
(สําเนา) 
ข
อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว�าด
วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

............................. 
โดยท่ีเป)นการสมควรให
มีข
อบังคับว�าด
วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกข
อบังคับไว
 ดังต�อไปนี้ 
 

ข
อ ๑ ข
อบังคับนี้เรียกว�า “ข
อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว�าด
วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

ข
อ ๒ ข
อบังคับนี้ให
ใช
บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศ เป)นต
นไป 
 

ข
อ ๓ ในข
อบังคับนี้ 
“คณะ” หมายความว�า คณะหรือวิทยาลัยท่ีเป9ดสอนระดับปริญญาตรี 
“คณบดี” หมายความว�า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยท่ีเป9ดสอนระดับปริญญาตรี 
“นิสิต” หมายความว�า นิสิตระดับปริญญาตรีต้ังแต�หลักสูตร ๔ ป;ข้ึนไป 
“สภานิสิต” หมายความว�า สภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
“องค<การนิสิต” หมายความว�า องค<การนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
“ชมรม” หมายความว�า กลุ�มกิจกรรมท่ีดําเนินการตามวัตถุประสงค<โดยไม�ขัดกับข
อบังคับนี้และ 

ได
รับอนุญาตให
สังกัดองค<การนิสิต 
“ชั้นป;” หมายความว�า ฐานะแห�งชั้นป; ตามข
อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว�าด
วยการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 
“สโมสรนิสิต” หมายความว�า สโมสรนิสิตคณะหรือวิทยาลัยท่ีเป9ดสอนระดับปริญญาตรี 
“หน�วยกิจกรรม” หมายความว�า องค<การนิสิต สภานิสิต ชมรม และสโมสรนิสิตคณะหรือวิทยาลัย 
“อาจารย<ท่ีปรึกษา” หมายความว�า บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีทําหน
าท่ีให
คําปรึกษา แนะนํา 

ตรวจสอบ กํากับดูแล และช�วยเหลือในการดําเนินงานกิจกรรมนิสิต ซ่ึงหน�วยกิจกรรมเสนอมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาแต�งต้ังให
เป)นอาจารย<ท่ีปรึกษา 

“กลุ�มนิสิต” หมายความว�า นิสิตจํานวนหนึ่งท่ีมารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค<ท่ีจะจัดส�งนิสิตลง 
สมัครรับเลือกต้ังเพ่ือดําเนินกิจกรรมนิสิต 

 

ข
อ ๔ ให
อธิการบดีรักษาการให
เป)นไปตามข
อบังคับนี้ ท้ังให
มีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง 
เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมนิสิตเท�าท่ีไม�ขัดแย
งกับข
อบังคับนี้ 
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หมวดท่ี ๑ 
วัตถุประสงค� 

 
ข
อ ๕ ในการดําเนินกิจกรรมนิสิต มีวัตถุประสงค<ดังต�อไปนี้ 
(๑) ส�งเสริมความรู
ความสามารถ ความรับผิดชอบในกิจกรรมต�าง ๆ ของนิสิตเพ่ือประโยชน<ใน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังในด
านประสบการณ< วิชาการและวิชาชีพแก�นิสิต 
(๒) ส�งเสริมให
นิสิตรู
จักใช
สิทธิและหน
าท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตย โดยฝEกและปลูกฝFง 

นิสิตให
มีความรับผิดชอบต�อส�วนรวม มีความเคารพในสิทธิและหน
าท่ีของผู
อ่ืน 
(๓) ฝEกการเป)นผู
นําทางสังคม เสียสละ บําเพ็ญประโยชน< อุทิศตนเพ่ือประโยชน<ส�วนรวมทุกด
าน 

เพ่ือความเจริญและความม่ันคงของประเทศ 
(๔) ส�งเสริมความสามัคคี บุคลิกภาพ พลานามัย ความมีน้ําใจนักกีฬาและสวัสดิการส�วนรวมของนิสิต 
(๕) เชื่อมความสัมพันธ< แลกเปลี่ยนความรู
 ประสบการณ< และความรู
ความเข
าใจระหว�างนิสิตของ 

มหาวิทยาลัย และต�อสถาบันอ่ืน 
(๖) ส�งเสริม ปลูกฝFง และรักษาไว
ซ่ึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ<อันดีงามของชาติ 
(๗) ส�งเสริมให
นิสิตมีความคิดริเริ่มสร
างสรรค<สิ่งท่ีดีงามและเป)นประโยชน<ต�อส�วนรวม 
(๘) ผดุงและดําเนินการเพ่ือเผยแพร�เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๒ 
สิทธิ เสรีภาพ และหน�าท่ีของนิสิต 

 
ข
อ ๖ สิทธิ เสรีภาพ 
(๑) นิสิตมีความเสมอภาคกันตามนัยแห�งข
อบังคับ ข้ันหรือระดับการศึกษาไม�ก�อให
เกิดเอกสิทธิ์แต� 

อย�างใด 
(๒) นิสิตมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ< การโฆษณา และการชุมนุมเพ่ือการ วจิารณ<หรือ 

แสดงความคิดเห็นอันก�อให
เกิดประโยชน<โดยเป9ดเผยภายใต
บทบัญญัติแห�งกฎหมาย และระเบียบ ข
อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

