-๑-

กองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสานักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ที่อาคาร
ศูนย์กิจกรรมนิสิต ทาหน้าที่ให้บริการและส่งเสริม สนับสนุนการทากิจกรรมของนิสิต และพัฒนานิสิต
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
พร้อมทั้งสติปัญญาและคุณธรรม กองกิจการนิสิต แบ่งส่วนงานภายในกองออกเป็น 3 งาน คือ
๑. งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
๒. งานบริการและสวัสดิการนิสิต
3. งานบริหารทั่วไป
๔. งานหอพักนิสิต
ซึง่ แต่ละงาน ทาหน้าที่ให้บริการ ส่งเสริม และสนับสนุนนิสิตดังต่อไปนี้
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
งานกิ จ กรรมและพั ฒ นานิ สิ ต เป็ น งานภายใต้ หน่ ว ยงานกองกิ จ การนิ สิ ต และส่ ว นงาน
สานักงานอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ (๒) มีภารกิจ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด โครงการกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต วิ นั ย นิ สิ ต การจั ด การระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปพร้อมกับ
การส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน ให้เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น สามารถเป็นผู้นาทางสังคม เสียสละ บาเพ็ญประโยชน์
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความเจริญและความมั่นคงของประเทศ ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่
มุ่งเน้นและสร้างเสริมบุคลิกภาพ พลานามัย ความมีน้าใจนักกีฬาและรู้จักแบ่งปันสวัสดิการส่วนรวม
ให้ แก่เพื่ อนนิ สิ ต เชื่อมความสั มพั นธ์ แลกเปลี่ ยนความรู้ ประสบการณ์ และมี ความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างนิสิตของมหาวิทยาลัยและต่อสถาบันอื่น รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เอกลักษณ์อันดีงามของชาติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผดุงไว้
และเผยแพร่เกีย รติ คุณ ของมหาวิทยาลั ยบู รพา และเป็ น ผู้ มีคุณ ลั กษณะที่พึ งประสงค์ของบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลั ย บู รพา สามารถใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิท ยาลั ยและในสั งคมได้อย่างมีความสุ ข (ข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิ สิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552, 2552: 2 และ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒) โดยแบ่งเป็นหน่วยภารกิจ ดังนี้

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นาสังคม

-๒หน่วยองค์กรกิจกรรมนิสิต
เสริ มสร้ างศั กยภาพให้ ห น่ วยกิจกรรม องค์ก ารนิ สิ ต สภานิ สิ ต สโมสรนิ สิ ต และชมรม
กิจกรรม สังกัดฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการและส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายบาเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ ม และฝ่ ายกี ฬ าและนั น ทนาการ ได้ เรีย นรู้ แ ละฝึ ก ประสบการณ์ น อกห้ อ งเรี ย น ผ่ า น
กระบวนการฝึกหัดเป็นผู้จัดและผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ภายใต้การควบคุม ดูแลให้คาปรึกษา ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหน่วยกิ จกรรมและประสานงานของงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต
และมีการสืบสาน ต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามผ่านชื่อรุ่น ดังนี้
รุ่นที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ปีที่เข้าศึกษา
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐

ชื่อรุ่น
ม้าสีหมอก
ศรอนงค์
อรชร
ช้างเผือก
ฉลามขาว
มดทอง
ผึ้งหลวง
สิงห์ผยอง
อินทรีผงาด
พยัคฆราช
จงอางขาว
ยูงทอง
เอราวัณ
กระทิงดา
เห่าไฟ
พิราบขาว
หงส์ขาว
เสือดาว
จามรี
นางนวล
กรกฎ
บัวขาว
ฉัททันต์
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สีประจารุ่น
ดา
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาวแดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง

-๓รุ่นที่
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

ปีที่เข้าศึกษา
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔

ชื่อรุ่น
เหมราช
ตฤณสีห์
มฤคมาศ
พณิณธร
ภุมรินทร์
ชฎายุ
ศฤคาล
นเคศวร
มธุกร
ทวิชากร
พิหเคนทร์
ณัลลกัณฑ์
อติทีน
เคนกรี
เก็จทรายแก้ว
กฤติกา
สัตประพัทธ์
ธีรวรการ
เอกภัทร์ภุมรินทร์
เศวตชาดชลทิศ
วิลินกร
นรินทราทิตย์
สัตตนิลบุษย์
วริช ชโลทร
กาญจนกันทร
วนพิชญภากร
ทศวชิรชลธี
รังสิมารุจี นทีคุณารักษ์
บูรไพลิน หัสดินทร์นราธิป
นาคินบดินทร์ ขจรกลิ่น
กิตติกวินประภัสศิลป์มธุกร
กษิรชาด
มุกรัตน์ธารา
พัชรนิลปัทม์
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สีประจารุ่น
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว

-๔-

รุ่นที่
๕๘
๕๙
๖๐
๖1
๖๒
63
64
65
66

ปีที่เข้าศึกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕58
2559
2560
2561
2562
๒๕๖๓

ชื่อรุ่น
บูรพธุวดารา
สตรอเบอร์รี่ซันเดย์
รัตนภูวดินทร์
อินทร์อัศนีฤทธิ์จักรกฤษณ์มรกต
รัตติกาลสานตะวัน
ทินกรซ้อนเมฆา
ธารไพลิน เมฆินปัณฑูร
กรีนทีมัทฉะลาเต้
อำพันรัตติกำล

สีประจารุ่น
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดา
ขาว-แดง
น้าเงิน-ขาว
เขียว-ขาว
เหลือง-ดำ

