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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

เร่ือง  หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

------------------------ 
 

เพื่อให้การด าเนินงานหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา           

พ.ศ. ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยบูรพา  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง  หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา                
พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ในประกาศนี้  
 “ส่วนงาน”     หมายความว่า    ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขต  คณะและวิทยาลัยที่จัดบริการหอพัก 
 “หัวหน้าส่วนงาน”    หมายความว่า    หัวหน้าส่วนงานที่จัดบริการหอพักให้แก่นิสิต  

“หอพัก”      หมายความว่า    หอพักนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 “บริเวณหอพัก”    หมายความว่า    พื้นที่ทุกส่วนภายในอาคารหอพักและพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้เป็นเขตหอพัก 

“นิสิต”    หมายความว่า    นิสิตที่มหาวิทยาลัยอนุญาต ให้เข้าอยู่อาศัยในหอพัก 
 “ที่ปรึกษาหอพัก”     หมายความว่า    ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่ปกครองนิสิตในหอพัก 
 “คณะกรรมการปกครองหอพัก”   หมายความว่า   คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานแต่งตั้ง
ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองนิสิตหอพัก 
 “คณะกรรมการประจ าหอพัก”   หมายความว่า   คณะนิสิตที่ส่วนงานแต่งตั้งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปกครองนิสิตหอพัก 
 

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับประกาศนีแ้ละให้ถือเป็นที่สิ้นสุด                                     
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หมวดท่ี ๑ 
วัตถุประสงค์ การด าเนินงานและอ านาจหน้าท่ี 

 
ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างและด าเนินกิจการหอพักโดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 
(๑)  เพื่อให้นิสิตได้มีที่อยู่อาศัยที่เอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียน 
(๒)  เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการครองตนและการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม

ในมหาวิทยาลัยและในสังคม  เช่น  การรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน การมีน้ าใจต่อกัน การปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ การเสียสละ การให้ความร่วมมือและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม  
 ข้อ ๖  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปกครองหอพัก  ประกอบด้วย 
 ก.  หอพักที่อยู่ในความดูแลของส านักงานอธิการบดี  

(๑)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     เป็นประธานกรรมการ 
    (๒)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือบุคคลที่ 
            รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเห็นชอบ   เป็นรองประธานกรรมการ 
    (๓)  รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบ  
            ด้านกิจการนิสิตจ านวนไม่เกิน ๓ คน   เป็นกรรมการ 
    (๔)  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต     เป็นกรรมการ 
    (๕)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดกองกิจการนิสิต 

     จ านวนไม่เกิน ๒ คน      เป็นกรรมการ 
    (๖)  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ  กองกิจการนิสิต   เป็นกรรมการและ เลขานุการ 

 ข.  หอพักที่อยู่ในความดูแลของวิทยาเขต  
    (๑)  รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต    เป็นประธานกรรมการ 
    (๒)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดวิทยาเขต 

     จ านวนไม่เกิน ๓ คน     เป็นกรรมการ 
    (๓)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดวิทยาเขต 

     ที่รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต 
     มอบหมาย        เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ค.  หอพักที่อยู่ในความดูแลของคณะหรือวิทยาลัย  
(๑)  คณบดี        เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิต  เป็นกรรมการ 
(๓)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะหรือวิทยาลัย 

     จ านวนไม่เกิน ๒ คน      เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะหรือวิทยาลัย 

     ที่คณบดีมอบหมาย      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 ข้อ ๗  คณะกรรมการปกครองหอพักมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ปกครองและควบคุมดูแลนิสิตที่พักในหอพักให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
หรือส่วนงาน 
 (๒)  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการหอพัก 
 (๓)  สอบสวนนิสิตที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนประกาศนี้ พร้อมกับพิจารณาลงโทษนิสิต 
 (๔)  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกนิสิตให้เข้าอยู่อาศัยในหอพัก 

