




แนวปฏิบัติการเข้าพักในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาด
ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1088/2564 เรื่อง มาตรการและ
แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 (แนวปฏิบัติใน
การด าเนินการของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564)             
   การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในข้อ 4 ให้ส่วนงาน
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งเรียนในที่ตั้งและออนไลน์ ดังนี้ 4.1 นิสิตชั้นปีที่ 1 ให้จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็น ให้ส่วนงานเสนอเหตุผลและความจ าเป็นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการใน
การพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป 4.2 นิสิตชั้นปีอ่ืน ให้ส่วนงานจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนในท่ีตั้งและออนไลน์ โดยจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งตามความจ าเป็น 
  เพ่ือให้การจัดเตรียมที่พักในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และสอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติการเข้าพักในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว    
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. การจองหอพักและการรายงานตัวเข้าหอพักนิสิต กรณีนิสิตที่มีความจ าเป็นและประสงค์เข้า
พักในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากประสบปัญหา
และไม่สะดวกที่จะศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ณ ภูมิล าเนาของนิสิต หรือมีความจ าเป็นในด้านอ่ืน ๆ ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
  1.1) นิสิตจองหอพัก พร้อมรายงานตัวเข้าพัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว 
  1.2) นิสิตต้องด าเนินการจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนวันรายงานตัวเข้าหอพัก ส่งไม่เกินวันที่ 
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จัดส่งมาท่ีงานหอพักนิสิต ทาง E-mail : chanaporn@go.buu.ac.th โดยขอให้
จัดส่งเป็นไฟล์ PDF 

1.2.1) แบบฟอร์มขออนุญาตกรณีนิสิตมีความจ าเป็นเข้าพักในหอพักนิสิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย 
   1.2.2) หลักฐานที่แสดงถึงประวิติการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของนิสิตผู้เข้าพัก จ านวน 2 เข็ม นิสิตสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากแอพลิเคชั่นหมอพร้อม 
  1.3) นิสิตต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ในวันรายงานตัวเข้าหอพักนิสิต โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มี
การตรวจหาเชื้อ โดยใช้เครื่องมือ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนิสิตทุกคนที่เข้ารับรายงานตัวเข้าหอพักนิสิต ใน
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  2. การจัดการห้องพัก หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้ปรับลดจ านวนผู้พัก
ในห้องพัก 4 คน เป็นห้องพัก 1 คน เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ตามมาตรการในการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) และเพ่ือลดความหนาแน่นในการพักอาศัยร่วมกัน ระหว่างพ านักในหอพักนิสิต 
ห้ามนิสิตย้ายห้องพักโดยพลการ ทั้งนี้ หากนิสิตมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้ายห้องพัก ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของรองอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่ก ากับดูแลหอพักพิจารณาเป็นรายกรณี 
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แบบฟอร์มขออนุญาตกรณีนิสิตมีความจ าเป็นเข้าพักในหอพักนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
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นิสิตที่มีความจ าเป็นต้องเข้าพักในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
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นิสิตกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
1. ประวิติการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนิสิตผู้เข้าพัก  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต 

นิสิตด าเนินการจัดส่งเอกสาร ก่อนวันรายงานตัวเข้าหอพัก ส่งไม่เกินวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
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- ประวิติการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนิสิตผู้เข้าพัก 
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