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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ที่ 0016/๒๕64  

เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพักในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………… 
 

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาด
ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0460/2564 เรื่อง มาตรการและ
แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 21 การจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในข้อ 5 มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบผสมผสานโดยก าหนดช่วงเวลา        
ดังนี้ 5.1 ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ และ 5.2 ในระหว่างวันที่ 6 กันยายน ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ให้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนในที่ตั้งตามความจ าเป็น ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งช่วงระยะเวลาตาม 5.2 อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค าสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด และค าสั่งของทางราชการที่เก่ียวข้องเป็นส าคัญ 
  เพ่ือให้การจัดเตรียมที่พักในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และสอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1155/2563 ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 เรื่อง การมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติการเข้าพัก
ในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. การสมัครเข้าพักในหอพักนิสิต กรณีนิสิตที่มีความจ าเป็นและประสงค์เข้าพักในหอพักนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากประสบปัญหาและไม่สะดวกที่จะ
ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ณ ภูมิล าเนาของนิสิต ให้ด าเนินการดังนี้ 
   1.1 เข้าพักตลอดทั้งภาคต้น ปีการศึกษา 2564 พักระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ให้นิสิตด าเนินการจองหอพักระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564       
โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) จองผ่านทางลิงค์ https://shorturl.asia/Hrd8h และนิสิตชั้นปีที่ 2-4 จองทาง
ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต ผ่านเว็บไซต์ http://affairs.buu.ac.th/index.php/login (กรณี ด าเนินการ
จองไปตั้งแต่ช่วงแรกของการเปิดรับสมัครไปแล้ว ไม่ต้องด าเนินการจองซ้ า) 
   1.2 เข้าพักช่วงที่สอง พักระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2564 ให้นิสิตติดตามข้อมูลการเข้าพักผ่านทาง facebook fanpage : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
https://www.facebook.com/sakaeo.buu ซึ่งมหวิทยาลัยฯ คาดว่าจะประกาศและเปิดรับสมัครใน เดือนสิงหาคม 
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  2. การยกเลิกการจองหอพัก นิสิตที่ไม่ได้เข้าพักในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ช่วงที่มีการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2564 ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
   2.1 ยกเลิกการจองหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางช่องแชท/กล่อง
ข้อความของเพจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว หรือ 037-261560 ต่อ 1102 และให้ขนย้ายสิ่งของ
ออกจากหอพัก ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. 
   2.2 นิสิตที่ประสงค์จะเข้าพักในช่วงที่สองของภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (พักระหว่าง
วันที่ 6 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564) ให้นิสิตแจ้งฝากของผ่านทางแบบฟอร์มฝากสิ่งของใน
ห้องพัก ตามลิงค์ shorturl.asia/sHg0E ภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ นิสิตที่แจ้งฝากของจะพ้น
สภาพการเป็นนิสิตหอพักและไม่สามารถเข้าพักหอพักนิสิตได้ และหากภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้นิสิตที่ฝากของไว้ไม่
ประสงค์จะเข้าพักในครึ่งหลังของภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ทางมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบและแจ้งให้นิสิต   
มาขนย้ายสิ่งของออกจากห้องพักในเดือนสิงหาคม 2564 
  3. การจัดการห้องพัก หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้ปรับลดจ านวนผู้พัก
ในห้องพัก 4 คน เป็นห้องพัก 2 คน และ 3 คน เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ตามมาตรการในการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และเพ่ือลดความหนาแน่นในการพักอาศัยร่วมกัน  