หน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตและส่งเสริมเครือข่ายสัมพันธ์
ส่งเสริมเครือข่ายสัมพันธ์ และจัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความพร้อม
ด้ านการใช้ ชี วิ ต ร่ า งกายและจิ ต ใจ ระหว่างเรีย นรู้ ในมหาวิ ท ยาลั ย และเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไป
เป็นคนคุณภาพของสังคม ตามกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา อาทิเช่น
๑) โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต
๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
๓) โครงการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่สากล
๔) โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
๕) โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
๖) โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ เป็นต้น
หน่วยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ประสานและน านิ สิ ต เข้ า ร่ ว มโครงการกิ จ กรรม การประชุ ม /อบรม/ สั ม มนา
ตลอดจนเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ว มรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและการท านุ บ ารุ งศิ ล ปะ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ร่วมกับ หน่วยงานภายนอก และจัดโครงการกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะให้นิสิต
เข้าใจในหลั กคุณ ธรรม รู้ จั กเสี ย สละและอดทน มีความสั ม พั น ธ์ กับ เพื่ อน ตลอดทั้งบุ คคลอื่น ๆ
และรู้จักช่วยเหลือสังคม ชุมชน และท้องถิ่นของตนเอง อาทิเช่น
๑) โครงการเฉลิมพระเกียรติและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชิดชูราชวงศ์
๒) โครงการเข้าร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา
๓) โครงการไหว้ครู ครอบครู หน่วยกิจกรรมฝ่ายศิลป์
๔) โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม "รักชาติ" สาหรับนิสิต
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-๕หน่วยมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และยาเสพติด
ด าเนิ น การด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ด้ ว ยกระบวนการสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง ป้องกันปัญหาผู้เสพหน้าใหม่ และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ที่ไปเกี่ย วข้องกับ ยาเสพติด ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒ นา
อุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออก (กลุ่ม C) และมีการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดให้แก่นิสิตและบุคลากร ดังนี้
๑) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในมหาวิทยาลัยบูรพา
๒) โครงการจิตอาสาต้านยาเสพติด
๓) โครงการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยยาเสพติด
๔) โครงการหอพักสีขาว “หอพักอบอุ่น ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด”
๕) โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ปลอดบุหรี่ที่เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง นโยบายระดับมหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมการป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ การรักษาผู้ติดบุหรี่
และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายนโยบาย กาหนดพื้นที่เขตห้ามสูบ และเขตสูบ
บุหรี่ให้ถูกต้องและ ครบถ้วนตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข จัดทาป้าย “มหาวิทยาลัยเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” และติดสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ ตามอาคารสานักงาน รถยนต์ของ
มหาวิทยาลัย และบริเวณอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานบังคับใช้กฎหมาย มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
หน่วยวินัยนิสิต
ส่งเสริมวินัยนิสิตและการพัฒนาศักยภาพของนิสิต โดยสนับสนุนให้นิสิต
มีความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะ และสมรรถนะที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆ ที่จาเป็น
ต่อการดาเนินชีวิต ในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคต ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ
กองกิจการนิสิต โดยควบคุมนิสิตให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัด
กิจกรรมพัฒ นาศักยภาพนิ สิตให้ เกิดสมรรถนะ การเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ โดยการจัด
กิจกรรมพัฒ นาทางด้านวินัยและค่านิยมที่ดีการพัฒ นาเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
พั ฒ นาด้ า นสุ ข ภาพ และกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมให้ เป็ น ไปตามเป้ า หมายของกระทรวงอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจแยกย่อยแบ่งเป็น
การสอบสวนและระเบียบวินัยนิสิต
การปฏิบัติตามกฎหมายวินัยจราจร
การแต่งกายถูกระเบียบ
การดาเนินโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัยนิสิต เช่น โครงการพัฒนาวินัยนิสิต
โครงการรณรงค์เกี่ยวกับจราจร
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-๖หน่วยเทคโนโลยี สารสนเทศและทะเบียนกิจกรรมนิสิต
สนับสนุนเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การ
รวบรวมการจัดเก็บ ข้อมูล การประมวลผล การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการ
ให้ บ ริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล ทาให้ การจัดโครงการกิจกรรมมีประสิ ทธิภ าพมากขึ้น นิสิ ต
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
และเพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกองกิจการนิสิตบรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ เช่น
ระบบสารสนเทศหอพักนิสิต
ระบบสารเทศโครงการกิจกรรม
ระบบสารสนเทศทุนอุดหนุนการศึกษา
ระบบสารสนเทศทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น
ระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript System)
ระบบสารสนเทศเลือกตั้งผู้นานิสิต กลุ่มนิสิต สมาชิกชมรมกิจกรรม
แอปพลิเคชัน กองกิจการนิสิต (Application Student Affairs) เป็นต้น
ศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา
ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถเป็นผู้นาทางสังคม เสียสละ
บาเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อความเจริญและความมั่นคงของประเทศ
ผ่านพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จิตอาสาประชาราษฎร์ ตามรอยบาทองค์ราชัน “เราทาความดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีรูปแบบดาเนินการ ดังนี้
๑) ดาเนินงานของศูนย์นิสิตจิตอาสาเป็นไปตามคาแนะนา “คณะกรรมการ
ดาเนินงานศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา”
๒) ดาเนินการรับสมัครนิสิตที่มีคุณสมบัติ/ผู้มีจิตอาสา ประกอบด้วย
2.1) เป็นนิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ตามชั้นปี และคณะ
2.2) ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้สมัครสมาชิกกลุ่มนิสิตจิตอาสา
2.3) ไม่อยู่ในระหว่างได้รับอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยให้ลาพักการศึกษา
๓) มีการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
๓.๑) กรณีกิจกรรมจิตอาสา ที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยและ/หรือ
กองกิจการนิสิต องค์การนิสิต สภานิสิตหรือชมรมกิจกรรม ให้กองกิจการนิสิตมอบหมายผู้รับผิดชอบ
รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
๓.๒) กรณีกิจกรรมจิตอาสา ที่ดาเนินการโดยคณะ ให้คณบดีมอบหมายให้
มีผู้รับผิดชอบรับรองข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
๔) นิสิตที่เข้าร่วมและหรือปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมจิตอาสาได้รับประกาศนียบัตร
เสื้อจิตอาสา และโล่เชิดชูเกียรตินิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา
๔.1) เข้าร่วมและหรือปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมจิตอาสาสะสม
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-๗ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ให้นสิ ิตได้รับประกาศนียบัตร
๔.๒) เข้าร่วมและหรือปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมจิตอาสาสะสม
ไม่น้อยกว่า ๒00 ชั่วโมง ให้นสิ ิตได้รับประกาศนียบัตรและเสื้อจิตอาสา
๔.๓) เข้าร่วมและหรือปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมจิตอาสาสะสม
ไม่น้อยกว่า ๓00 ชั่วโมง ให้นสิ ิตได้รับประกาศนียบัตร เสื้อจิตอาสาและโล่เชิดชูเกียรตินิสิตจิตอาสา
นิสิตสามารถสะสมชั่วโมงการเข้าร่วมและหรือปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม
จิตอาสาได้ในขณะที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ตามชั้นปี และคณะ
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อบังบัง กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ที่
http://affairs.buu.ac.th/index.php/ คลิกต่อได้ที่ กิจกรรมนิสิต
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-๘งานบริการและสวัสดิการนิสิต
งานบริการและสวัสดิการนิสิต ตั้งอยู่ทชี่ ั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตเป็นหน่วยงาน
ที่จัดบริการ และสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือให้นิสิตระหว่างที่ศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยดังนี้
ทะเบียนราษฎรของนิสิต
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๔ การย้ายที่อยู่ ระบุเกี่ยวกับการ
ย้ายที่อยู่ไว้ ดังนี้
มาตรา ๒๙ ผู้ได้ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่ และมีภูมิลาเนาอยู่
ณ ที่นั้น
มาตรา ๓๐ ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้แจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก
(๒) เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่ เข้าอยู่ในบ้าน ให้แจ้งการย้ายเข้าภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ย้ายเข้า
อยู่ในบ้าน
นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) ผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้า โดยไปแจ้ง
ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ ที่ไปอยู่ใหม่ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันย้ายออกก็ได้ โดยให้นาสาเนา
ทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยคายินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่ แสดงต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้งและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การแจ้งย้ายตามมาตรานี้ ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ใบแจ้งย้ายที่อยู่ที่ผู้อานวยการทะเบียนกลาง
กาหนด
มาตรา ๓๒ การแจ้งย้ายผู้ใดเข้าอยู่ในบ้านตามมาตรา ๓๐ (๒) เจ้าบ้านต้องนาหลักฐานการ
ย้ายออกของผู้นั้นตามมาตรา ๓๐ (๑) ไปแสดงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วย ทั้งนี้ มิให้นาความในมาตรา
นี้มาใช้แก่กรณีดาเนินการย้ายตามมาตรา ๓๐ วรรคสองและกรณีผู้ย้ายเข้ามาจากต่างประเทศโดยมี
หลักฐาน
มาตรา ๓๓ เมื่อผู้อยู่ในบ้านใดออกจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน และเจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้นั้นไปอยู่ที่ใด ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับ
แจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยระบุว่าไม่ทราบที่อยู่ และให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งเพิ่มชื่อและรายการผู้นั้นในทะเบียนบ้านกลาง
จากพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตที่เข้า
พักในหอพักมหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม ดังนี้
๑. การย้ายเข้า ผู้ที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่คณะ/วิทยาลัย ตั้งอยู่ (ชลบุรี จันทบุรี)
จะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย และส่งใบแจ้งย้ายออกจากภูมิลาเนาเดิม
- คณะ/วิทยาลัย โครงการจัดตั้ง ที่ตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี จะต้องย้ายภูมิลาเนาเข้าอยู่ใน
บ้านเลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ และส่งใบแจ้ง
ย้ายออกจากภูมิลาเนาเดิมให้ที่หอพักในวันรายงานตัวเข้าหอพัก (มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน)
- คณะ/วิทยาลัย ที่ตั้งอยู่จังหวัดจันทบุรี จะต้องย้ายภูมิลาเนาเข้าอยู่ในบ้านเลขที่ ๕๗
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-๙หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตาบลโขมง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐ และส่งใบแจ้งย้ายออกจาก
ภูมิลาเนาเดิมให้กองกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
๒. การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย ให้นิสิตนาสาเนาทะเบียนบ้านฉบับ
ถ่ายเอกสารพร้อมสมุดสาเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายเข้าโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าบ้าน ไปติดต่อ
ณ เขต/อาเภอที่จะย้ายเข้า โดยแจ้งขอย้ายปลายทาง
การทาประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรประจา
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดาเนินการจัดทาประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษา
ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรประจา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับ
นิสิตโดยมิได้คาดหมาย สวัสดิการนี้จะได้ประโยชน์คือให้ความคุ้มครองชีวิต กรณีเกิดอุบัติเหตุทุกแห่งทั่ว
โลกตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันทาประกันกับบริษัท โดยผ่านการดาเนินงานของกอง
กิจการนิสิต ให้ความคุ้มครองระยะเวลา 3 ช่วง คือ
ช่วงที่หนึ่ง คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. ๒๕64 ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. ๒๕65
เวลา ๑๒.๐๐ น. สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนเป็นภาคแรกและนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้นก่อน
ปีการศึกษา 2557 เป็นภาคแรก
ช่วงที่สอง คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕65 เวลา ๑๒.๐๐ น. สาหรับนิสิตที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 57 ถึง ขึ้นต้นด้วยรหัส 64
ที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2564
ช่วงที่สาม คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม
พ.ศ. 2565 เวลา 12:00 น. สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคปลายเป็นภาคแรก
การเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุ
1. นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไม่ต้องสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ภายในวงเงินที่ให้ความคุ้มครองโดยต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนทุกครั้ง ในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาล
2. นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั้งของ
รัฐบาลและเอกชน และคลินิกแผนปัจจุบันอื่นได้ โดยนิสิตต้องสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
และรวบรวมเอกสารเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืน เอกสารประกอบด้วย
2.1 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดาวน์โหลดหนังสือฯ ได้ที่ เว็บไซต์
กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th
2.2 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
2.3 ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บ (ต้องครอบคลุมใบเสร็จที่มี
ทุกใบ) ในกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลให้แนบประวัติการรักษา
2.4 ผลเอ๊กซเรย์/ CT Scan/ MRI (กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก)
2.5 สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ (กรณีถูกทาร้ายร่างกาย)
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-๑๐2.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
2.7 สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต (รับรองสาเนาถูกต้อง)
2.8 สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนิสิต (ใช้เพื่อสาหรับโอนเงินค่าสินไหม)
3. การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืน ดาเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
3.1 จัดส่งเอกสารกับเจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัย ณ งานบริการและสวัสดิการนิสิต
กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต หรือกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี หรือกองบริหารวิทยา
เขตสระแก้ว ในวันและเวลาทางานปกติ
3.2 จัดส่งเอกสารตาม ข้อ 2.1 – 2.8 ทางไปรษณีย์ไปที่ คุณชัยศักดิ์
ไพบูลย์วณิชกุล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) (ธุรกิจลูกค้าองค์กร ชั้น 7) อาคารกรุงเทพ
ประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-285-8743 ,
08-9440-3075 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) จะทาการจ่ายคืนค่ารักษาพยาบาล
หลังจากได้รับ เอกสารครบถ้วนและถูกต้องไม่เกิน 10 วันทาการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอา
ประกันภัยโดยตรง
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเข้าบัญชี
ของนิสิต บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
4. วงเงินประกันอุบัติเหตุที่บริษัทให้ความคุ้มครองผู้ทาประกัน แต่ละคนต่อครั้ง ดังนี้
4.1 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน
10,000 บาท
4.2 กรณีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิต
140,000 บาท
4.3 กรณีเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
140,000 บาท
4.4 กรณีอุบัติเหตุเสียแขน หรือขา หรือสายตาเพียงส่วนเดียว 84,000 บาท
4.5 กรณีอุบัติเหตุเสียแขน หรือขา หรือสายตา 2 ส่วนขึ้นไป 140,000 บาท
ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง การเจ็บป่วยธรรมดา ความบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตอันเนื่องมาจากผู้เอาประกันอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การฆ่าตัวตาย การได้รับเชื้อโรค การ
รักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม การแท้งลูก การรักษาฟัน อาหารเป็นพิษ การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท
ภัยก่อการร้าย
5. กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตให้ผู้เรียกร้องแจ้งมหาวิทยาลัยโดยด่วนและเตรียม
เอกสารประกอบ ดังนี้
5.1 แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้
ที่ เว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th
5.2 ประวัติการรักษาตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุจนกระทั่งเสียชีวิตทุกโรงพยาบาล
(กรณีมีการรักษาก่อนเสียชีวิต)
5.3 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจทุกข้อและผลคดี รับรองโดยร้อยเวร
เจ้าของคดี
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-๑๑5.4 รายงานชันสูตรพลิกศพฉบับสมบูรณ์ (ระบุเลขที่หนังสือ)
5.5 รายงานสถาบันนิติเวชศาสตร์ (รายงานผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือด)
5.6 หนังสือรับรองการตาย
5.7 ใบมรณะบัตร
5.8 สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต
5.9 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย”
ของนิสิต
5.10 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ
ผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์/ทายาทตามกฎหมาย/ผู้จัดการมรดก
5.11 สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์/
ทายาทตามกฎหมาย/ผู้จัดการมรดก (ใช้เพื่อสาหรับโอนเงินค่าสินไหม)
หมายเหตุ เอกสารสาเนาทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์/
ทายาท ตามกฎหมาย/ผู้จัดการมรดก
การประกันสุขภาพนิสิตชาวต่างชาติ
นิสิตต่างชาติทุกระดับการศึกษาสามารถทาประกันสุขภาพได้ด้วยความสมัครใจ โดยให้ได้รับ
ความคุ้มครองไม่น้อยกว่าหลักประกันสุขภาพของคนไทยเริ่มระยะความคุ้มครองวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕65 อัตราค่าเบี้ยประกันรายปี / คน ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
ส่วนรายละเอียดผลประโยชน์การรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจะแจ้งให้ทราบต่อไป
กองทุนอุบัติภัยสาหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความช่วยเหลือนิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ ผู้ที่
ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ น้าท่วม อัคคีภัย และภัยธรรมชาติต่าง ๆ จากกองทุนอุบัติภัย
สาหรับนิสิต
จัดเตรียมหลักฐานแสดงสิทธิขอรับการช่วยเหลือ
1. บ้านพักอาศัยตนเอง
1.1 ถ่ายสภาพบ้านพักอาศัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย โดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาลงนาม และหัวหน้าส่วนงานของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน ลงนามรับทราบ
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน และแผนที่บ้าน
1.3 สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
1.4 หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ
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-๑๒2. บ้านเช่า
2.1 ถ่ายสภาพบ้านพักอาศัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย โดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาลงนาม และหัวหน้าส่วนงานของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน ลงนามรับทราบ
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน และแผนที่บ้าน
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
2.4 หนังสือสัญญาเช่า
2.5 หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ
ขั้นตอนการดาเนินการขอรับการช่วยเหลือ
1. นิสิตยื่นคาร้องขอความช่วยเหลือ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ณ คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
ที่นิสิตและนักเรียนสังกัด พร้อมแนบหลักฐานแสดงสิทธิขอรับการช่วยเหลือภายใน 45 วัน นับจากวันที่
นิสิตประสบภัยธรรมชาติ
2. คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เสนอชื่อนิสิตที่ประสบภัยพร้อม
หลักฐาน ไปยังงานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี
3. คณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสาหรับนิสิต ประชุมพิจารณาคานวณความ
เสียหายที่จะให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
4. มหาวิทยาลัยออกประกาศช่วยเหลือนิสิต ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
แจ้งประกาศผ่านส่วนงานที่นิสิตสังกัด เว็บไซต์กองกิจการนิสิตฯ
กองทุนอุบัติภัยสาหรับนิสิต ช่วยเหลือ COVID – 19
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความช่วยเหลือนิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ จาก
กองทุนอุบัติภัยสาหรับนิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดต่ออันตราย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัยสาหรับนิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดต่อ
อันตราย
1. เงินช่วยเหลือนิสิตหากตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ไม่เกิน 10,000 บาท
2. เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีนิสิตเสียชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือนิสิต กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต รายละไม่เกิน 10,000 บาท
จัดเตรียมหลักฐานพร้อมแนบคาร้องขอรับการช่วยเหลือ กรณีนักเรียนหรือนิสิตติดเชื้อ
หรือเสียชีวิตจากโรคติดต่ออันตราย
1. ใบรับรองแพทย์ และผลการตรวจจากแพทย์ (ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ) ที่ระบุว่า
นิสิตติดเชื้อจากโรคติดต่ออันตราย ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เชื่อถือได้
2. สาเนาบัตรประจาตัวนิสติ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้านนิสิต (กรณีนิสิตเสียชีวิต สาเนาทะเบียนบ้านให้ประทับตรา “ตาย”)
4. สาเนาใบมรณะบัตรของนิสิต (กรณีที่นิสิตเสียชีวิตจากโรคติดต่ออันตราย)
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-๑๓5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
6. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ
KTC Corporate Online กรณีแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
กรณีบิดาหรือมารดา เสียชีวิตจากโรคติดต่ออันตราย
1. ใบรับรองแพทย์ และผลการตรวจจากแพทย์ (ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ) ที่ระบุว่า
บิดาหรือมารดาติดเชื้อจากโรคติดต่ออันตราย ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เชื่อถือ
ได้
2. สาเนาใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา
4. สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาที่ประทับตรา “ตาย”
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของบิดาหรือมารดา (ถ้ามี)
6. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ
KTC Corporate Online กรณีแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
การทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
เป็นหน่วยงานให้คาปรึกษา แนะนา อานวยความสะดวกและให้บริการแก่นิสิตที่มีความ
ประสงค์ติดต่อ ในด้านการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) และการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯ และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินภารกิจด้านการทหารร่วมกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น กระทรวงกลาโหม หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มณฑลทหารบกที่ ๑๔ และจังหวัด
เป็นต้น ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยให้บริการแก่นิสิตในด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- การฝึกวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ ๑-๕
- การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารให้แก่นิสิตที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร
- การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการให้แก่นิสิตที่ไม่ได้ศึกษา
วิชาทหาร
- การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการเพื่อลาศึกษาต่อ
๑. การรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.)
