
 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 

เร่ือง  ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ 

ว่าด้วยหอพกันักศึกษา ปี 2550 

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

 

ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบคณะแพทยศาสตร์  ว่าด้วยหอพกันักศึกษา  พ.ศ.  2550” 

ข้อ 2 ใช้ระเบียบนีต้ั้งแต่วนัที ่ คณบดี  คณะแพทยศาสตร์ ได้ลงนามประกาศใช้เป็นต้นไป 

ข้อ 3 คําส่ังประกาศระเบียบ และข้อบังคับอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัหอพกันักศึกษาซ่ึงขัดกบั หรือแย้งกบัประกาศนี ้  

ให้ถือตามระเบียบนี้ 

ข้อ 4 ในระเบยีบนี้ 

 มหาวทิยาลยั   หมายถึง  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 คณะ    หมายถึง  คณะแพทยศาสตร์ 

 หอพกั    หมายถึง  หอพกันกัศึกษาในความรับผดิชอบของ 

คณะแพทยศาสตร์ 

อธิการบดี   หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

คณบดี    หมายถึง  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

รองคณบดี   หมายถึง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

ผูอ้าศยั    หมายถึง  นกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และบุคคลอ่ืน 

      ท่ีคณะอนุญาตใหพ้กัอาศยั 

ประธานฝ่ายหอพกันกัศึกษา หมายถึง  นกัศึกษาแพทยท่ี์ไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการ 

      ดูแลภายในหอพกัทั้งหมด 

กรรมการประจาํหอพกักลาง หมายถึง  นกัศึกษาแพทยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธาน 

      หอพกัแต่ละหอพกั  หอพกัละ  1  คน 

กรรมการประจาํหอพกั  หมายถึง  นกัศึกษาแพทยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูจ้ดัการ 

      ดูแลภายในหอพกันั้น ๆ 

ประธานอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั หมายถึง  อาจารยท่ี์มหาวทิยาลยัแต่งตั้งใหเ้ป็นท่ีปรึกษา 

และอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั   เก่ียวกบังานดา้นหอพกัและดูแลความเรียบร้อย 

ภายในหอพกั  

 หน่วยกิจการนกัศึกษา  หมายถึง  หน่วยกิจการนกัศึกษา   งานบริการการศึกษา 

       สาํนกังานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ 

 

/หมวดท่ี 1.... 
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หมวดที ่ 1 วตัถุประสงค์ 

ข้อ 5 วตัถุประสงค์ของหอพกันักศึกษาแพทย์ 

5.1    เพื่อเอ้ืออาํนวยต่อการศึกษาของนกัศึกษาแพทย์ 

5.2    เพือ่ฝึกผูอ้าศยัใหรู้้จกัการอยูร่่วมกนั โดยเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั มีนํ้าใจและมีความสามคัคีกนั  

      และรู้จกัรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

 

หมวดที ่ 2 สิทธิและหน้าที่ 

ข้อ 6 บุคคลทีม่ีสิทธ์ิเข้าพกัในหอพกั คือ 

6.1   นกัศึกษาแพทยร์ะดบัคลินิกทุกคนท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้พกัอาศยัภายในหอพกั 

6.2   นกัศึกษาแพทยร์ะดบัปรีคลีนิกท่ีมีท่ีพกัแต่ไม่เอ้ืออาํนวยต่อการศึกษา โดยไดรั้บความเห็นชอบ  

        ของอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั และ/หรือ คณะ 

6.3   บุคคลท่ีคณะฯ อนุญาตใหเ้ขา้อาศยัตามความจาํเป็น 

ข้อ 7 บุคคลทีข่าดคุณสมบัติในการเข้าพกัในหอพกัคือ 

7.1  ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของหอพกั เม่ือไดรั้บการวา่กล่าวตกัเตือนจากกรรมการประจาํหอพกั และ  

 อาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั แลว้ยงัไม่ปฏิบติัตาม โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกัพิจารณาเห็นวา่ ไม่  

สมควรท่ีจะพกัในหอพกัต่อไป 

7.2  เป็นโรคติดต่อระยะอนัตราย ไม่สามารถใหพ้กัอาศยัในหอพกัโดยความเห็นชอบของแพทยผ์ูรั้กษา 

และอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั 

7.3 มีความผดิปกติทางจิตใจ ไม่สมควรใหพ้กัอาศยัในหอพกั โดยความเห็นชอบของจิตแพทยแ์ละ  

อาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั 

ข้อ 8 หน้าทีข่องผู้อาศัยทีน่่ารู้มีดังนี้ 

8.1  จ่ายค่าธรรมเนียมหอพกัตามระเบียบของคณะ 

8.2  รับผดิชอบในการชดใชค้่าเสียหายของทรัพยสิ์นภายในหอ้งพกัของตนตามราคาท่ีกาํหนด 

8.3  รับผดิชอบทรัพยสิ์นส่วนตวัในบริเวณหอพกัเอง 

8.4  ปฏิบติัตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์วา่ดว้ยระเบียบหอพกันกัศึกษาปี 2550 

8.5  รักษาความสะอาด และดูแลทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ของหอพกัใหค้งสภาพดีอยูเ่สมอ 

8.6  เขียนใบส่งซ่อมครุภณัฑป์ระจาํหอ้งพกัท่ีชาํรุดและส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีประจาํหอพกัเพื่อดาํเนิน  

        การส่งซ่อมแซมต่อไป 

8.7  เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนภายในหอพกั ใหแ้จง้ต่อกรรมการประจาํหอพกั กรรมการหอพกักลาง และ  

       ประธานฝ่ายหอพกันกัศึกษา เพื่อดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตามท่ีเห็นสมควร แลว้จึงรายงาน 

       ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั 

 

/หมวดท่ี3 
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หมวดที ่ 3 การเข้าพกัอาศัยและการย้ายออก 

ข้อ  9 การเข้าพกัในหอพกั 

9.1  ผูมี้สิทธ์ิเขา้พกัในหอพกั ใหเ้ขา้พกัในหอ้งพกัตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์ 

9.2  ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้พกัในหอพกั ใหถื้อเป็นสิทธ์ิเฉพาะตวัจะโอนใหผู้อ่ื้นไม่ได้ 

9.3  การยา้ยหอ้งพกัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรรมการประจาํหอพกั โดยความเห็นชอบของอาจารย์  

       ท่ีปรึกษาหอพกั 

9.4  การเขา้พกัอาศยัในหอพกั ผูอ้าศยัจะตอ้งลงนามในใบรับมอบครุภณัฑ ์เคร่ืองตกแต่ง ของใช ้  

       ส่วนประกอบของหอ้ง ภายในหอ้งพกัเสียก่อน หากมีส่ิงของตามรายการในใบรับมอบของชาํรุด  

       หรือสูญหายก่อนเขา้พกัอาศยั ผูอ้าศยัตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีหอพกัทราบ เพือ่ซ่อมแซมหรือแกไ้ข  

       ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดก่้อนเขา้พกั 

9.5 ผูอ้าศยัจะดดัแปลงหรือต่อเติมอุปกรณ์ใด ๆ ภายในหอพกัไม่ได ้ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจากอาจารย์ 

       ท่ีปรึกษาหอพกัก่อน 

ข้อ 10 การย้ายออกจากหอพกั 

10.1 ก่อนยา้ยออกจากหอพกั ผูอ้าศยัตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีหอพกัทราบ เพื่อสาํรวจเคร่ืองตกแต่งของใช้

และส่วนประกอบของหอ้งพกั หากมีส่ิงของตามรายการในใบรับมอบชาํรุดหรือสูญหาย เกิดข้ึน

ภายหลงัการเขา้พกั ผูอ้าศยัจะตอ้งรับผดิชอบชดใช้ 

10.2 หากมีประกาศใหย้า้ยออก ผูอ้าศยัจะตอ้งยา้ยส่ิงของสัมภาระส่วนตวัออกจากหอ้งพกั ใหเ้สร็จ

ภายในกาํหนดเวลาตามประกาศ นอกจากจะมีเหตุอนัสมควร ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากอาจารย์

ปกครองหอพกั 

 

หมวดที ่ 4 ข้อห้าม  และบทลงโทษ 

ข้อ 11 ผู้ทีพ่กัอาศัยในหอพกัต้องละเว้นการกระทาํอนัเป็นข้อห้ามดังต่อไปนี้ 

11.1   หา้มก่อการทะเลาะววิาท ทาํร้ายร่างกายภายในหอพกั 

11.2   หา้มมีอาวธุหรือวตัถุระเบิดไวใ้นครอบครองในบริเวณหอพกัในหอพกั  

11.3   หา้มเสพหรือมีไวค้รอบครองซ่ึงบุหร่ี เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และยาเสพติดใหโ้ทษอ่ืน ๆ ใน 

          บริเวณหอพกั และภายในหอพกั 

11.4   หา้มลกัทรัพยห์รือ จงใจทาํลายทรัพยสิ์นของหอพกั หรือของผูอ่ื้นในหอพกั 

11.5   หา้มเล่นการพนนัภายในหอพกั 

11.6   หา้มประพฤติเส่ือมเสียในทางชูส้าวในบริเวณหอพกั 

11.7   หา้มกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยในบริเวณหอพกั 

11.8   หา้มเล้ียงสัตวใ์นบริเวณหอพกั 

11.9   หา้มแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพเรียบร้อยและประพฤติไม่เหมาะสม 

