(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๒
-----------------------เพื่อให้การดาเนินงานหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ส่วนงาน” หมายความว่า สานักงานอธิการบดี วิทยาเขต คณะและวิทยาลัยที่จัดบริการหอพัก
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานที่จัดบริการหอพักให้แก่นิสิต
“หอพัก” หมายความว่า หอพักนิสิตของมหาวิทยาลัย
“บริเวณหอพัก” หมายความว่า พื้นที่ทุกส่วนภายในอาคารหอพักและพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดให้เป็นเขตหอพัก
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตที่มหาวิทยาลัยอนุญาต ให้เข้าอยู่อาศัยในหอพัก
“ที่ปรึกษาหอพัก” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่ปกครองนิสิตในหอพัก
“คณะกรรมการปกครองหอพัก ” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานแต่งตั้ง
ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองนิสิตหอพัก
“คณะกรรมการประจาหอพัก” หมายความว่า คณะนิสิตที่ส่วนงานแต่งตั้งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปกครองนิสิตหอพัก
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และมีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับประกาศนีแ้ ละให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

-๒หมวดที่ ๑
วัตถุประสงค์ การดาเนินงานและอานาจหน้าที่
ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างและดาเนินกิจการหอพักโดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้นิสิตได้มีที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน
(๒) เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการครองตนและการดาเนินชีวิตที่ เหมาะสม
ในมหาวิทยาลัยและในสังคม เช่น การรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน การมีน้าใจต่อกัน การปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ การเสียสละ การให้ความร่วมมือและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม
ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปกครองหอพัก ประกอบด้วย
ก. หอพักที่อยู่ในความดูแลของสานักงานอธิการบดี
(๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือบุคคลที่
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเห็นชอบ
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบ
ด้านกิจการนิสิตจานวนไม่เกิน ๓ คน
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดกองกิจการนิสิต
จานวนไม่เกิน ๒ คน
เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต
เป็นกรรมการและ เลขานุการ
ข. หอพักที่อยู่ในความดูแลของวิทยาเขต
(๑) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดวิทยาเขต
จานวนไม่เกิน ๓ คน
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดวิทยาเขต
ที่รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
มอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ค. หอพักที่อยู่ในความดูแลของคณะหรือวิทยาลัย
(๑) คณบดี
เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิต
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะหรือวิทยาลัย
จานวนไม่เกิน ๒ คน
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะหรือวิทยาลัย
ที่คณบดีมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ

-๓ข้อ ๗ คณะกรรมการปกครองหอพักมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปกครองและควบคุมดูแลนิสิตที่พักในหอพักให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงาน
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการหอพัก
(๓) สอบสวนนิสิตที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนประกาศนี้ พร้อมกับพิจารณาลงโทษนิสิต
(๔) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกนิสิตให้เข้าอยู่อาศัย ในหอพัก
(๕) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานมอบหมาย
ข้อ ๘ ที่ปรึกษาหอพักมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปกครองนิสิตหอพัก ในบริเวณหอพักที่ตนรับผิดชอบ
(๒) เข้าไปตรวจค้นภายในห้องของนิสิตหอพักและยึ ดสิ่งของที่ห้ามมีไว้ในครอบครองตาม
ความในข้อ ๑๙
(๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนงานหอพัก /พนักงานทาความสะอาดหอพัก
(๔) ดาเนินกิจการหอพักให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๕) ว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์นิสิตหอพัก เมื่อนิสิตหอพักกระทาผิด ประกาศนี้
(๖) รายงานให้คณะกรรมการปกครองหอพัก หรือรองอธิการบดี ฝา่ ยกิจการนิสิตหรือ
หัวหน้าส่วนงานทราบโดยด่วน เมื่อนิสิตหอพักกระทาผิดร้ายแรงตามความในข้อ ๓๒
(๗) เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการประจาหอพัก
(๘) เสนอแนะเรื่องที่เกี่ยวกับหอพักแก่มหาวิทยาลัย
(๙) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหอพัก
(๑๐) เสนอแนะเกี่ยวกับการซ่อมบารุงอาคารหอพักที่ตนเองรับผิดชอบ
(๑๑) หน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการประจาหอพัก ประกอบด้วยคณะนิสิตหอพักที่ได้รับเลือกจากนิสิตหอพัก
ของหอพักหนึ่ง ๆ โดยได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากส่วนงาน โดยมีตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ประธานนิสิตหอพัก
(๒) รองประธานนิสิตหอพัก
(๓) กรรมการประจาชั้นจานวน ๓-๕ คน
(๔) เหรัญญิก
(๕) เลขานุการ
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการประจาหอพักมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่อง ดูแลความประพฤติ ตักเตือนนิสิตที่กระทาความผิด และรายงานต่อ
ที่ปรึกษาหอพัก
(๒) ประสานงานกับนิสิตภายในหอพักในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หอพักจัดขึ้น
(๓) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-๔หมวดที่ ๒
สิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพัก
ข้อ ๑๑ ส่วนงานหรือกองกิจการนิสิต มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อให้เข้าอยู่ อาศัยในหอพัก
โดยอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแทนได้
ข้อ ๑๒ สิทธิในการเข้าอยู่อาศัยในหอพักเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล จะโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นมิได้
ข้อ ๑๓ ผู้มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพักต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ หรือคาสั่ง ที่เกี่ยวกับหอพักซึ่งมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้กาหนดขึ้น โดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๔ นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือก มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพักภายในเวลาตามที่มหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานกาหนด
ข้อ ๑๕ ผู้มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพักต้องชาระค่าบารุงหอพัก และค่าบริการหอพักตามที่เรียกเก็บตาม
วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกาหนด
ข้อ ๑๖ นิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะย้ายหอพัก ให้ดาเนินการตามที่ส่วนงานหรือกองกิจการนิสิต
ประกาศให้ทราบ เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะทาการย้ายหอพักได้
ข้อ ๑๗ นิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะย้ายห้องพักภายในหอพักของตน ให้ขออนุญาตต่อที่ปรึกษา
หอพัก เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะทาการย้ายห้องพักได้
ข้อ ๑๘ นิสิตที่มีความประสงค์จะสละสิทธิการอยู่อาศัยในหอพัก เพื่อไปพักอาศัยอยู่ภายนอก
มหาวิทยาลัย ให้ยื่นความจานง ณ ที่ทาการหอพัก เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะย้ายออกไปพักอาศัยภายนอก
มหาวิทยาลัยได้
หมวดที่ ๓
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติภายในหอพัก
ข้อ ๑๙ สิ่งที่ห้ามมีไว้ในครอบครองในหอพักให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ข้อ ๒๐ เมื่อนิสิตได้กระทาความผิดในบริเวณหอพักตามความในข้อ ๑๙ การจะยึดสิ่งของเหล่านั้นไว้
ชั่วคราว หรือจะริบสิ่งของเหล่านั้น ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของที่ปรึกษาหอพัก
ข้อ ๒๑ ห้ามกระทาสิ่งต่อไปนี้ในบริเวณหอพัก
(๑) ประกอบอาหาร
(๒) ส่งเสียงดังเกินไป หรือเล่นดนตรีรบกวนผู้อื่น
(๓) กล่าววาจา หรือแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เคารพที่ปรึกษาหอพักหรือบุคคลอื่น
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหอพัก
(๔) นาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรือให้อาหารสัตว์
(๕) ตากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายอื่น ๆ เครื่องนอน บริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต
(๖) เข้าไปในห้องผู้อื่นขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่
(๗) นาเพศตรงข้ามเข้าไปในห้องพัก

-๕(๘) นาบุคคลอื่นมาพักในหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากที่ปรึ กษาหอพักหรือบุคคลอื่นที่มี
อานาจพิจารณาอนุญาต
(๙) แต่งกายไม่สุภาพตามบรรทัดฐานทางสังคม
(๑๐) ปิดรูปภาพ โปสเตอร์ เขียนรูป เขียนข้อความ หรือทาให้เปรอะเปื้อน
(๑๑) นาเครื่องเรือน เครื่องใช้ ที่หอพัก หรือมหาวิทยาลัยจัดไว้ใช้เป็นส่วนกลางมาใช้เป็น
ส่วนตัวในห้องพัก หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเรือน เครื่องใช้ประจาห้องพัก ออกจากห้องพัก
(๑๒) แก้ไขเครื่องเรือน หรือทาให้อุปกรณ์ในห้องพักชารุดเสียหาย ตัดต่อสายไฟฟ้าภายในห้องพัก
(๑๓) มีอาวุธปืน วัตถุระเบิด วัสดุเชื้อเพลิง สุรา ของมึนเมา ยาเสพติดให้โทษหรืออุปกรณ์ที่ใช้เสพ
ยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง
(๑๔) ดื่มสุรา หรือของมึนเมา เสพยาเสพติดให้โทษ
(๑๕) ทะเลาะวิวาท หรือทาร้ายร่างกาย
(๑๖) โจรกรรมหรือลักทรัพย์ของผู้อื่น
(๑๗) เล่นการพนันหรือร่วมวงการพนัน
(๑๘) ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ
(๑๙) จงใจทาลายทรัพย์สินของหอพักและของผู้อื่น
(๒๐) การกระทาที่กระทบกระเทือนต่อ สวัสดิภาพของผู้อื่น
(๒๑) การกระทาที่อาจจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวม
(๒๒) การกระทาอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีประกาศเพิ่มเติม
ข้อ ๒๒ การใช้บริเวณหอพักเพื่อการประชุม หรือจัดกิจกรรมจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อที่ปรึกษาหอพัก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดาเนินการได้
ข้อ ๒๓ นิสิตหอพักต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสิ่งต่อไปนี้
(๑) การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องพักของตนและที่อื่น ๆ
ในบริเวณหอพัก
(๒) ประหยัดการใช้น้าและกระแสไฟฟ้า
(๓) ดูแลรักษาสิ่งที่เป็นสมบัติของหอพัก
(๔) สอดส่องดูแลพฤติการณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในหอพัก
หมวดที่ ๔
กาหนดเวลาเข้าออกหอพัก
ข้อ ๒๔ กาหนดเวลาเปิดและปิดหอพัก
เปิดเวลา ๐๕.๓๐ น. ปิดเวลา ๒๒.๓๐ น. หรือเป็นไปตามที่ส่วนงานกาหนด