๑.๑ การรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ ๑-๓ จะทาการเปิดรับสมัคร ช่วงเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕6๔
1.2 การรายตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร (สาหรับนิสิตที่จะเลื่อน
ชั้นเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5) จะทาการเปิดรับรายงานตัว ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง
สิงหาคม พ.ศ.๒๕6๔ สาหรับรายละเอียดและหลักฐานที่ใช้ จะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์กอง
กิจการนิสิตhttp://affairs.buu.ac.th หัวข้อข่าว “การทหาร/นศท.” และเพจหน่วยการทหารและ
นักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
https://www.facebook.com/TROTCS.Buu
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-๑๔๑.๓ การขอรอรับสิทธิ สาหรับนิสิตที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษา
นั้นได้ตลอดปีการศึกษา และมีความประสงค์จะได้สิทธิรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารในปีการศึกษาถัดไป
ระยะเวลาดาเนินการขอรอรับสิทธิช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๔
๑.๔ คาชี้แจงการฝึกวิชาทหาร (นศท.)
กองกิจการนิสิต โดยหน่วยการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร จะให้บริการและอานวย
ความสะดวกแก่นิสิตที่ประสงค์ไปฝึกวิชาทหาร (นศท.) ในด้านธุรการ ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดทาหนังสือราชการ จดหมายโต้ตอบ เพื่อการประสานงานกับ ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔ (ศฝ.นศท.มทบ.๑๔) ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี
(๒) การจัดทาแบบฟอร์มสาหรับบริการนิสิต ดังนี้
1. แบบฟอร์มการขออนุญาตลาฝึกวิชาทหาร เช่น ติดสอบกลางภาค/ ปลายภาค
เป็นต้น
2. แบบฟอร์มการขออนุญาตลาเรียนภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเดินทางไปฝึก
ภาคสนาม ณ ค่ายฝึก นศท. (เขาชนไก่) จ.กาญจนบุรี เป็นต้น
3. แบบฟอร์มบัญชีจาหน่ายยอดนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกประจาวัน
(3) การออกหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนิสิต เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนฯและนา
ปลดเป็นทหารกองหนุน (สาหรับ นศท.ชาย ที่ฝึกฯ ชั้นปีที่ ๓)
(4) การออกหนังสือขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กอง
ประจาการฯ (สาหรับ นศท.ชาย ชั้นปีที่ ๓ ที่อยู่ระหว่างทาการฝึกฯ และมีอายุครบ ๒๐ ปี ที่ต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการในปีนั้น ๆ )
(5) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี ว่าที่เรือตรี สาหรับผู้ที่สาเร็จ
การฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ
สิ่งที่นักศึกษาวิชาทหารต้องเตรียมตัว
ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร (นศท.) ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-๓ และชั้นปีที่ ๔ - ๕
นั้น นศท.ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกภาคปกติ สอบภาคทฤษฎี การฝึกภาคสนาม
รวมถึงการเดินทางอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร
๒. การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารให้แก่นิสิตที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร
คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผัน
- นิสิตชายที่ได้เรียนครบหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกาหนดไว้ (จบการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓-๔)
- กาลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับ
ปริญญาโท มีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ นับถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน เว้นแต่นิสิตทางการแพทย์ เพื่อขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็น ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาเวชกรรมอีกปี
หนึ่ง
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-๑๕หลักฐาน
ศึกษาข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
นิสิตที่จะขอผ่อนผัน ฯ ให้ยื่นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต
ชั้น ๑ กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ภายในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕6๔ ในเวลาทาการ
ปกติ
๓. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการให้แก่นิสิตที่ไม่ได้
ศึกษาวิชาทหาร
คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผัน
- นิสิตชายที่มิได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหาร แต่ไม่สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๓
- กาลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับ
ปริญญาโท มีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ นับถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน เว้นแต่นิสิตทางการแพทย์ เพื่อขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็น ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาเวชกรรมอีกปี
หนึ่ง
หลักฐาน
ศึกษาข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
นิสิตที่จะขอผ่อนผัน ฯ ให้ยื่นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต
ชั้น ๑ กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต รอบแรกช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ของแต่ละปี
และรอบสอง ช่วงเดือนมกราคม ในปีถัดไป ในเวลาทาการปกติ
๔. การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ
หลักเกณฑ์
กระทรวงกลาโหม ได้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
กองประจาการ ลาศึกษาต่อให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไว้ดังนี้ (หนังสือกรมเสมียนตรา
กระทรวงกลาโหม เลขรับ ๑๘๘๗๕/๓๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐)
- ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่ แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลการสอบ
ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก
- ถูกคัดเลือกเข้ากองประจาการ และไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ระเบียบกาหนด
หลักฐาน
ศึกษาข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th
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-๑๖ขัน้ ตอนและวิธีการปฏิบัติ
นิสิตที่จะขอผ่อนผัน ฯ ให้ยื่นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต
ชั้น ๑ กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
การติดต่อประสานงาน
นิสิตสามารถติดต่อได้ที่ หน่วยการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร งานบริการและสวัสดิการ
นิสิต ชั้น ๑ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ หน่วยการทหาร
และนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
https://www.facebook.com/TROTCS.Buu และเว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th
(ผกท.เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑)
บริการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาไว้ เพื่อช่วยเหลือนิสิต
ที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่ง
ทุนส่งเสริมการศึกษา อาทิ หน่วยงานราชการ/เอกชน บริษัท ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ และบุคคลทั่วไป
ในแต่ละปีการศึกษาจะมีทุนส่งเสริมการศึกษาดังกล่าว จัดเตรียมไว้ให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนในการศึกษาเล่าเรียน มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานบริการและ
สวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต โดยคณะกรรมการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต เป็นผู้ดาเนินการพิจารณา
จัดสรรทุนให้แก่นิสิตผู้สมัครขอเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การเปิดรับสมัคร กองกิจการนิสิตจะเปิดรับสมัครนิสิตที่มีความประสงค์จะขอรับทุน
ส่งเสริมการศึกษา ผ่านทางระบบทุนส่งเสริมการศึกษาในเว็บไซต์กองกิจการนิสิต เมนู “ทุนส่งเสริม
การศึกษา” ที่ http://affairs.buu.ac.th
๒. หลักฐานประกอบการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร) ดังนี้
๒.๑ ใบแจ้งผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา (พิมพ์จากระบบทะเบียนและสถิตินิสิต)
หรือใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กรณีนิสิตชั้นปีที่ 1)
๒.2 สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
๒.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
๒.4 สาเนาใบสาคัญการหย่า (กรณีบิดามารดาหย่าร้างกัน) จานวน 1 ฉบับ
2.5 สาเนาใบมรณบัตร (กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต) จานวน 1 ฉบับ
2.6 หลักฐานแสดงรายได้ของบิดา/มารดา/ผู้อุปการะ จานวน 1 ฉบับ
2.7 รูปถ่ายแสดงการทางานหารายได้พิเศษของนิสิต (ถ้ามี)
2.8 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในหน่วยกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
2.9 หลักฐาน/รูปถ่ายการทากิจกรรมในมหาวิทยาลัยและสังคม (ถ้ามี)
ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นฉบับสาเนา ให้รับรองสาเนาด้วยลายมือนิสิตทุกฉบับ
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-๑๗หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการสนับสนุน และส่งเสริมให้นิสิตที่มีสิทธิและประสงค์จะกู้ยืมเงิน
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยนิสิตต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กาหนด
ลักษณะของการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทวิชา สถานศึกษา หรือ
ระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยกองทุนมีการกาหนดลักษณะการให้
กู้ยืมในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็น ๔ ลักษณะ ดังต่อไปนี้
ลักษณะที่ ๑ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) เป็นผู้กู้ยืมที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ให้กู้ยืมเงินเป็น
ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ โดยกาหนดชาระเงินคืนภายใน ๑๕ ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี ภายหลัง
สาเร็จการศึกษา โดยมีอัตราดอกเบี้ย ๑% ต่อปี
ลักษณะที่ ๒ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษา
ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)
ลักษณะที่ ๓ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษา
ในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
ลักษณะที่ ๔ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี
เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ในระดับปริญญาโท เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย ผู้กู้ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีเกรดเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า ๓.๐๐ โดยกาหนดชาระเงินคืนภายใน ๑๐ ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ ๑ ปี ภายหลังสาเร็จ
การศึกษา โดยมีอัตราดอกเบี้ย ๑% ต่อปี หากเป็นผู้มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท จะ
สามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้ และได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ๐.๕๐% ต่อปี
โดย ๔ ลักษณะที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น คณะและสาขาที่สามารถกู้ยืมได้ในแต่ละปี
การศึกษานั้นจะต้องเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายของประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และจะต้อง
ผ่านเกณฑ์ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตามรอบประเมินที่ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กาหนดนิสิสามารถดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาแบบดิจิทัล DSL เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ หรือแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ
ติดตามกาหนดการได้ตามประกาศของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต หรือป้ายประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ด้านข้างศูนย์หนังสือจุฬา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือบน
เว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/ Facebook และ แฟนเพจกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ม. บูรพา
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-๑๘ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต
เมื่อนิสิตเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตอาจประสบปัญหาบางประการซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาการปรับตัว ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้าน
อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม ปัญหาครอบครัว เป็นต้น นิสิตบางคนอาจประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน
พร้อมกัน จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยลาพังเพื่อให้ปัญหานั้นคลี่คลายลงไปคง
เป็นไปด้วยความยากลาบาก และต้องการให้มีใครสักคนคอยรับฟังปัญหา เป็นที่ปรึกษา คอยอยู่เคียง
ข้าง ประคับประคองจิตใจให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้ไปได้ คอยกระตุ้นให้มองหาทาง