/11.10  หา้มจดังาน.... 
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11.10 หา้มจดังานร่ืนเริงใด ๆ ในหอพกั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคณะแพทยศาสตร์  

11.11 หา้มนาํกีฬากลางแจง้ทุกประเภทมาเล่นภายในหอพกั 

11.12 หา้มทิ้งเศษกระดาษ ขยะมูลฝอยหรือสาดนํ้าลงจากระเบียงหอพกั 

11.13 หา้มนาํหนงัสือของหอพกัทุกประเภทออกจากหอ้งนัง่เล่นหรือหอ้งรับแขก  

11.14 หา้มนาํบุคคลต่างเพศเขา้ภายในหอพกั เวน้แต่จะไดรั้บการอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีประจาํหอพกั 

11.15 หา้มนาํบุคคลท่ีไม่ไดพ้กัอาศยัในหอพกัข้ึนหอพกั หรือเขา้พกัภายในหอพกั ก่อนจะไดรั้บอนุญาต  

          จากกรรมการประจาํหอพกั ประธานฝ่ายหอพกันกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั และคณะ  

          แพทยศาสตร์ 

11.16 หา้มใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าตามประเภทท่ีกาํหนดในประกาศของคณะแพทยศาสตร์ เช่น ตูเ้ยน็  

          โทรทศัน์ คอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ ไมโครเวฟ เคร่ืองทาํนํา้อุ่น เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรรมการ  

           ประจาํหอพกั หรือกรรมการหอพกักลาง และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกัเป็นแต่ละกรณี และ 

           หา้มนาํเคร่ืองปรับอากาศมาใช้ 

11.17 ใหปิ้ดประกาศเอกสารหรือโปสเตอร์ใด ๆ ในบริเวณหอพกั ในบริเวณท่ีทางหอพกักาํหนดให้  

           เท่านั้น และเอกสารต่าง ๆ ตอ้งมีเหตุอนัสมควรในการปิดประกาศ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก  

           กรรมการหอพกั กรรมการหอพกักลาง ประธานฝ่ายหอพกันกัศึกษา และ/หรือผูช่้วยคณบดีฝ่าย 

           กิจกรรมนกัศึกษา 

11.18 หา้มนาํภาชนะ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ของหอ้งอาหารออกนอกหอ้งอาหาร  

11.19 หา้มละเมิดสิทธิส่วนตวัของผูอ่ื้น เช่น แอบดูระหวา่งอาบนํ้า 

11.20 ตอ้งพกัอาศยัอยู ่ณ หอ้งพกัตามท่ีคณะกรรมการหอพกักาํหนดใหเ้ท่านั้น หากมีความประสงคจ์ะ  

          ยา้ยหรือสับเปล่ียนหอ้งพกั จะตอ้งแจง้ต่อสาํนกังานก่อน และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จะตอ้งส่งคืน  

          วสัดุและครุภณัฑป์ระจาํหอ้งพกัเดิม พร้อมทั้งรับมอบวสัดุ และครุภณัฑป์ระจาํหอ้งพกัใหม่  

11.21 การพกัอาศยัในหอ้งพกัเป็นสิทธิเฉพาะตวั จะโอนสิทธิหรือใหผู้อ่ื้นเข้าพกัอาศยัดว้ยไม่ได ้

11.22 หา้มทาํเสียงหรือกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการรบกวนบุคคลอ่ืน  

11.23 หา้มโยกยา้ยส่ิงของประจาํหอพกั หรือออกจากหอพกัโดยเด็ดขาดเวน้เสียแต่จะไดรั้บอนุญาตจาก  

          คณะกรรมการหอพกัหรือผูแ้ทน 

11.24 หา้มต่อเติม ร้ือถอน ทาํใหเ้ปล่ียนแปลง หรือทาํการใด ๆ ในบริเวณหอพกั หรือต่อส่ิงของ 

          เคร่ืองใชใ้นบริเวณหอพกั เวน้เสียแต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการหอพกัหรือผูแ้ทน  

11.25 บริเวณทางเดินหนา้หอ้งวางไดเ้พียงรองเทา้ ท่ีวางบนชั้นวางรองเทา้ และตะกร้าส่งผา้ซกัเท่านั้น 

11.26 หา้มวางส่ิงของใดๆบริเวณหอ้งโถงในแต่ละชั้นของหอพกั 

11.27 หา้มวางส่ิงของใดๆ ไวท่ี้บริเวณอ่างซกัลา้ง อ่างลา้งหนา้ หรือ บริเวณใดๆในหอ้งนํ้า 

11.28 เม่ือไม่อยูใ่นหอ้งพกัจะตอ้งปิดไฟและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดในหอ้ง 

