
 

(สําเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง องค�การนิสิต 
............................. 

 
เพ่ืออนุวัติตามข อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว!าด วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมวดท่ี ๕ ข อ ๑๒ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นสมควรประกาศ เรื่อง องค�การนิสิต เพ่ือใช เป-นแนวทางใน 
การปฏิบัติงานสําหรับองค�การนิสิตและผู เก่ียวข อง ดังนี้ 

 

ข อ ๑ ให มีการแต!งต้ังคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิต มีจํานวน ๒๑ คน ประกอบด วย 
ตําแหน!งดังต!อไปนี้ 

(๑) นายกองค�การนิสิต 
(๒) อุปนายกองค�การนิสิต จํานวน ๑-๓ คน 
(๓) เลขานุการ 
(๔) เหรัญญิก 
(๕) ประชาสัมพันธ� 
(๖) สาราณียากร 
(๗) สวัสดิการ 
(๘) ประธานฝ?ายวิชาการ 
(๙) ประธานฝ?ายบําเพ็ญประโยชน� 
(๑๐) ประธานฝ?ายศิลปวัฒนธรรม 
(๑๑) ประธานฝ?ายกีฬาและนันทนาการ 
(๑๒) ตําแหน!งอ่ืนๆ อีกจํานวนไม!เกิน ๑๐ คน 

 

ข อ ๒ คณะกรรมการบริหารองค�การนิสิต จะต องสังกัดกลุ!มท่ีจดทะเบียนถูกต อง 
 

ข อ ๓ กลุ!มท่ีจะส!งสมาชิกลงสมัครได  จะต องส!งผู สมัครรับเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารองค�การ 
นิสิตเกินกว!าจํานวนก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิตท้ังหมด และต องระบุชื่อและ 
ตําแหน!งอย!างชัดเจนด วย ซ่ึงหากได รับการเลือกต้ังแล วห ามเปลี่ยนตัวบุคคลอีก แต!อาจเปลี่ยนตําแหน!งได  

 

ข อ ๔ ให มีการเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิต พร อมกับการเลือกต้ังนายกองค�การนิสิต 
โดยให เป-นไปตามระเบียบว!าด วยการเลือกต้ังของคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิตและสมาชิกสภานิสิต 
  

ข อ ๕ ให ผู ท่ีประสงค�จะสมัครรับเลือกต้ังเป-นนายกองค�การนิสิต เสนอชื่อผู ท่ีจะเป-นคณะ 
กรรมการบริหารองค�การนิสิต จํานวน ๒๑ คน ต้ังแต!หมายเลข ๑-๒๑ ตามนัยของข อ ๑ โดยให มีการแถลง 
นโยบายและหาเสียงภายในกําหนดไม!เกิน ๑๕ วัน ก!อนวันเลือกต้ังให มีการเลือกต้ังนายกองค�การนิสิตอย!างช า
ไม!เกินเดือนมกราคม บุคคลใดได คะแนนเสียงสูงสุด ให บุคคลนั้นได รับการเลือกต้ังเป-นนายกองค�การนิสิต 
 
 

 



๒ 

 

ข อ ๖ การเลือกต้ังในข อ ๔ หากบุคคลท่ีเข าสมัครรับเลือกต้ังได คะแนนสูงสุดเท!ากัน ให มีการ 
ลงคะแนนใหม!เฉพาะบุคคลท่ีมีคะแนนเสียงสูงสุดเท!ากันใหม!ภายใน ๗ วัน 

 

ข อ ๗ ให องค�การนิสิตเสนอแต!งต้ังคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิต ต!อกองกิจการนิสิต เพ่ือ 
ดําเนินการแต!งต้ังโดยอธิการบดี ภายใน ๑๐ วัน นับแต!วันเลือกต้ัง 

 

ข อ ๘ ภายใน ๗ วัน นับแต!วันเลือกต้ัง หากมีนิสิตไม!ต่ํากว!าร อยละ ๒๐ ของจํานวนนิสิต 
ท้ังหมด เห็นว!าการเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิตก็ดี คณะกรรมการบริหารองค�การนิสิตก็ดี เป-นไปโดยทุจริต 
หรือฝ?าฝJนต!อบทบัญญัติในข อบังคับนี้ ย!อมมีสิทธิ์ยื่นคําร องเป-นลายลักษณ�อักษร เพ่ือให อธิการบดีตัดสิน 
หรือวินิจฉัยว!าการเลือกต้ังดังกล!าวนั้นกระทําโดยมิชอบ ซ่ึงคําตัดสินของอธิการบดีถือเป-นสิ้นสุด 
หากผลการตัดสินแสดงว!าการเลือกต้ังเป-นไปโดยมิชอบ ให ดําเนินการเลือกต้ังใหม!ภายใน ๑๐ วัน 

 

ข อ ๙ ผู ดํารงตําแหน!งตามข อ ๑ มีอํานาจและหน าท่ี ดังต!อไปนี้ 
๙.๑ นายกองค�การนิสิต 
(๑) เป-นประธานในท่ีประชุมองค�การนิสิต 
(๒) มีฐานะเป-นตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัย 
(๓) เป-นผู เสนอนโยบายและงบประมาณ 
(๔) เป-นผู ลงนามในนามขององค�การนิสิต 
(๕) วางแผนควบคุมและประสานงานการดําเนินงานขององค�การนิสิตให เป-นไปตาม 

วัตถุประสงค�และนโยบาย 
๙.๒ อุปนายกองค�การนิสิต 
(๑) ทําหน าท่ีช!วยเหลือนายกองค�การนิสิตในกิจกรรมท้ังปวง ท่ีได รับมอบหมาย 
(๒) ในกรณีท่ีนายกองค�การนิสิตไม!อาจปฏิบัติหน าท่ีได ให อุปนายกองค�การนิสิตท่ี 