(๓) นิสิตมีเสรีภาพในการศึกษาหาความรู
และประสบการณ<ท้ังใน และนอกหลักสูตรตาม 
ความสามารถของตน 

(๔) นิสิตมีเสรีภาพท่ีจะรวมตัวกันเป)นกลุ�มเพ่ือดําเนินการเลือกต้ังตามบทบัญญัติแห�งข
อบังคับนี้ 
(๕) นิสิตมีสิทธิเสนอข
อคิดเห็น และเสนอแนะเรื่องราวต�าง ๆ ต�อมหาวิทยาลัยเม่ือเห็นว�าตนเอง 

ไม�ได
รับการปฏิบัติด
วยความยุติธรรม 
(๖) นิสิตมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท�าเทียมกันในการเสนอตัวเพ่ือรับเลือกต้ังออกเสียง 

เลือกต้ังและออกเสียงประชามติ ตามบทบัญญัติแห�งข
อบังคับนี้ 
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ข
อ ๗ หน
าท่ี 
(๑) นิสิตมีหน
าท่ีปฏิบัติตน และดํารงไว
ซ่ึงความสามัคคี เกียรติยศชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
(๒) นิสิตมีหน
าท่ีศึกษาเล�าเรียนอย�างเต็มความสามารถ 
(๓) นิสิตมีหน
าท่ีปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข
อบังคับ ประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัยตลอดจน 

กฎหมายบ
านเมือง 
(๔) นิสิตมีหน
าท่ีผดุงไว
ซ่ึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย 
(๕) นิสิตมีหน
าท่ีสนับสนุน และส�งเสริมให
กิจกรรมนิสิตมีความเจริญก
าวหน
า และปฏิบัติตนตาม 

ข
อบังคับนี้อย�างเคร�งครัด 
 

หมวดท่ี ๓ 
การจัดส%วนบริหารกิจกรรมนิสิต 

 
ข
อ ๘ กรรมการบริหารกิจกรรมนิสิตระดับมหาวิทยาลัยแบ�งออกเป)น ๓ ส�วน 
(๑) สภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา มีชื่อย�อว�า สมบ. เรียกชื่อเป)นภาษาอังกฤษว�า “Burapha 

University Student Council” หรือใช
ชื่อย�อว�า “BUU.S.C.” 
(๒) องค<การนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพามีชื่อย�อว�า อมบ. เรียกชื่อเป)นภาษาอังกฤษว�า “Burapha 

University Student Organization” หรือใช
ชื่อย�อว�า “BUU.S.O.” 
(๓) สโมสรนิสิตคณะ...........มีชื่อย�อว�า ส (ตามด
วยชื่อย�อของคณะ ๒ ตัวอักษร) เรียกชื่อเป)น 

ภาษาอังกฤษวาi “Student Club of ................. Faculty” หรือใช
ชื่อย�อว�า “SC.........(ชื่อย�อคณะ)” 
 

หมวดท่ี ๔ 
สภานิสิต 

 
ข
อ ๙ ให
มีสภานิสิตประกอบด
วยสมาชิกสภานิสิตท่ีมาจากการเลือกต้ัง 

วิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิตและการบริหารสภานิสิตให
เป)นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข
อ ๑๐ อํานาจหน
าท่ีของสภานิสิต มีดังนี้ 
(๑) ควบคุมดูแลการดําเนินงานขององค<การนิสิตให
เป)นไปตามนโยบายท่ีแถลงไว
ต�อสภานิสิต 
(๒) พิจารณาและให
ความเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบต�อนโยบายการบริหารงาน โครงงานและร�าง 

งบประมาณรายจ�ายประจําป;ขององค<การนิสิต โดยให
องค<การนิสิตแจ
งรายละเอียดแต�ละโครงการ หากไม� 
เห็นชอบให
สภานิสิตจัดทําข
อเสนอแนะเพ่ือให
องค<การนิสิตนําไปพิจารณาปรับปรุง 

(๓) ประเมินผลการดําเนินงานขององค<การนิสิตและให
ข
อเสนอแนะสิ่งท่ีควรเปลี่ยนแปลงแก
ไข
เพ่ิมเติม 
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(๔) เสนอแนะสิ่งท่ีควรเปลี่ยนแปลง แก
ไข เพ่ิมเติม ระเบียบ ข
อบังคับของมหาวิทยาลัย และ 
เสนอแนะข
อคิดเห็นอ่ืน ๆ อันจะนํามาซ่ึงประโยชน<ต�อส�วนรวมในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนิสิต 

(๕) พิจารณาให
ความเห็นชอบระเบียบ ข
อบังคับขององค<การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรม ท่ีไม� 
เก่ียวข
องกับการเงิน และไม�ขัดต�อข
อบังคับนี้ และนําเสนอต�อมหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศใช
ต�อไป 

(๖) แต�งต้ังนิสิตข้ึนเป)นเจ
าหน
าท่ี กรรมการหรือท่ีปรึกษาของสภานิสิตได
ตามท่ีเห็น สมควร ท้ังนี้ 
ให
กระทําเป)นลายลักษณ<อักษร 

(๗) เสนอแนะ ควบคุมดูแลความประพฤติ และรับฟFงความคิดเห็นของนิสิต 
(๘) เป9ดอภิปรายไม�ไว
วางใจกรรมการบริหารองค<การนิสิตเป)นรายบุคคลในกรณีท่ีไม�ดําเนินการตาม 