(๕)  หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานมอบหมาย 
 ข้อ ๘  ที่ปรึกษาหอพักมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ปกครองนิสิตหอพัก ในบริเวณหอพักที่ตนรับผิดชอบ  
 (๒)  เข้าไปตรวจค้นภายในห้องของนิสิตหอพักและยึดสิ่งของที่ห้ามมีไว้ในครอบครองตาม
ความในข้อ ๑๙ 
 (๓)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนงานหอพัก/พนักงานท าความสะอาดหอพัก 
 (๔)  ด าเนินกิจการหอพักให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 (๕)  ว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์นิสิตหอพัก เมื่อนิสิตหอพักกระท าผิดประกาศนี้ 
 (๖)  รายงานให้คณะกรรมการปกครองหอพัก หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือ 
หัวหน้าส่วนงานทราบโดยด่วน เมื่อนิสิตหอพักกระท าผิดร้ายแรงตามความในข้อ ๓๒ 
 (๗)  เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการประจ าหอพัก 
 (๘)  เสนอแนะเร่ืองที่เกี่ยวกับหอพักแก่มหาวิทยาลัย 
 (๙)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหอพัก 
 (๑๐)  เสนอแนะเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงอาคารหอพักที่ตนเองรับผิดชอบ 
 (๑๑)  หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ข้อ ๙  ให้มีคณะกรรมการประจ าหอพัก  ประกอบด้วยคณะนิสิตหอพักที่ได้รับเลือกจากนิสิตหอพัก
ของหอพักหนึ่ง ๆ โดยได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากส่วนงาน โดยมีต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  
 (๑)  ประธานนสิิตหอพัก     
 (๒)  รองประธานนิสิตหอพัก    
 (๓)  กรรมการประจ าชั้นจ านวน ๓-๕ คน   
 (๔)  เหรัญญิก      
 (๕)  เลขานุการ 
 ข้อ ๑๐ คณะกรรมการประจ าหอพักมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  สอดส่อง ดูแลความประพฤติ ตักเตือนนิสิตที่กระท าความผิด และรายงานต่อ  
ที่ปรึกษาหอพัก 
 (๒)  ประสานงานกับนิสิตภายในหอพักในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หอพักจัดขึ้น  
 (๓)   หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หมวดท่ี  ๒ 
สิทธเิข้าอยู่อาศัยในหอพัก 

 
 ข้อ ๑๑  ส่วนงานหรือกองกิจการนิสิต มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อให้เข้าอยู่อาศัยในหอพัก  
โดยอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนได้ 
 ข้อ ๑๒  สิทธิในการเข้าอยู่อาศัยในหอพักเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล จะโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอ่ืนมิได้ 

ข้อ ๑๓  ผู้มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพักต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่ง ที่เกี่ยวกับหอพักซึ่งมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ก าหนดขึ้น โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๔  นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือก มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพักภายในเวลาตามที่มหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานก าหนด 
 ข้อ ๑๕  ผู้มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพักต้องช าระค่าบ ารุงหอพักและค่าบริการหอพักตามที่เรียกเก็บตาม
วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานก าหนด 
 ข้อ ๑๖  นิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะย้ายหอพัก ให้ด าเนินการตามที่ส่วนงานหรือกองกิจการนิสิต
ประกาศให้ทราบ เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะท าการย้ายหอพักได้ 
 ข้อ ๑๗ นิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะย้ายห้องพักภายในหอพักของตน ให้ขออนุญาตต่อที่ปรึกษา
หอพัก เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะท าการย้ายห้องพักได้ 
 ข้อ ๑๘  นิสิตที่มีความประสงค์จะสละสิทธิการอยู่อาศัยในหอพัก เพื่อไปพักอาศัยอยู่ภายนอก
มหาวิทยาลัย ให้ยื่นความจ านง ณ ที่ท าการหอพัก  เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะย้ายออกไปพักอาศัยภายนอก
มหาวิทยาลัยได้ 

หมวดท่ี ๓ 
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติภายในหอพัก 

 
 ข้อ ๑๙  สิ่งที่ห้ามมีไว้ในครอบครองในหอพักให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 
 ข้อ ๒๐  เมื่อนิสิตได้กระท าความผิดในบริเวณหอพักตามความในข้อ ๑๙ การจะยึดสิ่งของเหล่านั้นไว้
ชั่วคราว หรือจะริบสิ่งของเหล่านั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ปรึกษาหอพัก 