เลือก ข้อดีข้อเสีย ชี้แนะแนวทาง ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้
ลุล่วงไปด้วยดี หรือนิสิตบางคนอาจไม่ได้ประสบปัญหา แต่ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทักษะการเข้าสังคม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง เป็นต้น ตลอดจนค้นหา
ความต้องการและเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคตหลังจบการศึกษา
ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยให้บริการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นิสิตที่ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยมีนักจิตวิทยาการปรึกษาคอยให้ความ
ช่วยเหลือแก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นตลอดเวลาที่ศึกษา
จนกระทั่งจบหลักสูตรการศึกษา สาหรับบริการที่จัดไว้ให้แก่นิสิตมีดังนี้
- บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นิสิตที่ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาด้าน
อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิต, ความวิตกกังวลและ
ความเครียด, ปัญหาสัมพันธภาพและการปรับตัว, ปัญหาครอบครัว เป็นต้น
- บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นิสิตที่ประสบปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า เป็น
ต้น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภาวะวิกฤติทางจิตใจซึ่งต้องได้รับการรักษาโดยจิตแพทย์
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- บริการให้การปรึกษาจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองของนิสิต เช่น ทักษะการ
เข้าสังคม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง เป็นต้น
- บริการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยา
ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาการปรึกษา
ผ่านรูปแบบการให้บริการดังนี้
1. สาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน สามารถขอรับการปรึกษากับนักจิตวิทยาการ
ปรึกษาโดยตรง ณ ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 1
2. สาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีและสระแก้ว สามารถขอรับบริการ
ปรึกษาออนไลน์แบบพบหน้าผ่านระบบ Google Hangouts Meet และ Line Video Call
3. ปรึกษาออนไลน์แบบพิมพ์ข้อความ (Chat) ผ่านช่องทางดังนี้
- Line Official Account ให้การปรึกษาม.บูรพา (ID Line: nta1083e)
- Inbox Page Facebook ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
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-๑๙- e-mail: counselingcenter.affairsbuu@gmail.com และ
buucounseling@go.buu.ac.th
วันและเวลาให้บริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์) วันละ 4 รอบเวลา คือ
09:00 น., 10:30 น., 13:30 น. และ 15:00 น. โดยนิสิตที่มีความประสงค์ขอรับบริการปรึกษา
สามารถนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทาง Line Official Account ให้การปรึกษาม.บูรพา (ID
Line: nta1083e), Inbox Page Facebook ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา,
Instagram: buu.counselingcenter หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2536 และ 0-38102542 (ในกรณีที่นิสิตประสบภาวะวิกฤติทางจิตใจเร่งด่วนหรือรุนแรงสามารถขอรับบริการกรณีฉุกเฉิน
ได้โดยตรงทันที โดยไม่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า)
หน่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ
นอกจากการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิตแล้ว กองกิจการ
นิสิตยังมีหน่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจสาหรับนิสิต เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลสุขภาพจิตของนิสิตเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นิสิตเพื่อให้สามารถดาเนิน
ชีวิตและปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างราบรื่น ผ่านการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาวะทางจิตใจตามสภาพปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคมปัจจุบัน เช่น
ปัญหาโรคซึมเศร้า ปัญหา Cyberbullying เป็นต้น และกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะชีวิตที่จาเป็นของนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังเผยแพร่บทความให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ Page Facebook ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิต
สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างทั่วถึง
หน่วยบริการจัดหางานและส่งเสริมอาชีพ
หน่วยบริการจัดหางานและส่งเสริมอาชีพ งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต
มีภารกิจในการให้บริการ ดังนี้
1. ให้บริการจัดหาตาแหน่งงาน สถานที่รับสมัครงานและการสมัครงานให้แก่นิสิตที่จะสาเร็จ
การศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้หางานทามีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานได้อย่างทั่วถึง และได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานกับ
นายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นายจ้าง/สถานประกอบการเห็นถึง
ความสาคัญของการจ้างงานบุคคลดังกล่าวเข้าทางาน และเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้สมัครงานและนายจ้าง โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจหางานทาผ่านช่องทางดังนี้
- เว็บไซต์ BUU JOB FAIR (http://affairs.buu.ac.th/index.php/job/home)
- เว็บไซต์กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (http://affairs.buu.ac.th/จัดหางาน)
- Page Facebook จัดหางาน มหาวิทยาลัยบูรพา
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-๒๐2. ให้บริการจัดหางานพิเศษ (Part Time) แก่นิสิตที่มีความประสงค์จะทางานหารายได้เสริม
ในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดรายได้ มีทักษะและ
ประสบการณ์การทางานจริง เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการเตรียมความพร้อมก่อนไปประกอบอาชีพ
หลังสาเร็จการศึกษา โดยนิสิตสามารถติดตามข่าวสารการหางานพิเศษได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา (http://affairs.buu.ac.th/นิสิตหางานพิเศษ)
3. บริการแนะแนวและให้การปรึกษาด้านอาชีพ เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้นิสิตรู้จักตนเองในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับความถนัด ความสนใจ พร้อมทั้ง
พัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพและทักษะการทางานเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมเส้นทางเดิน
ไปสู่อาชีพเป้าหมายได้สาเร็จ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีข้อมูลข่าวสาร
แหล่งงานอย่างกว้างขวาง โดยมีช่องทางการขอรับบริการดังนี้
- หน่วยบริการจัดหางานและส่งเสริมอาชีพ งานบริการและสวัสดิการนิสิต กอง
กิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2542
- e-mail: buujob@go.buu.ac.th และ buucounseling@go.buu.ac.th
- Page Facebook ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- Line Official Account ให้การปรึกษาม.บูรพา (ID Line: nta1083e)
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่นิสิตที่หลากหลายตามความสนใจของนิสิต เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
ทางานและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทางานในอนาคต โดยนิสิตสามารถติดตาม
ข่าวสารและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้ทาง Page Facebook โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนสมัครงาน ม.บูรพา
ศูนย์บริการนิสิตพิการ (DSS)
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กาหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ โดยจัดให้มีศูนย์บริการนิสิตพิการ (DSS) ของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยจัดบริการและอานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาของนิสิตพิการอย่างเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นพิเศษของนิสิตพิการแต่ละประเภทความพิการ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ บุคคลซึ่งมีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าศึกษาในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และต้องเป็นการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการที่ยังไม่เคยสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสิทธิได้รับค่าเล่าเรียน
ค่าบารุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นในทานองเดียวกันกับค่าเล่าเรียน ค่าบารุง ค่าธรรมเนียม ตาม
รายการที่ปรากฏในระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการกาหนด
การดาเนินการของศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disabilities Support Services: DSS) เป็นการจัด
การศึกษาที่ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมของนิสิตพิการ ที่จะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย และคาถึงการพัฒนาให้นิสิตพิการมีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับนิสิตในมหาวิทยาลัยเดียวกัน เพื่อตอบสนองกฎหมายและนโยบายด้าน
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-๒๑การจัดการศึกษาสาหรับนิสิตพิการเรียนร่วมในระดับอุดมศึกษาตามประกาศของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การบริการสนับสนุนสาหรับนิสิตพิการ คือ งานบริการสนับสนุนทางการศึกษาที่ช่วยให้นิสิต
พิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไป โดยลด
อุปสรรคซึ่งจากัดโอกาสของนิสิตพิการ และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นิสิตพิการสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการ
และความต้องการจาเป็นของนิสิต
การบริการสนับสนุนและสื่อสิ่งอานวยความสะดวก มีดังนี้
1. บริการสาหรับนิสิตพิการที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่
1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับนิสิตที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เช่น โปรแกรม
Jaws, โปรแกรมตาทิพย์
1.2 จัดทาเอกสารอักษรเบรลล์
1.3 บันทึกและสาเนาเทปเสียงการเรียนการสอน
1.4 บริการอัดหนังสือเสียง Audio book
1.5 บริการพิมพ์เอกสาร word
1.6 บริการอาสาสมัครอ่านข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
1.7 บริการ Scan หนังสือและตรวจสอบแก้ไขหนังสือ
2. บริการสาหรับนิสิตพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่
2.1 บริการล่ามภาษามือ (หูหนวก)
2.2 บริการผู้ช่วยจดคาบรรยาย
2.3 สื่อ อุปกรณ์เพื่อช่วยการเรียนรู้
2.4 บันทึกและสาเนาเทป วีดิทัศน์การเรียนการสอน
3. บริการสาหรับนิสิตพิการที่มีความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว
3.1 ปรับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เช่น ทางลาด ลิฟท์ ราว
จับ ห้องน้า เป็นต้น
3.2 ให้ยืมสื่อสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์ที่ช่วยในการเขียน
3.3 บริการอาสาสมัครช่วยเหลือ
3.4 บริการเข้าถึงห้องเรียน/ห้องสอบนิสิตพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถเข้าเรียนใน
ห้องเรียน กรณีนิสิตที่นั่งรถเข็นแต่อาคารไม่มีทางลาดหรือลิฟท์ขอให้แจ้งศูนย์บริการนิสิตพิการ เพื่อให้
ความช่วยเหลือให้นิสิตพิการสามารถเข้าเรียนได้อย่างสะดวก
4. บริการอื่น ๆ สาหรับนิสิตพิการทุกประเภท
4.1 จัดทาแผนการขอรับบริการเฉพาะบุคคล (Individualized Services Plan : ISP)
4.2 จัดสื่อสิ่งอานวยความสะดวกในการสอบ
4.3 ให้คาปรึกษารายบุคคล หรือกลุ่ม
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-๒๒4.4 บริการเขียนเอกสารนิสิตที่ไม่สามารถเขียนเอกสารได้ด้วยตนเอง โดยจะให้บริการด้าน
เอกสาร เช่น การกรอกเอกสารแบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น
4.5 บริการยืม/คืน หนังสือของสานักหอสมุดนิสิตที่ไม่สามารถยืม – คืนหนังสือได้จะ
ให้บริการยืม - คืน และรับหนังสือมาส่งให้นิสิตพิการ
4.6 บริการสอนเสริม
4.7 บริการคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook
การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา มีดังนี้
มหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับค่าเล่าเรียน ค่าบารุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นในทานองเดียวกันกับค่า
เล่าเรียน ค่าบารุง ค่าธรรมเนียม ตามรายการที่ปรากฏในระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการกาหนด ดังนี้
กลุ่มสาขา
๑. สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
1.1 สาขาที่ขาดแคลนและ หรือเป็นความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ
นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ธุรกิจอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมบริการ และธุรกิจการบิน
1.2 สาขาอื่น ๆ นอกจาก 1.1
๒. ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
๓. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. เกษตรศาสตร์
๕. สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์
๖. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท/ราย/ปี)
๖๐,๐๐๐