นโยบายหรือกระทําผิดวินัยอย�างร
ายแรง โดยบุคคลนั้นมีสิทธิชี้แจงเหตุผลต�อท่ีประชุมสภานิสิตได
 หากสภา 
นิสิตลงมติไม�ไว
วางใจด
วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภานิสิตท่ีได
รับการแต�งต้ัง ให
แจ
งต�อองค<การ 
นิสิต เพ่ือดําเนินการถอดถอน และสรรหาบุคคลมากระทําหน
าท่ีนี้แทน ยกเว
นนายกองค<การนิสิตจะกระทํา 
ได
ก็ต�อเม่ือลงมติไม�ไว
วางใจท้ังคณะ 

(๙) เป9ดอภิปรายไม�ไว
วางใจคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิตท้ังคณะในกรณีท่ีไม�ดําเนินงานตาม 
นโยบายหรือกระทําผิดวินัยนิสิตอย�างร
ายแรง ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารองค<การนิสิตมีสิทธิชี้แจงต�อท่ี 
ประชุมสภานิสิตได
 
หากสภานิสิตลงมติไม�ไว
วางใจด
วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภานิสิตท่ีได
รับการแต�งต้ัง 
ให
แจ
งต�อองค<การนิสิต หากองค<การนิสิตไม�เห็นด
วยให
องค<การนิสิตยื่นอุทธรณ<ต�อสภานิสิตภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต�วันท่ีได
รับเรื่องจากสภานิสิต 
ถ
าสภานิสิตยังยืนยันในมติเดิม ให
นิสิตลงประชามติชี้ขาดว�าสภานิสิตหรือองค<การนิสิตฝoายใดฝoาย 
หนึ่งจะต
องสิ้นสมาชิกภาพ 

(๑๐) จํานวนสมาชิกสภานิสิตท่ีได
รับการแต�งต้ังไม�น
อยกว�า ๑ ใน ๓ มีสิทธิ เข
าชื่อเสนอ เป9ด 
อภิปรายไม�ไว
วางใจตามข
อ ๑๐ (๘) หรือ ข
อ ๑๐ (๙) ต�อประธานสภานิสิตได
 

(๑๑) ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิต ถูกลงมติไม�ไว
วางใจและลาออกท้ังคณะ ให
สภา 
นิสิตเป)นผู
ดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิตให
แล
วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต�วันท่ี 
ลาออก และในระหว�างท่ียังไม�มีการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิตชุดใหม� ให
คณะกรรมการ 
บริหารองค<การนิสิตชุดเดิมรักษาการไว
 โดยไม�เก่ียวข
องกับการเงินและงบประมาณใด ๆ ท้ังสิ้น โดยองค<การ 
นิสิตไม�สามารถจัดกิจกรรมใดๆ ได
 จนกว�าจะแต�งต้ังคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิตชุดใหม� เว
นแต�ได
รับ 
อนุมัติจากรองอธิการบดีฝoายกิจการนิสิต 
ในกรณีท่ีสภานิสิตสิ้นสมาชิกภาพท้ังคณะตามข
อ ๑๐ (๙) ให
องค<การนิสิตเป)นผู
ดําเนินการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภานิสิต ให
แล
วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต�วันสิ้นสมาชิกภาพ 

(๑๒) เสนอชื่อสมาชิกสภานิสิตเป)นรายบุคคลต�ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาถอดถอนสมาชิกผู
นั้นโดย 
ความเห็นชอบของสมาชิกสภานิสิตไม�น
อยกว�า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภานิสิตท่ีได
รับการแต�งต้ัง 

ข
อ ๑๑ องค<ประกอบของคณะกรรมการสภานิสิต วาระการดํารงตําแหน�ง การพ
นจากตําแหน�ง และ 
การประชุม ตลอดจนอํานาจหน
าท่ีของกรรมการ ให
เป)นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี ๕ 
องค�การนิสิต 

 
ข
อ ๑๒ ให
มีองค<การนิสิตประกอบด
วยนายกองค<การนิสิตและกรรมการบริหารองค<การนิสิต 

นายกองค<การนิสิตได
จากการเลือกต้ังท่ัวไป 
วิธีการเลือกต้ังนายกองค<การนิสิตและการแต�งต้ังคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิตให
เป)นไปตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข
อ ๑๓ อํานาจและหน
าท่ีขององค<การนิสิต มีดังนี้ 
(๑) ปกปpองรักษาผลประโยชน<และสิทธิอันชอบธรรมของนิสิตในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนิสิต 
(๒) เป)นตัวแทนนิสิตในการติดต�อกับสถาบันต�าง ๆ 
(๓) พิจารณาจัดทํานโยบายบริหารงาน โครงการ และร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป;ของสภานิสิต 

และองค<การนิสิต แล
วเสนอต�อสภานิสิตภายในเดือนเมษายน 
(๔) บริหารและดําเนินงานให
เป)นไปตามนโยบายท่ีแถลงไว
ต�อสภานิสิต 
(๕) เข
าร�วมชี้แจงต�อท่ีประชุมสภานิสิตทุกครั้งท่ีมีกิจการท่ีเก่ียวข
อง 
(๖) แต�งต้ังนิสิตเป)นกรรมการ อนุกรรมการ เพ่ือดูแลและดําเนินงานขององค<การนิสิต โดยกระทํา 

