําแหนงตางๆจากผูไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นๆ ใน

คณะกรรมการหอพักนิสิตชายและคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง เปนผูดํารงตําแหนงตางๆ ในคณะกรรมการนิสิตหอพัก 

ขอ 39 การเลือกตั้งคณะกรรมการนิสิตหอพัก ใหกระทํากอนส่ีสิบหาวัน นับแตวันปดเรียนภาคการศึกษาปลายเพื่อใหดํารง

ตําแหนงในปการศึกษาถัดไป โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อนุสาสกหอพักแตงตั้ง เปนผูกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด

ดําเนินการเลือกตั้ง 

 ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งจะตองรายงานผลการเลือกมายังฝายกิจการนิสิตภายใน 7 วัน นับตั้งแตเสร็จส้ิน

การเลือกตั้ง และใหฝายกิจการนิสิตประกาศแตงตั้งผูไดรับเลือกตั้งในตําแหนงตางๆ โดยใหผูไดรับการเลือกตั้งนั้นดํารงตําแหนงมี

วาระ 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 31 มีนาคม ของปการศึกษาถัดไป   

ขอ 40 คุณสมบัติของกรรมการนิสิตหอพัก 

(1) เปนนิ สิตหอพักโดยถูกตองตามระเบียบ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ว าด วย  หอพักนิ สิต  จุฬา 

ลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2544 

(2) ไมเปนนิสิตที่มีสภาพวิทยาทัณฑ 
(3) ไมเปนนิสิตที่เคยถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติสะสมตั้งแต 20 คะแนนขึ้นไป 

(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในสโมสรนิสิต หรือ กรรมการนิสิตคณะ 

(5) ผูสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงประธานนิสิตหอพัก จะตองเปนนิสิตซึ่งลงทะเบียนเรียนไปแลวไมต่ํากวา 6 ภาค

การศึกษา 

ขอ 41 การพนสภาพกรรมการ 

(1) ออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติ ตามขอ 40 
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ขอ 42 ในกรณีที่มีกรรมการนิสิตหอพักตําแหนงใดวางลงใหคณะกรรมการนิสิตหอพักจัดดําเนินการเลือกตั้งซอมภายใน 

15 วัน นับตั้งแตตําแหนงนั้นวางลง และใหมีวาระดํารงตําแหนงเทากับกรรมการชุดนั้นแตหากวาวาระดํารงตําแหนงเหลือไมถึง 60 

วัน ของการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการนิสิตหอพักพิจารณาผูที่สมควรเขารักษาการแทนจนกวาจะหมดหนาที่ตามวาระของ

กรรมการชุดนั้น 

 
สวนที่ 5 

การเงนิและการงบประมาณ 
ขอ 43 การเงินและการงบประมาณใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการดําเนินงานหอพักกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

ขอ 44 ใหชมรมที่ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจกรรมนิสิตในหอพัก ซึ่งมีอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับคงดําเนินตอไป และใหจัด

รางขอบังคับชมรมเสนอคณะกรรมการดําเนินงานหอพัก 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 

 

 

       

           (…………………………………………..) 

           รองอธิการบดีดานกิจการนิสิต 

           ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี 

 

 

 