  4. มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับนิสิตที่
เข้าพักในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   4.1 ให้นิสิตที่จะเดินทางเข้ามาในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
กรอกแบบประเมินความเสี่ยงส าหรับนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ก่อนนิสิตกลับมาเข้าพัก   
ในหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางลิงค ์shorturl.asia/mDSPE โดยให้นิสิตประเมินความเสี่ยงก่อนจะ
กลับเข้าพักในหอพักอย่างน้อย 3 – 5 วัน (นิสิตพิมพ์เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการเพ่ือน ามาให้เป็น
หลักฐานในวันเข้าหอพัก) 
   4.2 ให้นิสิตบันทึกข้อมูลการเดินทาง แจ้งรายละเอียด Timeline ย้อนหลัง 14 วัน 
ก่อนการเข้าพัก 1 วัน เช่น นิสิตจะเข้าพักวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ให้บันทึก Timeline ตั้งแต่วันที่ 10 -
23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผ่านแบบแจ้ง Timeline 14 วัน ทางลิงค์ shorturl.asia/Ac6xU โดยนิสิตสามารถ
แนบภาพประกอบบันทึกการเดินทางด้วย Google Maps (ถ้ามี) (นิสิตพิมพ์เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการ
ด าเนินการเพื่อน ามาให้เป็นหลักฐานในวันเข้าหอพัก) 
   4.3 กรณีที่นิสิตเดินทางมาจากจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ให้นิสิตกักตัวอยู่บ้านจนครบ 14 วัน 
แล้วจึงจะสามารถเดินทางกลับมายังหอพักของมหาวิทยาลัยฯ ได้ เช่น ถ้านิสิตวางแผนจะเดินทางกลับมาที่หอพัก
นิสิต วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ให้นิสิตเริ่มกักตัวอยู่ในบ้านของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 -23 มิถุนายน     
พ.ศ. 2564 
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   4.4 ให้นิสิตปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 21 การจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับอ่ืน ๆ  
อย่างเคร่งครัด  
   4.5 ให้นิสิตเฝ้าระวัง สังเกตอาการด้วยตนเองทุกวัน (Self-quarantine) จนครบ 14 วัน 
นับจากวันเดินทางกลับมาถึงหอพักนิสิต  
   4.6 ให้นิสิตสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่นอกห้องพักนิสิต 
และในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 
   4.7 ให้นิสิตเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการพูดคุยในระยะใกล้ชิด และไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน และขอให้นิสิต
หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มในบริเวณหอพัก เช่น การนัดเพ่ือนที่พักต่างห้องมานั่งรับประทานอาหาร
ร่วมกนัในห้องพักของตน 
   4.8 ให้นิสิตตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว     
ณ บริเวณป้อม รปภ. ล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาด หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ หากนิสิตพบว่าตนเอง
อยู่ในสถานะผู้มีความเสี่ยงสูงในการรับเชื้อ เช่น นิสิตไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือไปอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
(Cluster) ขอให้นิสิตแจ้งเจ้าหน้าที่หอพัก หรือเจ้าหน้าที่กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ทราบโดยด่วนที่สุด 
   4.9 ให้นิสิตปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างเคร่งครัด 
   4.10 กรณีที่นิสิตคนใดที่มีผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือใบรับรองการฉีดวัคซีน    
โควิด 19 ก่อนเข้าพักในหอพัก ให้นิสิตแสดงหลักฐานด้วย 
   4.11 ในช่วงที่นิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต หากพบว่าตนเองมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก จมูก
ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หายใจเหนื่อย หรือมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า 
37.5 องศาเซลเซียส หรือเดินทางไป-กลับจากพ้ืนที่เสี่ยง ให้นิสิตรีบแจ้งเจ้าหน้าที่หอพัก หรือเจ้าหน้าที่กองบริหาร
วิทยาเขตสระแก้ว เพ่ือทางเจ้าหน้าที่จะประสานไปยังโรงพยาบาลวัฒนานคร เพ่ือไปพบแพทย์โดยทันที และ
ประสานไปยังผู้ปกครองนิสิตทราบ 
 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64  
 

              (ลงชื่อ)       วิชุดา  จนัทร์ข้างแรม 

                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม) 
                                           ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ปฏิบัติการแทน 

                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

         ส าเนาถูกต้อง 

           
 (นางสาวชนาภรณ์ แตงหมี) 
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 