เป)นลายลักษณ<อักษร 
(๗) กรรมการ ๑ ใน ๓ ของกรรมการท้ังหมดมีสิทธิท่ีจะให
นายกองค<การนิสิต หรือผู
ทําการแทน 

เรียกประชุมกรรมการบริหารองค<การนิสิตได
 
(๘) เสนอกฎ ระเบียบ ข
อบังคับ เก่ียวกับนิสิตต�อสภานิสิตเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
(๙) ทําหน
าท่ีเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิต 
(๑๐) เสนอชื่อกรรมการบริหารองค<การนิสิตเป)นรายบุคคลต�ออธิการบดี หรือผู
ท่ีอธิการบดี 

มอบหมายเพ่ือพิจารณาถอดถอนกรรมการบริหารผู
นั้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารองค<การ 
นิสิต ไม�น
อยกว�า ๒ ใน ๓ 
 

ข
อ ๑๔ องค<ประกอบของคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิต อํานาจและหน
าท่ีของกรรมการ วาระ 
การดํารงตําแหน�ง การพ
นจากตําแหน�ง และการประชุม ให
เป)นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๖ 
ดุลยภาพระหว%างสภานิสิตและองค�การนิสิต 

 
ข
อ ๑๕ หากกรรมการบริหารองค<การนิสิตคนใดคนหนึ่งหรือท้ังคณะ ปฏิบัติการฝoาฝqนความสงบ 

เรียบร
อยของมหาวิทยาลัยหรือสวัสดิภาพของนิสิต และ/หรือละเว
นการปฏิบัติการตามอํานาจหน
าท่ี หรือ 
ปฏิบัติการไม�ชอบด
วยอํานาจหน
าท่ี หรือมีความประพฤติอันจะนํามาสู�การเสื่อมเสียแก�มวลนิสิต หรือ 
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มหาวิทยาลัย ให
สมาชิกสภานิสิตจํานวนไม�น
อยกว�า ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกท่ีอยู�ในตําแหน�งมีสิทธิท่ีจะ 
ร�วมกันเข
าชื่อเพ่ือยื่นคําร
องต�อประธานสภานิสิต ภายใน ๓๐ วัน นับแต�วันท่ีทราบการกระทําดังกล�าว 

เม่ือประธานสภานิสิตได
รับคําร
องตามความในวรรคแรก ให
เรียกประชุมสภานิสิตโดยมิช
าเพ่ือให
มี 
การอภิปรายและลงมติเก่ียวกับคําร
องดังกล�าว โดยให
องค<การนิสิตเข
าชี้แจง การลงมติกรณีไม�ไว
วางใจ 
คณะกรรมการบริหารองค<การนิสิต ให
เป)นไปตามข
อ ๑๐ (๘) และข
อ ๑๐ (๙) 

การดําเนินการเพ่ือออกเสียงประชามติ ให
ประธานสภานิสิตเสนอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน 
ต�อกองกิจการนิสิตเพ่ือออกคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดังกล�าว ประกอบด
วยประธานสภานิสิต 
เป)นประธาน นายกสโมสรนิสิตทุกคณะเป)นกรรมการ และผู
แทนองค<การนิสิตจํานวน ๒ คน เป)นกรรมการ 

การออกเสียงประชามติให
ประธานสภานิสิตเรียกนิสิตท้ังมวล เพ่ือออกเสียงประชามติโดยให
กระทํา 
ด
วยการลงคะแนนลับ และต
องมีนิสิตมาลงมติออกเสียงไม�ตํ่ากว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนนิสิตท้ังหมดของ 
มหาวิทยาลัย และให
ประธานสภานิสิตเสนอผลการออกเสียงประชามติต�ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาออกคําสั่ง 
ผลการออกเสียงประชามตินี้ หากคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิตได
รับคะแนนเสียงสนับสนุนเกินก่ึงหนึ่ง 
ของผู
มาออกเสียง ให
คณะกรรมการบริหารองค<การนิสิตดํารงตําแหน�งต�อไป และให
อธิการบดีมีคําสั่งยุบ 
สภานิสิตเพ่ือทําการเลือกต้ังใหม�ภายในกําหนด ๒๐ วัน นับต้ังแต�วันท่ีอธิการบดีมีคําสั่ง หากคณะกรรมการ 
บริหารองค<การนิสิตได
รับคะแนนเสียงสนับสนุนน
อยกว�าก่ึงหนึ่งของผู
มาออกเสียง ให
อธิการบดีมีคําสั่งยุบ 
คณะกรรมการบริหารองค<การนิสิตท้ังคณะ และให
มีการเลือกต้ังนายกองค<การนิสิตเพ่ือให
ได
มาซ่ึง 
คณะกรรมการบริหารองค<การนิสิตชุดใหม�ภายใน ๒๐ วัน 

กรณีท่ีนิสิตมาลงมติออกเสียงประชามติไม�ถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนนิสิตท้ังหมดของมหาวิทยาลัยให
ถือ 
ว�าคําร
องนั้นตกไป และหากสมาชิกสภานิสิตจํานวนไม�ต่ํากว�า ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภานิสิตท่ีอยู�ใน 
ตําแหน�งไม�เห็นชอบด
วยกรณีให
คําร
องตกไปนั้น ให
มีสิทธิ์ยื่นคําร
องต�อคณะกรรมการฝoายกิจการนิสิต เพ่ือ 
พิจารณานําเสนอมหาวิทยาลัย โดยให
อธิการบดีออกคําวินิจฉัยและให
ถือว�าคําวินิจฉัยของอธิการบดีเป)นท่ี 
สิ้นสุด 