-๖ข้อ ๒๕ นิสิตหอพักที่จะเข้าออกหอพักนอกเหนือจากช่วงเวลาตามความในข้อ ๒๔ ให้ทาหนังสือขอ
อนุญาตจากที่ปรึกษาหอพักหรือกองกิจการนิสิตหรือส่วนงาน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ ช่วงตั้งแต่เวลาปิดหอพัก จนถึงเวลาเปิดหอพักของวันใหม่ ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณหอพัก
หมวดที่ ๕
การชดใช้ค่าเสียหาย
ข้อ ๒๗ นิสิตต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อได้กระทาสิ่งต่อไปนี้
ชารุด เสียหาย หรือสูญหาย
(๑) วัสดุ ครุภัณฑ์และส่วนประกอบอาคารภายในห้องพัก
(๒) สิ่งของอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๘ ความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหายตามความในข้อ ๒๗ มีการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
(๑) เจ้าของห้องไม่ได้เป็นผู้กระทา โดยสามารถระบุชื่อผู้ที่กระทาได้ พร้อมพยานหลักฐาน
(๒) เป็นการชารุดที่เกิดขึ้นเองตามสภาพและเวลาอันสมควร
ข้อ ๒๙ นิสิตต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าซ่อมแซมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในกรณีที่ผู้อยู่
อาศัยได้ทาให้สีของผนังห้อง สีของตู้เสื้อผ้า โต๊ะทางาน พื้นห้อง ประตู พื้นผิว หรืออื่นๆ เสียหาย หรือ
เปรอะเปื้อน ยกเว้น เป็นการเสื่อมสภาพตามเวลาอันสมควร
หมวดที่ ๖
การลงโทษ
ข้อ ๓๐ โทษที่นิสิตจะได้รับในกรณีที่ได้กระทาผิดตามประกาศนี้ มี ๓ สถาน คือ
(๑) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) ภาคทัณฑ์
(๓) ตัดสิทธิการอยู่หอพักและจะต้องออกจากหอพักตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยไม่คืน
เงินค่าบารุงหอพัก
ข้อ ๓๑ การกระทาความผิดภายในบริเวณหอพักตามความใน ข้อ ๒๑ นอกจากจะได้รับโทษตามที่
ระบุตามความในข้อ ๓๐ แล้ว ผู้ได้กระทาความผิดอาจได้รับการพิจารณาโทษจากมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ อีกกรณีหนึ่งด้วย
ข้อ ๓๒ กรณีการกระทาตามความใน ข้อ ๒๑ (๑๓) ถึง (๒๑) ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ให้
ที่ปรึกษาหอพักหรือผู้ที่ได้พบเห็นรีบรายงานให้มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานทราบโดยด่วน

-๗ข้อ ๓๓ ในกรณีที่การกระทาความผิดที่ไม่ร้ายแรงจนเกินไปและเป็นการกระทาความผิดครั้งแรก
ซึ่งผู้กระทาความผิดสารภาพแต่โดยดี และได้สานึกในการกระทาความผิดของตน พร้อมทั้งให้คามั่น สัญญา
ว่าจะไม่กระทาความผิดอีก ให้ที่ปรึกษาหอพักมีอานาจลงโทษผู้กระทาผิด ตามความในข้อ ๓๐(๑) หรือข้อ
๓๐(๒) และให้ลงบันทึกไว้ในระเบียนหอพักของผู้กระทาผิด
ข้อ ๓๔ การพิจารณาสอบสวนและการตัดสินลงโทษนิสิตที่ได้กระทาความผิดตามประกาศนี้
ตามความในข้อ ๓๐(๓) จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการปกครองหอพัก หรือรองอธิการบดี ฝ่าย
กิจการนิสิตหรือหัวหน้าส่วนงาน ก่อนที่จะมีคาสั่งลงโทษ
ข้อ ๓๕ ในกรณีกระทาความผิดร้ายแรงตามข้อ ๓๒ จะต้องรายงานให้อธิการบดีทราบเพื่อสั่งลงโทษ
ผู้กระทาความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
(นางสุชาดา อาศัยสุข)
นักวิชาการศึกษา

สุชาติ อุปถัมภ์
(ศาสตราจารย์สุชาติ อุปถัมภ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