50,000
7๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
9๐,๐๐๐
200,๐๐๐

แนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คุณสมบัติของนิสิตพิการที่จะได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา มีดังนี้
1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรไม่สูงกว่าใน
ระดับปริญญาตรี
3. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน
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-๒๓ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน มีดังนี้
1. ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการนิสิตพิการเป็นประจาในทุกภาคการศึกษา ได้
ที่ http://affairs.buu.ac.th/
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจานงขอรับเงินอุดหนุน ฯ ได้ที่
http://affairs.buu.ac.th/ หรือรับแบบฟอร์มแสดงความจานงขอรับเงินอุดหนุน ฯ ด้วยตนเอง
ที่ศูนย์บริการนิสิตพิการ งานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กอง
กิจการนิสิต
3. เอกสารประกอบในการขอรับเงินอุดหนุน
3.1 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ จานวน 2 ฉบับ
3.2 ใบชาระค่าลงทะเบียนเรียน จานวน 2 ฉบับ
3.3 สาเนาบัตรนิสิต จานวน 2 ฉบับ
3.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ : 1) ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ 2) ตรวจสอบวันหมดอายุของ
บัตร โดยบัตรดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ส่งหลักฐาน
4. กรอกแบบแสดงความจานงขอรับเงินอุดหนุน ฯ จานวน 1 ชุด ให้เรียบร้อยพร้อมแนบ
เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ 3
5. ส่งหลักฐานในการขอรับเงินอุดหนุนด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการนิสิตพิการ งานบริการและ
สวัสดิการนิสิต ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐-๓๘๑๐-๒๕๓๒ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นหยุด
นักขัตฤกษ์)
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-๒๔-สาเนาระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต
พ.ศ. ๒๕๕๒
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควร ให้มีระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๑๓(๔) และ มาตรา ๒๑(๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการนิสิต
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการนิสิต
“ทุน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่กองทุนได้รับไว้เป็นทุน
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อ ๔ ให้จัดตั้งกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการปฐมพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกินการคุ้มครองตามกรมธรรม์
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับสวัสดิการเนื่องจากได้รับอุบัติภัยตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
ข้อ ๕ ทุนของกองทุนอาจได้มาดังต่อไปนี้
(๑) เงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน
(๓) เงินหรือทรัพย์สินจากการดาเนินการหารายได้เพื่อสมทบกองทุน
(๔) ดอกผลอันเกิดจากเงินกองทุน
(๕) รายได้อื่น
ข้อ ๖ เงินกองทุนนี้จะจัดสรรให้นิสิตได้แต่เฉพาะในกรอบวัตถุประสงค์ของกองทุนในวงเงินรายละ ไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บาท หากเกินวงเงินต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นรายๆ ไป
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-๒๕ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือบุคคลที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเห็นชอบ
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตจานวนไม่เกิน ๕ คน
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๓) ให้รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิต เลือกกันเอง และให้มี
วาระคราวละสองปีแต่อาจได้รับเลือกใหม่อีกได้
ข้อ ๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน
(๓) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได้เข้ากองทุน
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยทราบปีละครั้ง
ข้อ ๙ การเก็บรักษาเงินกองทุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๐ การรับเงินเข้ากองทุน จะต้องออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินกองทุน ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอานาจอนุมัติและเบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๘ (๒)
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
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-๒๖-
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-๒๗-
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-๒๘-
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-๒๙-
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-๓๐-
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-๓๑งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ เป็นงานที่มีหน้าที่
ในการช่วยเหลือ สนับสนุน ให้งานด้านการบริการและสวัสดิการนิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ดาเนินการภารกิจที่เกี่ยวข้อง ด้านสารบรรณ
การเงิน พัสดุ ทรัพยากรบุคคล แผน ประกันคุณภาพ ความเสี่ยง การอานวยการจัดการประชุม
และงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยแบ่งเป็นหน่วยภารกิจ ดังนี้
หน่วยสารบรรณ / ธุรการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณ การรับ-ส่ง ร่างโต้ตอบ ออกเลขที่หนังสือ
เวียนหนังสือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองกิจการนิสิต
หน่วยการเงิน / พัสดุ
ดาเนินการเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินค่าบารุงกิจกรรมนิสิต
ค่าบารุงกีฬา เงินรับฝาก-เงินรายได้ เงินรับฝาก-เงินแผ่นดิน เงินบริจาค ที่เกี่ยวข้องกับกองกิจการ
นิสิต และหน่วยกิจกรรม พัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทางบประมาณ
หน่วยทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกองกิจการนิสิต จัดทาข้อมูล รวบรวมสถิติ
การปฏิบัติงาน การลาประเภทต่างๆ
หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
ดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จัดทา และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองกิจการนิสิต
รวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต นิสิต และบุคคลทั่วไป
หน่วยผลิตเอกสาร
ดาเนินการเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร จัดพิมพ์และบริการอัดสาเนาเอกสารต่างๆ ตามที่
หน่วยงานภายในกองกิจการนิสิตร้องขอ
หน่วยเลขานุการ การประชุมและพิธีการ
ดาเนินงานเลขานุการผู้บริหารของกองกิจการนิสิต รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้างานของกองกิจการนิสิต และประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต
หน่วยแผน ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปี ดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง ของกองกิจการนิสิต
หน่วยอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
ดาเนินการด้านงานอาคารและสถานที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต ได้แก่ อาคาร
ศูนย์กิจกรรมนิสิต 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 2 ลานกิจกรรมนิสิต 50 ลานเวทีกลางแจ้ง อาคาร
ปฏิบัติธรรม สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลชายหาด
สาหรับนิสิตที่ต้องการติดต่อกับกองกิจการนิสิตเป็นเอกสาร จะต้องส่งเอกสาร
ที่งานบริหารทั่วไปเพื่อลงทะเบียนรับเอกสารไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามเรื่องต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นตาม
ขัน้ ตอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2530, 0 3810 2541 และ 0 3810 2537
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-๓๒บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัย
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้จัดตั้งที่ทาการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสไปรษณีย์ 20๑๓๑ ที่อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
ชั้น ๑ ให้บริการด้านรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จดหมายธรรมดา จดหมายลงทะเบียน
พัสดุไปรษณีย์ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ จาหน่ายดวงตราไปรษณียากร กล่องพัสดุ ไปรษณีย์
นอกจากนี้ยังให้บริการจ่ายธนาณัติ และตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ที่สั่งจ่าย ณ ที่ทาการไปรษณีย์
มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๓๑
บริการไปรษณีย์สาหรับนิสิต
ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยบูรพาให้บริการด้านรับฝากเท่านั้น งานสารบรรณ กองกลาง
เป็นผู้รับผิดชอบไปรับจดหมายไปรษณียภัณฑ์ทั้งหมดจากที่ทาการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยบูรพานามา
คัดแยกจดหมายของนิสิตไปตามคณะต่าง ๆ ดังนั้น นิสิตจึงขอรับจดหมายไปรษณียภัณฑ์ได้จากคณะ
ที่นิสิตสังกัดอยู่
ในการจ่าหน้าซองจดหมาย และไปรษณียภัณฑ์ทุกประเภท โปรดจ่าหน้าซองให้ถูกต้อง
โดยเฉพาะคณะที่สังกัด แม้ว่านิสิตจะอยู่หอพักมหาวิทยาลัยก็ตามให้ระบุคณะ เนื่องจาก กองกิจการ
นิสิตมิได้ส่งจดหมายให้แก่นิสิตตามหอพัก หากไม่ระบุคณะจดหมายจะถูกส่งคืนต้นทาง
ตัวอย่างการจ่าหน้าซองที่ถูกต้อง
ส่ง