การเลือกต้ังใหม�และการอยู�ในตําแหน�งของผู
ท่ีได
รับการเลือกต้ังเข
ามาใหม�ให
เป)นไปตามประกาศ 
มหาวิทยาลัย 

การพิจารณาและให
ความเห็นชอบของสภานิสิต ตามความข
อ ๑๐ (๒) ต
องส�งเรื่องท่ีพิจารณาคืนแก� 
องค<การนิสิต ภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีได
รับ ถ
าไม�ส�งคืนตามกําหนดให
ถือว�านโยบายการบริหารประจําป; 
โครงการและร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป;นั้น ได
รับความเห็นชอบ 

กรณีท่ีสภานิสิตไม�เห็นชอบ ให
องค<การนิสิตยื่นอุทธรณ<ภายใน ๓ วัน นับแต�ได
รับเรื่อง สภานิสิต 
ต
องส�งเรื่องท่ีพิจารณาคืนแก�องค<การนิสิตภายใน ๗ วัน นับแตวั่นท่ีไดรั้บเรื่องอุทธรณ< ถ
าไม�ส�งคืนตาม 
กําหนดนี้ให
ถือว�าการอุทธรณ<นั้นได
รับความเห็นชอบ 

ให
องค<การนิสิตมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ<ได
 ๒ ครั้ง ถ
าสภานิสิตมีมติไม�เห็นชอบ ให
องค<การนิสิตนําเรื่อง 
เสนอคณะกรรมการฝoายกิจการนิสิต เพ่ือพิจารณานําเสนอมหาวิทยาลัย โดยให
อธิการบดีออกคําวินิจฉัยและ 
ให
ถือว�าคําวินิจฉัยของอธิการบดีเป)นท่ีสิ้นสุด 
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หมวดท่ี ๗ 
คุณสมบัติของผู�มีสิทธิเลือกตั้งและผู�สมัครรับเลือกตั้ง 

 
ข
อ ๑๖ นิสิตผู
มีสิทธิเลือกต้ัง 
(๑) เป)นนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู�ในมหาวิทยาลัย ตามชั้นป;และคณะ 
(๒) ไม�อยู�ในระหว�างได
รับอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยให
ลาพักการศึกษา 
 

ข
อ ๑๗ นิสิตผู
มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป)นสมาชิกสภานิสิต 
(๑) เป)นนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู�ในมหาวิทยาลัย ตามชั้นป; และคณะ 
(๒) เป)นสมาชิกกลุ�มท่ีได
รับการจดทะเบียนถูกต
องแล
ว 
(๓) ไม�เคยถูกลงโทษทางวินัยจากทางมหาวิทยาลัยถึงข้ันพักการศึกษา 
(๔) ไม�อยู�ในระหว�างได
รับอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยให
ลาพักการศึกษา 
(๕) ไม�เป)นผู
สมัครรับเลือกต้ังเป)นนายกองค<การนิสิตหรือได
รับการเสนอชื่อเป)นกรรมการบริหาร 

องค<การนิสิตในป;การศึกษาเดียวกัน 
 

ข
อ ๑๘ นิสิตผู
มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป)นนายกองค<การนิสิตหรือได
รับการเสนอชื่อเป)น 
กรรมการบริหารองค<การนิสิต 

(๑) เป)นนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู�ในมหาวิทยาลัย ตามชั้นป; และคณะ 
(๒) เป)นสมาชิกกลุ�มท่ีได
รับการจดทะเบียนถูกต
องแล
ว 
(๓) ไม�เคยถูกลงโทษทางวินัยจากทางมหาวิทยาลัยถึงข้ันพักการศึกษา 
(๔) ไม�อยู�ในระหว�างได
รับอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยให
ลาพักการศึกษา 
(๕) ไม�เป)นผู
สมัครรับเลือกต้ัง เป)นสมาชิกสภานิสิตในป;การศึกษาเดียวกัน 

 
หมวดท่ี ๘ 

การบริหารกิจการนิสิตระดับคณะ 
 

ข
อ ๑๙ นายกสโมสรนิสิตคณะจะต
องได
มาจากการเลือกต้ังท่ัวไปภายในคณะและให
นายกสโมสร 
นิสิตคณะเสนอรายชื่อคณะกรรมการต�อคณบดีเพ่ือพิจารณาแต�งต้ัง และให
คณะส�งคําสั่งแต�งต้ังให
กองกิจการ 
นิสิต 
 

ข
อ ๒๐ สโมสรนิสิตคณะ เป)นตัวแทนของนิสิตในคณะและรับผิดชอบบริหารกิจกรรมนิสิตภายในคณะ 
 