 

/11.29 ตอ้งปฏิบติัตาม... 
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11.29 ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ คาํสั่ง ประกาศ หรือขอ้ปฏิบติัซ่ึงคณะกรรมการหอพกักาํหนด  

          โดยเคร่งครัด 

11.30 เม่ือเกิดมีขอ้สงสยั ปัญหา ขอ้ขดัแยง้ หรือเร่ืองใด ๆ เก่ียวกบัการพาํนกัในหอ้งพกัหรือในหอพกั  

          ใหน้กัศึกษาแพทยห์รือผูอ้าศยัแลว้แต่กรณี รีบมาแจง้ท่ีหน่วยกิจการนกัศึกษา โดยด่วน 

ข้อ 12 การลงโทษม ี5 ลกัษณะ 

12.1  วา่กล่าวตกัเตือน และใหล้งช่ือรับทราบไวเ้ป็นหลกัฐาน 

12.2  ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่งสาํเนาคาํเตือนใหผู้ป้กครองของผูมี้สิทธิเขา้พกัอาศยั  

         ผูน้ั้นทราบ 

12.3 ทาํทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ และประกาศท่ีหอพกัรวมทั้งสาํเนาหนงัสือดงักล่าว ใหผู้ป้กครองของผู ้

         มีสิทธิเขา้พกัอาศยันั้นไดท้ราบ หรืออาจใหผู้ป้กครองมาทาํทณัฑบ์นไวก้บัอาจารยผ์ูป้กครองก็ได้ 

12.4  ตดัสิทธิการเขา้พกัอาศยัในหอพกัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยไม่คืนเงินค่าบาํรุงหอพกัให ้และ 

         แจง้ผูป้กครองของผูมี้สิทธิเขา้พกัอาศยั ไดท้ราบ 

12.5  ผูมี้สิทธิเขา้พกัอาศยัท่ีคณะกรรมการหอพกัพิจารณาเห็นวา่ไดก้ระทาํการฝ่าฝืนระเบียบน้ีมีลกัษณะ 

         เป็นความผดิร้ายแรง นอกจากจะไดรั้บโทษตามขอ้ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัอาจไดรั้บการพิจารณา  

         ใหล้งโทษ อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี.- 

12.4.1  ตดัสิทธิการเขา้สอบ หรือใหส้อบตกในภาคการศึกษานั้น 

12.4.2  ใหพ้กัการเรียนตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

12.4.3   ถูกคดัช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

 

หมวดที ่5 อืน่ ๆ 

ข้อ 13  การพาบุคคลภายนอกเข้าพกัในหอพกั ผู้อาศัยเขียน และยืน่คําร้องขออนุญาตก่อนเข้าพกั โดย  

   ถือตามระเบียบปฏิบัติดังนี ้

  13.1  ถา้พกั  1 คืน ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรรมการประจาํหอพกั หรือประธานฝ่ายหอพกั  

นกัศึกษา 

13.2  ถา้พกัเกิน 1 คืน แต่ไม่เกิน  3 คืน  ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรรมการประจาํหอพกั และ 

          ประธานฝ่ายหอพกันกัศึกษา หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั 

13.3  ถา้พกัติดต่อกนัเกิน  3 คืน  ตอ้งแจง้ต่อหน่วยกิจการนกัศึกษา เพื่อขออนุญาตจากคณะฯ  

13.4  เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ ผูอ้าศยัตอ้งยืน่หนงัสืออนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีหอพกัทราบ และลงช่ือ  

         ช่ือสกุล พร้อมทั้งวนัท่ีเขา้-ออก ในสมุดลงทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยมีเจา้ของหอ้งพกั 

         ลงช่ือรับรอง 

 

/ขอ้ 14  ใหห้น่วยกิจการ.... 
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ข้อ 14  ในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม ้ มีการลกัทรัพย์   เป็นตน้  จะอนุญาตใหผู้บ้ริหารคณะ

  แพทยศาสตร์  อาจารย์ ท่ีปรึกษาหอพกั   หวัหนา้หน่วยกิจการนกัศึกษา และ คณะกรรมการ

  ฝ่ายหอพกั ตั้งแต่ 3  คนข้ึนไป  สามารถเขา้ตรวจคน้ภายในหอพกัได ้

 

ข้อ 15  ให้หน่วยกจิการนักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รักษาระเบียบนี้  

ข้อ 16  ให้ใช้ระเบยีบนีต้ั้งแต่บดันีเ้ป็นต้นไป 

 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

 

     ประกาศ    ณ    วนัท่ี 29 สิงหาคม   พ.ศ.  2550 

 

 

 

(รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงยพุา  สุมิตสวรรค)์ 

รองคณบดี  รักษาราชการแทน 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

 