ข้อ ๒๑  ห้ามกระท าสิ่งต่อไปนี้ในบริเวณหอพัก 
 (๑)  ประกอบอาหาร 
 (๒)  ส่งเสียงดังเกินไป หรือเล่นดนตรีรบกวนผู้อ่ืน 
 (๓)  กล่าววาจา หรือแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เคารพที่ปรึกษาหอพักหรือบุคคลอ่ืน 
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหอพัก 
 (๔)  น าสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรือให้อาหารสัตว์ 
 (๕)  ตากเสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกายอ่ืน ๆ เคร่ืองนอน บริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต  
 (๖)  เข้าไปในห้องผู้อื่นขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่ 
 (๗)  น าเพศตรงข้ามเข้าไปในห้องพัก 
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 (๘)  น าบุคคลอ่ืนมาพักในหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากที่ปรึกษาหอพักหรือบุคคลอ่ืนที่มี 
อ านาจพิจารณาอนุญาต 
 (๙)  แต่งกายไม่สุภาพตามบรรทัดฐานทางสังคม  
 (๑๐)  ปิดรูปภาพ โปสเตอร์ เขียนรูป เขียนข้อความ หรือท าให้เปรอะเปื้อน 
 (๑๑)  น าเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ ที่หอพัก หรือมหาวิทยาลัยจัดไว้ใช้เป็นส่วนกลางมาใช้เป็น  
ส่วนตัวในห้องพัก หรือเคลื่อนย้ายเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ประจ าห้องพัก ออกจากห้องพัก  
 (๑๒)  แก้ไขเคร่ืองเรือน หรือท าให้อุปกรณ์ในห้องพักช ารุดเสียหาย ตัดต่อสายไฟฟ้าภายในห้องพัก  
 (๑๓)  มีอาวุธปืน วัตถุระเบิด วัสดุเชื้อเพลิง  สุรา  ของมึนเมา ยาเสพติดให้โทษหรืออุปกรณ์ที่ใช้เสพ
ยาเสพตดิให้โทษไว้ในครอบครอง 
 (๑๔)  ดื่มสุรา หรือของมึนเมา เสพยาเสพติดให้โทษ  
 (๑๕)  ทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกาย 
 (๑๖)  โจรกรรมหรือลักทรัพย์ของผู้อื่น 
 (๑๗)   เล่นการพนันหรือร่วมวงการพนัน 
 (๑๘)  ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ 
 (๑๙)  จงใจท าลายทรัพย์สินของหอพักและของผู้อ่ืน 
 (๒๐)   การกระท าที่กระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของผู้อ่ืน 
 (๒๑)  การกระท าที่อาจจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวม 
 (๒๒)  การกระท าอ่ืน ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีประกาศเพิ่มเติม    

ข้อ ๒๒  การใช้บริเวณหอพักเพื่อการประชุม หรือจัดกิจกรรมจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อที่ปรึกษาหอพัก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการได้ 

ข้อ ๒๓  นิสิตหอพักต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสิ่งต่อไปนี้ 
 (๑)  การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องพักของตนและที่อื่น  ๆ  
ในบริเวณหอพัก 
 (๒)  ประหยัดการใช้น้ าและกระแสไฟฟ้า 
 (๓)  ดูแลรักษาสิ่งที่เป็นสมบัติของหอพัก 
 (๔)  สอดส่องดูแลพฤติการณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในหอพัก 

 
หมวดท่ี  ๔ 

ก าหนดเวลาเข้าออกหอพัก 
 

 ข้อ ๒๔  ก าหนดเวลาเปิดและปิดหอพัก  
 เปิดเวลา ๐๕.๓๐ น. ปิดเวลา ๒๒.๓๐ น. หรือเป็นไปตามที่ส่วนงานก าหนด 
 



 -๖- 

ข้อ ๒๕  นิสิตหอพักที่จะเข้าออกหอพักนอกเหนือจากช่วงเวลาตามความในข้อ ๒๔ ให้ท าหนังสือขอ
อนุญาตจากที่ปรึกษาหอพักหรือกองกิจการนิสิตหรือส่วนงาน แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖  ช่วงตั้งแต่เวลาปิดหอพัก จนถึงเวลาเปิดหอพักของวันใหม่ ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณหอพัก 