ข
อ ๒๑ คุณสมบัติของผู
มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังและผู
สมัครรับเลือกต้ัง วิธีการเลือกต้ัง การดํารง 
ตําแหน�งและการพ
นจากตําแหน�งให
เป)นไปตามประกาศว�าด
วยกิจกรรมนิสิตภายในคณะ หรือเป)นไปตาม 
ข
อบังคับนี้ โดยอนุโลม 
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ข
อ ๒๒ คณะกรรมการฝoายกิจการนิสิตประจําคณะ ประกอบด
วย รองคณบดีหรือผู
ช�วยคณบดีท่ี 
คณบดีมอบหมาย เป)นประธานกรรมการ และผู
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยภายในคณะนั้นจํานวนไม�น
อยกว�า 
๓ คน เป)นกรรมการ และให
ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป)นเลขานุการ และอาจให
มีผู
ช�วยเลขานุการด
วยก็ได
 

คณะกรรมการฝoายกิจการนิสิตประจําคณะ ทําหน
าท่ีดูแลให
ความช�วยเหลือในการดําเนินงานของ 
สโมสรนิสิตคณะให
เป)นไปตามวัตถุประสงค<ท่ีได
ตั้งไว
 ให
คณบดีแต�งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการฝoาย 
กิจการนิสิตประจําคณะ 

การออกประกาศใด ๆ อันเก่ียวกับกิจการนิสิตในคณะให
อยู�ในอํานาจและดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการฝoายกิจการนิสิตประจําคณะ โดยความเห็นชอบของคณบดีท้ังนี้ต
องไม�ขัดแย
งกับข
อบังคับนี้ 
 

หมวดท่ี ๙ 
ชมรมกิจกรรม 

 
ข
อ ๒๓ ให
มีชมรมกิจกรรมเพ่ือดําเนินงานกิจกรรมด
านใดด
านหนึ่ง ดังนี้ 
(๑) กิจกรรมวิชาการ 
(๒) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน< 
(๓) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
(๔) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 

ข
อ ๒๔ ในแต�ละชมรมให
มีคณะกรรมการชมรมเพ่ือทําหน
าท่ีบริหารงานของชมรม 
องค<ประกอบของคณะกรรมการชมรม อํานาจและหน
าท่ี การจัดต้ังและยุบเลิกชมรม ให
เป)นไปตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัย  
 

หมวดท่ี ๑๐ 
การเงินและงบประมาณ 

 
ข
อ ๒๕ เงินท่ีใช
ในการจัดกิจกรรมนิสิต คือเงินอุดหนุนจากทางมหาวิทยาลัย เงินค�าบํารุงกิจกรรม 

นิสิตและเงินค�าบํารุงกีฬาและเงินอ่ืน ๆ เงินจํานวนนี้ให
เก็บรักษาไว
 ณ กองคลังและทรัพย<สิน สํานักงาน 
อธิการบดี 

เงินรายได
ท่ีได
มาจากการหารายได
ขององค<การนิสิต สภานสิิต ชมรมหรือสโมสรนิสิต 
ให
หน�วยกิจกรรมเจ
าของเงินทําการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณท่ีได
และการใช
จ�ายต�อกองกิจการนิสิต 
ป;การศึกษาละ ๒ ครั้ง คือในเดือนกันยายนและเดือนกุมภาพันธ< การเก็บรักษาและการเบิกจ�ายให
เป)นไปตาม 
ระเบียบของหน�วยกิจกรรมนั้น ๆ 
 

ข
อ ๒๖ การเบิกจ�ายงบประมาณเงินค�าบํารุงกิจกรรมนิสิต และค�าบํารุงกีฬา ให
เป)นไปตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ว�าด
วยเงินค�าบํารุงกิจกรรมนิสิต และค�าบํารุงกีฬา 



~ � ~ 

 

ข
อ ๒๗ การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนิสิต ให
เป)นหน
าท่ีขององค<การนิสิตพิจารณาจัดแบ�งให
แก� 
องค<การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิตและชมรม ต�างๆ ตามความจําเป)นและเหมาะสม โดยหน�วยกิจกรรม 
เสนอต้ังงบประมาณต�อนายกองค<การนิสิต 

หน�วยกิจกรรมมีสิทธิท่ีจะชี้แจงถึงความจําเป)นในการของบประมาณ แต�ไม�มีสิทธิท่ีจะเข
าร�วมการ 
พิจารณางบประมาณ 

การพิจารณางบประมาณในข้ันตอนท่ีให
หน�วยกิจกรรมเข
าชี้แจง ให
องค<การนิสิตเชิญสภานิสิตเข
า 
รับฟFงการพิจารณา และให
สภานิสิตสามารถซักถามข
อมูลต�อองค<การนิสิตได
 หลังจากหน�วยกิจกรรมได
 
ชี้แจงเสร็จเรียบร
อยแล
ว 
 

ข
อ ๒๘ การจัดสรรงบประมาณในส�วนท่ีองค<การนิสิตพิจารณา คณะกรรมการบริหารองค<การนิสิต 
จะต
องพิจารณาจัดสรรแล
วเสนอเป)นประกาศงบประมาณประจําป;ต�อสภานิสิตให
เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 
การพิจารณาร�างงบประมาณประจําป; ในข้ันสภานิสิตต
องกระทําให
แล
วเสร็จภายใน 10 วัน นับต้ังแต� 
วันท่ีคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิตได
เสนอมา ถ
าเกินกําหนดนี้สภานิสิตยังมิได
พิจารณาลงมติอย�างใด 
ให
กองกิจการนิสิตพิจารณาเป)นรายกรณีไป 

ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต�วันท่ีคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิตได
เสนอร�างงบประมาณประจําป; 
สภานิสิตยังมิได
มีมติแต�อย�างใดให
ถือว�าร�างงบประมาณนั้นผ�านสภานิสิต 
 

ข
อ ๒๙ การพิจารณาร�างงบประมาณประจําป;ทุกครั้งของสภานิสิต ให
มีผู
แทนองค<การนิสิตเข
าไป 
ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลต�อท่ีประชุมสภานิสิต โดยสภานิสติต
องแจ
งกําหนดให
นายกองค<การนิสิตได
ทราบ 
เป)นลายลักษณ<อักษรล�วงหน
า อย�างน
อย ๓ วัน 
 

ข
อ ๓๐ กิจการอันใดท่ีองค<การนิสิตจัดให
มีการแข�งขันราคาเพ่ือให
ได
มาซ่ึงวัสดุสําหรับมวลนิสิต 
ซ่ึงไม�ใช�วัสดุตามโครงการงบประมาณท่ีได
รับการจัดสรรแต�ต
น องค<การนิสิตต
องแจ
งให
ประธานสภานิสิต 
รับทราบเพ่ือจัดให
มีสมาชิกสภานิสิตเข
าร�วมสังเกตการณ< และให
มีข
อมูลสําหรับให
สภานิสิตตรวจสอบได
 
การแข�งขันราคาตามวรรคแรกให
มีนายกสโมสรนิสิตเข
าร�วมเป)นกรรมการด
วยอย�างน
อย ๒ คน 
 

ข
อ ๓๑ นิสิตผู
ใดได
รับเลือกต้ังให
ดํารงตําแหน�งหน
าท่ีตามท่ีบัญญัติไว
ในข
อบังคับนี้และได
ใช
เงิน 
ไปโดยฝoาฝqนระเบียบการจ�ายเงินตามความในข
อ ๒๖ จะต
องรับผิดชอบใช
คืนแก�องค<การนิสิตภายในกําหนด 
๑๕ วัน นับแต�วันตรวจพบ มิฉะนั้นอาจถูกลงโทษทางวินัยจากทางมหาวิทยาลัย หรือถูกมหาวิทยาลัย 
ดําเนินคดีตามควรแก�กรณี 
 

 
 
 
 
 



~ 	
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หมวดท่ี ๑๑ 
อาจารย�ท่ีปรึกษา และการบริหารกิจการนิสิตระดับมหาวิทยาลัย 

 
ข
อ ๓๒ เพ่ือเป)นการส�งเสริมให
การดําเนินงานของสภานิสิต และองค<การนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

เป)นไปตามเจตนารมณ< และวัตถุประสงค<ท่ีได
ตั้งไว
 มหาวิทยาลัยจะได
จัดให
มีคณะกรรมการฝoายกิจการนิสิต 
และอาจารย<ท่ีปรึกษาของสภานิสิต องค<การนิสิต ชมรมและสโมสรนิสิต เพ่ือทําหน
าท่ีให
คําปรึกษา 
แนะนํา ดูแล และช�วยเหลือการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ให
เป)นไปตามครรลองท่ีชอบด
วยระเบียบแบบแผน 
ประเพณีนิยมอันดีโดยท่ัวไป 
 

ข
อ ๓๓ การเสนอรายชื่ออาจารย<ท่ีปรึกษา ให
สภานิสิตและองค<การนิสิต เสนอรายชื่อผู
ปฎิบัติงานใน 
มหาวิทยาลัยให
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต�งต้ังภายใน ๑๕ วนั นับแต�วันท่ีมหาวิทยาลัยได
ลงนามแต�งต้ัง 
คณะกรรมการสภานิสิตและคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิต เป)นท่ีเรียบร
อยแล
ว 
 

ข
อ ๓๔ คณะกรรมการฝoายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย ประกอบด
วย 
(๑) รองอธิการบดีฝoายกิจการนิสิต เป)นประธานกรรมการ 
(๒) ผู
ช�วยอธิการบดีฝoายกิจการนิสิต เป)นรองประธานกรรมการ 
(๓) รองคณบดีหรือผู
ช�วยคณบดีท่ีรับผิดชอบด
านกิจการนิสิต เป)นกรรมการ 
(๔) หัวหน
าฝoายกิจกรรมวิชาการ เป)นกรรมการ 
(๕) หัวหน
าฝoายกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน< เป)นกรรมการ 
(๖) หัวหน
าฝoายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เป)นกรรมการ 
(๗) หัวหน
าฝoายกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เป)นกรรมการ 
(๘) ผู
อํานวยการกองกิจการนิสิต เป)นกรรมการและเลขานุการ 
(๙) หัวหน
างานกิจกรรมนิสิต เป)นกรรมการและผู
ช�วยเลขานุการ 
คณะกรรมการฝoายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย ทําหน
าท่ีดูแลช�วยเหลือแนะนําตรวจสอบ กํากับ 

ดูแล ในการดําเนินงานของหน�วยกิจกรรม ให
เป)นไปตามวัตถุประสงค<ท่ีตั้งไว
 
ให
อธิการบดีแต�งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการฝoายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย 

 