ชื่อตัว – ชื่อสกุล
คณะ........................................
สาขาวิชา.................................
มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี
20131
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-๓๓งานหอพักนิสิต
หอพักมหาวิทยาลัยบูรพา จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่นิสิต มีจานวน
ทั้งสิ้น ๖ หลัง สามารถรับนิสิตชาย ได้ประมาณ ๒,2๐๐ คน และสามารถรับนิสิตหญิงได้ประมาณ
๕,๖๐๐ คน จะเห็นได้ว่าหอพักมหาวิทยาลัยมีจานวนจากัด ไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่นิสิตทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น นิสิตส่วนหนึ่งจึงต้องหาที่พักอาศัยอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย
หอพักมหาวิทยาลัยมีจานวนจากัด ซึ่งสามารถให้บริการนิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้จานวนหนึ่ง และ
ต้องเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ประจาห้องพัก ที่จัดให้ใน
ห้องพักทุกห้อง มีดังนี้
๑. เตียงนอน พร้อมที่นอน
๒. ตู้เสื้อผ้า
๓. โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้
นิสิตจะต้องเตรียมเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการอยู่อาศัย เช่น หมอน ปลอกหมอน
ผ้าปูที่นอน เป็นต้น เครื่องใช้อื่น ๆ ที่เตรียมมานั้น ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย
กาหนดการเปิด-ปิดหอพักนิสิต หอพักนิสิตเปิดเวลา ๐๕.0๐ น. ปิดเวลา ๒3.0๐ น.
หากนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นไม่สามารถกลับเข้าหอพักทันตามกาหนด สามารถดาวโหลด
เอกสารขออนุญาตได้ทาง http://affairs.buu.ac.th
การพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ในแต่ละหอพัก จะมีนิสิตช่วยงานหอพัก (พี่หอพัก)
ทาหน้าที่คอยให้บริการและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นสาหรับนิสิตที่พักในหอพัก เพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในระดับหนึ่งภายใต้ระเบียบหอพักของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้แต่ละหอพักจะ
มีคนงานทาความสะอาดในพื้นที่ส่วนรวม การอยู่หอพักร่วมกันนิสิตที่พักในหอพัก ต้องรักษามารยาท
ต้องฝึกให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน มีน้าใจมีความสมาน สามัคคี รับผิดชอบ
ต่อตนเองและต่อสังคม สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
นิสิตที่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยต้องไม่นาทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสดไปเก็บไว้ภายใน
หอพักโดยเด็ดขาด หากสูญหาย มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบและไม่ดาเนินการแต่อย่างใด
สิ่งที่ห้ามมีไว้ครอบครองในหอพักมีดังนี้
๑. อุปกรณ์ที่ใช้เล่นการพนันทุกชนิด
๒. ยาเสพติดทุกชนิด และอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเสพยาเสพติด
๓. สุราและของมึนเมา ขวดสุราและภาชนะที่ใช้บรรจุของมึนเมา อันแสดงว่าได้นาสุรา
หรือของมึนเมาดื่มในบริเวณมหาวิทยาลัย
๔. อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด และวัสดุเชื้อเพลิง
๕. เครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดที่แสดงว่าได้มีการประกอบอาหารในหอพัก
6. อาวุธแหลมคม และอาวุธชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีความจาเป็นสาหรับใช้ในการประกอบ
การศึกษาเล่าเรียนของนิสิตในมหาวิทยาลัย
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-๓๔สิ่งที่ห้ามกระทาในบริเวณหอพัก
๑. ประกอบอาหาร
๒. ส่งเสียงดังเกินไป หรือเล่นดนตรีรบกวนผู้อื่น
๓. กล่าววาจา หรือแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เคารพเจ้าหน้าที่หอพักหรือบุคคล
อื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหอพัก
๔. นาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรือให้อาหารสัตว์
๕. ตากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายอื่น ๆ เครื่องนอน บริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต
๖. เข้าไปในห้องผู้อื่นขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่
๗. นาเพศตรงข้ามเข้าไปในห้องพัก
๘. นาบุคคลอื่นมาพักในหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หอพักหรือบุคคลอื่นที่
มีอานาจพิจารณาอนุญาต
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 ยาเสพติดให้โทษหรืออุปกรณ์ที่
ใช้เสพยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง
๑๔. ดื่มสุรา หรือของมึนเมา เสพยาเสพติดให้โทษ
๑๕. ทะเลาะวิวาท หรือทาร้ายร่างกาย
๑๖. โจรกรรมหรือลักทรัพย์ของผู้อื่น
๑๗. เล่นการพนันหรือร่วมวงการพนัน
๑๘. ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ
๑๙. จงใจทาลายทรัพย์สินของหอพักและของผู้อื่น
๒๐. การกระทาที่กระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของผู้อื่น
๒๑. การกระทาที่อาจจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวม
กรณีที่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง มีดังนี้
๑. มีอาวุธปืน วัตถุระเบิด วัสดุเชื้อเพลิง สุรา ของมึนเมา ยาเสพติดให้โทษหรืออุปกรณ์ที่
ใช้เสพยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง
๒. ดื่มสุรา หรือของมึนเมา เสพยาเสพติดให้โทษ
๓. ทะเลาะวิวาท หรือทาร้ายร่างกาย
๔. โจรกรรมหรือลักทรัพย์ของผู้อื่น
๕. เล่นการพนันหรือร่วมวงการพนัน
๖. ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ
๗. จงใจทาลายทรัพย์สินของหอพักและของผู้อื่น
๘. การกระทาที่กระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของผู้อื่น
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-๓๕๙. การกระทาที่อาจจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวม
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-๓๖ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
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 คณะและวิทยาลัยที่จัด
บริการหอพัก
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานที่จัดบริการหอพักให้แก่นิสิต
“หอพัก” หมายความว่า หอพักนิสิตของมหาวิทยาลัย
“บริเวณหอพัก” หมายความว่า พื้นที่ทุกส่วนภายในอาคารหอพักและพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นเขตหอพัก
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตที่มหาวิทยาลัยอนุญาต ให้เข้าอยู่อาศัยในหอพัก
“ที่ปรึกษาหอพัก” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ปกครองนิสิตในหอพัก
“คณะกรรมการปกครองหอพัก” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหรือส่วน
งานแต่งตั้งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองนิสิตหอพัก
“คณะกรรมการประจาหอพัก” หมายความว่า คณะนิสิตที่ส่วนงานแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปกครองนิสิตหอพัก
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับประกาศนี้และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
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-๓๗หมวดที่ ๑
วัตถุประสงค์ การดาเนินงานและอานาจหน้าที่
ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างและดาเนินกิจการหอพักโดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้นิสิตได้มีที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน
(๒) เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการครองตนและการดาเนินชีวิต
ที่เหมาะสมในมหาวิทยาลัยและในสังคม เช่น การรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน การมีน้าใจต่อกัน
การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ การเสียสละ การให้ความร่วมมือและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม
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
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-๓๘ข้อ 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) เข้าไปตรวจค้นภายในห้องของนิสิตหอพักและยึดสิ่งของที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง
ตามความในข้อ ๑๙
(๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนงานหอพัก/พนักงานทาความสะอาดหอพัก
(๔) ดาเนินกิจการหอพักให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๕) ว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์นิสิตหอพัก เมื่อนิสิตหอพักกระทาผิดประกาศนี้
(๖) รายงานให้คณะกรรมการปกครองหอพัก หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือ
หัวหน้าส่วนงานทราบโดยด่วน เมื่อนิสิตหอพักกระทาผิดร้ายแรงตามความในข้อ ๓๒
(๗) เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการประจาหอพัก
(๘) เสนอแนะเรื่องที่เกี่ยวกับหอพักแก่มหาวิทยาลัย
(๙) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหอพัก
(๑๐) เสนอแนะเกี่ยวกับการซ่อมบารุงอาคารหอพักที่ตนเองรับผิดชอบ
(๑๑) หน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการประจาหอพัก ประกอบด้วยคณะนิสิตหอพักที่ได้รับเลือกจาก