 
หมวดท่ี  ๕ 

การชดใช้ค่าเสียหาย 
 

 ข้อ ๒๗  นิสิตต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่มหาวิทยาลัยก าหนด เมื่อได้กระท าสิ่งต่อไปนี้  
ช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย 
 (๑)  วัสดุ  ครุภัณฑ์และส่วนประกอบอาคารภายในห้องพัก  
 (๒)  สิ่งของอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๘  ความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหายตามความในข้อ ๒๗ มีการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 
 (๑)  เจ้าของห้องไม่ได้เป็นผู้กระท า โดยสามารถระบุชื่อผู้ที่กระท าได้ พร้อมพยานหลักฐาน  
 (๒)  เป็นการช ารุดที่เกิดขึ้นเองตามสภาพและเวลาอันสมควร 

ข้อ ๒๙  นิสิตต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าซ่อมแซมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในกรณีที่ผู้อยู่ 
อาศัยได้ท าให้สีของผนังห้อง สีของตู้เสื้อผ้า โต๊ะท างาน พื้นห้อง ประตู พื้นผิว หรืออ่ืนๆ เสียหาย หรือ
เปรอะเปื้อน ยกเว้น เป็นการเสื่อมสภาพตามเวลาอันสมควร  
 

หมวดท่ี  ๖ 
การลงโทษ 

 
 ข้อ ๓๐  โทษที่นิสิตจะได้รับในกรณีที่ได้กระท าผิดตามประกาศนี้ มี ๓ สถาน คือ 
 (๑)  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 (๒)  ภาคทัณฑ์ 
 (๓)  ตัดสิทธิการอยู่หอพักและจะต้องออกจากหอพักตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยไม่คืน
เงินค่าบ ารุงหอพัก 

ข้อ ๓๑  การกระท าความผิดภายในบริเวณหอพักตามความใน ข้อ ๒๑  นอกจากจะได้รับโทษตามที่ 
ระบุตามความในข้อ ๓๐ แล้ว ผู้ได้กระท าความผิดอาจได้รับการพิจารณาโทษจากมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ อีกกรณีหนึ่งด้วย 

ข้อ ๓๒  กรณกีารกระท าตามความใน ข้อ ๒๑ (๑๓) ถึง (๒๑)  ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง  ให้ 
ที่ปรึกษาหอพักหรือผู้ที่ได้พบเห็นรีบรายงานให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานทราบโดยด่วน  
 

 



 -๗- 

ข้อ ๓๓  ในกรณีที่การกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรงจนเกินไปและเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก  
ซึ่งผู้กระท าความผิดสารภาพแต่โดยดี และได้ส านึกในการกระท าความผิดของตน พร้อมทั้งให้ค ามั่นสัญญา
ว่าจะไม่กระท าความผิดอีก ให้ที่ปรึกษาหอพักมีอ านาจลงโทษผู้กระท าผิด ตามความในข้อ ๓๐(๑) หรือข้อ 
๓๐(๒) และให้ลงบันทึกไว้ในระเบียนหอพักของผู้กระท าผิด 

ข้อ ๓๔  การพิจารณาสอบสวนและการตัดสินลงโทษนิสิตที่ได้กระท าความผิดตามประกาศนี ้
ตามความในข้อ ๓๐(๓) จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการปกครองหอพัก หรือรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนิสิตหรือหัวหน้าส่วนงาน  ก่อนที่จะมีค าสั่งลงโทษ 
 ข้อ ๓๕  ในกรณีกระท าความผิดร้ายแรงตามข้อ ๓๒ จะต้องรายงานให้อธิการบดีทราบเพื่อสั่งลงโทษ
ผู้กระท าความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
     (ลงชื่อ)            สุชาติ  อุปถัมภ์ 
      (ศาสตราจารย์สุชาติ  อุปถัมภ์) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
      ส าเนาถูกต้อง 

 
 (นางสุชาดา  อาศัยสุข) 
    นักวิชาการศึกษา 
 