ข
อ ๓๕ ให
มีคณะกรรมการส�งเสริมกิจกรรมนิสิตด
านกิจกรรมวิชาการ ด
านกิจกรรมบําเพ็ญ 
ประโยชน< ด
านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ด
านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ประกอบด
วยรองอธิการบดีฝoาย 
กิจการนิสิตหรือผู
ช�วยอธิการบดีฝoายกิจการนิสิต เป)นประธานกรรมการ อาจารย<ท่ีปรึกษาชมรมกิจกรรมท่ี 
สังกัดฝoายนั้น ๆ ชมรมละ ๑ คน เป)นกรรมการ หัวหน
าฝoายกิจกรรมแต�ละด
าน เป)นกรรมการและเลขานุการ 
และเจ
าหน
าท่ีงานกิจกรรมนิสิต เป)นกรรมการและผู
ช�วยเลขานุการ 

คณะกรรมการส�งเสริมกิจกรรมนิสิต ทําหน
าท่ีดูแลช�วยเหลือในการจัดกิจกรรมนิสิตของแต�ละด
าน 
ให
เป)นไปตามวัตถุประสงค<ท่ีตั้งไว
ให
อธิการบดีแต�งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการส�งเสริมกิจกรรมนิสิต 
 



~ 		 ~ 

 

กิจกรรมของนิสิตทุกประเภทให
ขออนุมัติจัดทําข้ึนในนามขององค<การนิสิต สภานิสิต ชมรมและ 
จะต
องได
รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู
ท่ีอธิการบดีมอบหมายโดยกิจกรรมดังกล�าวจะต
องอยู�ในความดูแล 
ของอาจารย<ท่ีปรึกษา ส�วนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในนามของสโมสรนิสิตจะต
องได
รับการอนุมัติจากคณบดีหรือ 
ผู
ท่ีคณบดีมอบหมายเสียก�อนจึงจะดําเนินการได
 
 

หมวดท่ี ๑๒ 
กลุ%มนิสิต 

 
ข
อ ๓๖ กลุ�มนิสิต ประกอบด
วยนิสิตจํานวนหนึ่งมารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค<ท่ีจะส�งนิสิตลง 

สมัครรับเลือกต้ังเพ่ือดําเนินกิจกรรมนิสิต 
การจัดต้ัง องค<ประกอบ การดําเนินงาน ให
เป)นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 
หมวดท่ี ๑๓ 

การแก�ไขข�อบังคับ 
 

ข
อ ๓๗ กระบวนการเสนอแก
ไขข
อบังคับ ให
กระทําได
ตามเง่ือนไขต�อไปนี้ 
(๑) ญัตติการขอแก
ไขเพ่ิมเติมต
องมาจากสมาชิกสภานิสิต หรือคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิต 

จํานวนไม�ต่ํากว�า ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภานิสิตหรือคณะกรรมการบริหารองค<การนิสิต 
(๒) ญัตติการขอแก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับนี้ ให
สภานิสิตพิจารณาการจัดทําเป)น ๓ วาระ 
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการให
ใช
วิธีการเรียกชื่อเป)นรายบุคคลและ 

จะต
องมีเสียงเห็นสมควรแก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับนี้ไม�ต่ํากว�า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกท้ังหมด 
(๔) การออกเสียงในวาระท่ี ๒ ข้ันพิจารณาเรียงตามลําดับข
อให
ถือเสียงข
างมากจากผู
เข
าประชุม 
(๕) เม่ือพิจารณาวาระท่ี ๒ เสร็จแล
ว ให
รอไว
 ๑๐ วัน เม่ือพ
นกําหนดนี้แล
วให
สภานิสิต พิจารณา 

ในวาระท่ี ๓ ต�อไป 
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี ๓ นั้น ให
ใช
วิธีการเรียกชื่อเป)นรายบุคคล และต
องมีเสียง 

เห็นชอบในการท่ีจะออกใช
เป)นข
อบังคับได
 ไม�ต่ํากว�า ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
(๗) เม่ือมีการลงมติให
แก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับนี้แล
ว ให
ประธานสภานิสิต นําเสนอคณะกรรมการ 

ฝoายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โดยเสนอผ�านกองกิจการนิสิต 
(๘) ให
คณะกรรมการฝoายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยจัดทําร�างพร
อมข
อพิจารณาเสนอต�อ 

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาดําเนินการต�อไป 
 

ข
อ ๓๘ ในกรณีมีเหตุผลความจําเป)น คณะกรรรมการฝoายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเสนอแก
ไข 
ข
อบังคับนี้ได
 
 



~ 	� ~ 

 

หมวดท่ี ๑๔ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
ข
อ ๓๙ นิสิตจะดํารงตําแหน�งสมาชิกสภานิสิต กรรมการบริหารองค<การนิสิต กรรมการสโมสร 

นิสิต กรรมการชมรม ในเวลาเดียวกันมิได
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข
อ ๔๐ ให
คณะกรรมการบริหารองค<การนิสิต สมาชิกสภานิสิต คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ 
และกรรมการชมรม ท่ีได
มีการแต�งต้ังตามข
อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว�าด
วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติม ให
คงอยู�ต�อไปจนกว�าจะครบวาระ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

      (ลงชื่อ)  เกษม สุวรรณกุล 
  (ศาสตราจารย<เกษม สุวรรณกุล) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 

 สําเนาถูกต
อง 
 
      (นายธนเดช  วัฒนไชย) 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 