นิสิตหอพักของหอพักหนึ่ง 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
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-๓๙ที่ปรึกษาหอพัก
(๒) ประสานงานกับนิสิตภายในหอพักในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หอพักจัดขึ้น
(๓) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมวดที่ ๒
สิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพัก
ข้อ ๑๑ ส่วนงานหรือกองกิจการนิสิต มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อให้เข้าอยู่อาศัย
ในหอพัก โดยอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแทนได้
ข้อ ๑๒ สิทธิในการเข้าอยู่อาศัยในหอพักเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล จะโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นมิได้
ข้อ ๑๓ ผู้มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพักต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ และปฏิบัติตามข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง ที่เกี่ยวกับหอพักซึ่งมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้กาหนดขึ้น โดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๔ นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือก มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพักภายในเวลาตามที่
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกาหนด
ข้อ ๑๕ ผู้มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยในหอพักต้องชาระค่าบารุงหอพักและค่าบริการหอพักตามที่
เรียกเก็บตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกาหนด
ข้อ ๑๖ นิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะย้ายหอพัก ให้ดาเนินการตามที่ส่วนงานหรือ
กองกิจการนิสิตประกาศให้ทราบ เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะทาการย้ายหอพักได้
ข้อ ๑๗ นิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะย้ายห้องพักภายในหอพักของตน ให้ขออนุญาตต่อ
ที่ปรึกษาหอพัก เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะทาการย้ายห้องพักได้
ข้อ ๑๘ นิสิตที่มีความประสงค์จะสละสิทธิการอยู่อาศัยในหอพัก เพื่อไปพักอาศัยอยู่
ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ยื่นความจานง ณ ที่ทาการหอพัก เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะย้ายออกไป
พักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยได้
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-๔๐หมวดที่ ๓
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติภายในหอพัก
ข้อ ๑๙ สิ่งที่ห้ามมีไว้ในครอบครองในหอพักให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ข้อ ๒๐ เมื่อนิสิตได้กระทาความผิดในบริเวณหอพักตามความในข้อ ๑๙ การจะยึดสิ่งของ
เหล่านั้นไว้ชั่วคราว หรือจะริบสิ่งของเหล่านั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ปรึกษาหอพัก
ข้อ ๒๑ ห้ามกระทาสิ่งต่อไปนี้ในบริเวณหอพัก
(๑) ประกอบอาหาร
(๒) ส่งเสียงดังเกินไป หรือเล่นดนตรีรบกวนผู้อื่น
(๓) กล่าววาจา หรือแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เคารพที่ปรึกษาหอพักหรือ
บุคคลอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหอพัก
(๔) นาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรือให้อาหารสัตว์
(๕) ตากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายอื่น ๆ เครื่องนอน บริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต
(๖) เข้าไปในห้องผู้อื่นขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่
(๗) นาเพศตรงข้ามเข้าไปในห้องพัก
(๘) นาบุคคลอื่นมาพักในหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากที่ปรึกษาหอพักหรือบุคคลอื่นที่มี
อานาจพิจารณาอนุญาต
(๙) แต่งกายไม่สุภาพตามบรรทัดฐานทางสังคม
(๑๐) ปิดรูปภาพ โปสเตอร์ เขียนรูป เขียนข้อความ หรือทาให้เปรอะเปื้อน
(๑๑) นาเครื่องเรือน เครื่องใช้ ที่หอพัก หรือมหาวิทยาลัยจัดไว้ใช้เป็นส่วนกลางมาใช้เป็น
ส่วนตัวในห้องพัก หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเรือน เครื่องใช้ประจาห้องพัก ออกจากห้องพัก
(๑๒) แก้ไขเครื่องเรือน หรือทาให้อุปกรณ์ในห้องพักชารุดเสียหาย ตัดต่อสายไฟฟ้าภายใน
ห้องพัก
(๑๓) มีอาวุธปืน วัตถุระเบิด วัสดุเชื้อเพลิง สุรา ของมึนเมา ยาเสพติดให้โทษหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เสพยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง
(๑๔) ดื่มสุรา หรือของมึนเมา เสพยาเสพติดให้โทษ
(๑๕) ทะเลาะวิวาท หรือทาร้ายร่างกาย
(๑๖) โจรกรรมหรือลักทรัพย์ของผู้อื่น
(๑๗) เล่นการพนันหรือร่วมวงการพนัน
(๑๘) ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ
(๑๙) จงใจทาลายทรัพย์สินของหอพักและของผู้อื่น
(๒๐) การกระทาที่กระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของผู้อื่น
(๒๑) การกระทาที่อาจจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวม
(๒๒) การกระทาอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีประกาศเพิ่มเติม
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-๔๑ข้อ ๒๒ การใช้บริเวณหอพักเพื่อการประชุม หรือจัดกิจกรรมจะต้องขออนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อที่ปรึกษาหอพัก 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. หรือ
เป็นไปตามที่ส่วนงานกาหนด
ข้อ ๒๕ นิสิตหอพักที่จะเข้าออกหอพักนอกเหนือจากช่วงเวลาตามความในข้อ ๒๔ ให้ทา
หนังสือขออนุญาตจากที่ปรึกษาหอพักหรือกองกิจการนิสิตหรือส่วนงาน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ ช่วงตั้งแต่เวลาปิดหอพัก จนถึงเวลาเปิดหอพักของวันใหม่ ห้ามไม่ให้
บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณหอพัก
หมวดที่ ๕
การชดใช้ค่าเสียหาย
ข้อ ๒๗ นิสิตต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อได้กระทาสิ่ง
ต่อไปนี้ชารุด เสียหาย หรือสูญหาย
(๑) วัสดุ ครุภัณฑ์และส่วนประกอบอาคารภายในห้องพัก
(๒) สิ่งของอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๘ ความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหายตามความในข้อ ๒๗ มีการยกเว้น
ในกรณีต่อไปนี้
(๑) เจ้าของห้องไม่ได้เป็นผู้กระทา โดยสามารถระบุชื่อผู้ที่กระทาได้ พร้อมพยานหลักฐาน
(๒) เป็นการชารุดที่เกิดขึ้นเองตามสภาพและเวลาอันสมควร
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-๔๒ข้อ ๒๙ นิสิตต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าซ่อมแซมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในกรณีที่
ผู้อยู่อาศัยได้ทาให้สีของผนังห้อง สีของตู้เสื้อผ้า โต๊ะทางาน พื้นห้อง ประตู พื้นผิว หรืออื่นๆ เสียหาย
หรือเปรอะเปื้อน ยกเว้น เป็นการเสื่อมสภาพตามเวลาอันสมควร
หมวดที่ ๖
การลงโทษ
ข้อ ๓๐ โทษที่นิสิตจะได้รับในกรณีที่ได้กระทาผิดตามประกาศนี้ มี ๓ สถาน คือ
(๑) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) ภาคทัณฑ์
(๓) ตัดสิทธิการอยู่หอพักและจะต้องออกจากหอพักตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยไม่คืนเงินค่าบารุงหอพัก
ข้อ ๓๑ การกระทาความผิดภายในบริเวณหอพักตามความใน ข้อ ๒๑ นอกจากจะได้
รับโทษตามที่ระบุตามความในข้อ ๓๐ แล้ว ผู้ได้กระทาความผิดอาจได้รับการพิจารณาโทษ
จากมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ อีกกรณีหนึ่งด้วย
ข้อ ๓๒ กรณีการกระทาตามความใน ข้อ ๒๑ (๑๓) ถึง (๒๑) ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง
ให้ที่ปรึกษาหอพักหรือผู้ที่ได้พบเห็นรีบรายงานให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานทราบโดยด่วน
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่การกระทาความผิดที่ไม่ร้ายแรงจนเกินไปและเป็นการกระทาความผิด
ครั้งแรก ซึ่งผู้กระทาความผิดสารภาพแต่โดยดี และได้สานึกในการกระทาความผิดของตน พร้อมทั้ง
ให้คามั่นสัญญาว่าจะไม่กระทาความผิดอีก ให้ที่ปรึกษาหอพักมีอานาจลงโทษผู้กระทาผิด ตามความ
ในข้อ ๓๐(๑) หรือข้อ ๓๐(๒) และให้ลงบันทึกไว้ในระเบียนหอพักของผู้กระทาผิด
ข้อ ๓๔ การพิจารณาสอบสวนและการตัดสินลงโทษนิสิตที่ได้กระทาความผิดตามประกาศนี้
ตามความในข้อ ๓๐(๓) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปกครองหอพัก หรือ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือหัวหน้าส่วนงาน ก่อนที่จะมีคาสั่งลงโทษ
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-๔๓ข้อ ๓๕ ในกรณีกระทาความผิดร้ายแรงตามข้อ ๓๒ จะต้องรายงานให้อธิการบดีทราบ
เพื่อสั่งลงโทษผู้กระทาความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)

สุชาติ อุปถัมภ์
(ศาสตราจารย์สุชาติ อุปถัมภ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สาเนาถูกต้อง
(นางสุชาดา อาศัยสุข)
นักวิชาการศึกษา
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-๔๔-
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