ได รับมอบหมายทําการแทนนายกองค�การนิสิต 
(๓) ดําเนินงานตามท่ีได รับมอบหมายจากนายกองค�การนิสิต 
๙.๓ เลขานุการ 
(๑) จัดการประชุมและทํารายงานการประชุมไว เป-นหลักฐาน 
(๒) ดําเนินงานภายใต ความรับผิดชอบของนายกองค�การนิสิต 
(๓) ทําหน าท่ีด านธุรการ และรวมถึงหน าท่ีอ่ืนตามท่ีนายกองคก� ารนิสิตมอบหมาย 
๙.๔ เหรัญญิก 
(๑) ทําหน าท่ีรับผิดชอบการเงินขององค�การนิสิต 
(๒) ควบคุมการรับ - จ!ายเงินขององค�การนิสิตให เป-นไปตามระเบียบข อบังคับ 
(๓) รายงานฐานะการเงินและทรัพย�สินต!อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิต 
 
 
 



๓ 

 

๙.๕ ประชาสัมพันธ� 
(๑) รับผิดชอบการเสริมสร างความสัมพันธ�อันดีระหว!างมวลนิสิตกับองค�การนิสิต 
(๒) ดําเนินงานตามท่ีได รับมอบหมายจากนายกองค�การนิสิตในด านการประชาสัมพันธ� 

โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิต 
๙.๖ สาราณียากร 
(๑) จัดทําเอกสารและสิ่งตีพิมพ�ขององค�การนิสิต เพ่ือเป-นการเผยแพร!ความรู ความเข าใจ 

เก่ียวกับวัตถุประสงค�และนโยบายตลอดจนการดําเนินงานขององค�การนิสิตแก!มวลนิสิตภายในมหาวิทยาลัย
และสถาบันอ่ืน 

(๒) จัดทําข อมูลสารสนเทศ เพ่ือการเผยแพร!ทางสื่อต!าง ๆ 
(๓) ปฏิบัติงานตามท่ีได รับมอบหมายจากนายกองค�การนิสิต โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริหารองค�การนิสิต ในส!วนท่ีเก่ียวข องกับสาราณียากร 
๙.๗ สวัสดิการ 
(๑) ศึกษาและรวบรวมข อมูลเก่ียวกับเรื่องสวัสดิการนิสิต เพ่ือนําเสนอต!อ 

คณะกรรมการบริหารองค�การนิสิต เพ่ือพิจารณาเสนอแนะต!อมหาวิทยาลัย 
(๒) ควบคุม ดูแล รักษาสํานักงาน วัสดุ ครุภัณฑ�ขององค�การนิสิต 
(๓) ปฏิบัติงานตามท่ีได รับมอบหมายจากนายกองค�การนิสิต โดยมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารองค�การนิสิต ในส!วนท่ีเก่ียวข องกับงานสวัสดิการ 
๙.๘ ประธานฝ?ายวิชาการ 
(๑) รับผิดชอบงานด านกิจกรรมฝ?ายวิชาการ 
(๒) จัดกิจกรรมและประสานงานการเผยแพร!ความรู  เพ่ือเสริมหลักสูตรทางวิชาการ 

ขององค�การนิสิต สโมสรนิสิตคณะ ชมรม และนิสิตท่ัวไป 
(๓) ร!วมมือกับสถาบันอ่ืน ๆ ในเรื่องการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
๙.๙ ประธานฝ?ายบําเพ็ญประโยชน� 
(๑) รับผิดชอบงานด านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� 
(๒) ประสานงานด านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� ขององค�การนิสิต สโมสรนิสิตคณะชมรม  

และนิสิตท่ัวไป 
(๓) ร!วมมือกับสถาบันอ่ืน ๆ ในเรื่องการจัดกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน� 
๙.๑๐ ประธานฝ?ายศิลปวัฒนธรรม 
(๑) รับผิดชอบงานเผยแพร!ด านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมนิสิต 
(๒) ประสานงานด านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม 

นิสิตขององค�การนิสิต สโมสรนิสิตคณะ ชมรม และนิสิตท่ัวไป 
(๓) ร!วมมือกับสถาบันอ่ืน ๆในเรื่องการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมการพัฒนา 

บุคลิกภาพและจริยธรรมนิสิต 
 

 



๔ 

 

๙.๑๑ ประธานฝ?ายกีฬาและนันทนาการ 
(๑) รับผิดชอบด านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
(๒) ประสานงานด านกีฬาและนันทนาการ ขององค�การนิสิต สโมสรนิสิตคณะ ชมรม 

และนิสิตท่ัวไป 
(๓) ร!วมมือกับสถาบันอ่ืน ๆ ในเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
๙.๑๒ กรรมการอ่ืนๆ เป-นผู รับผิดชอบในการดําเนินงานตามหน าท่ีแต!ละตําแหน!งตามท่ี 

คณะกรรมการบริหารองค�การนิสิตมอบหมาย 
การบริหารงานกิจกรรมฝ?ายวิชาการ ฝ?ายบําเพ็ญประโยชน� ฝ?ายศิลปวัฒนธรรม และฝ?าย 

กีฬาและนันทนาการ ให แต!ละฝ?ายมีคณะกรรมการคณะหนึ่งดูแลโดยให นายกองค�การนิสิต หรืออุปนายกท่ี 
ได รับมอบหมายเป-นประธานของแต!ละชุด ประธานชมรมท่ีสังกัดฝ?ายนั้น ๆ เป-นกรรมการ และประธานฝ?าย 
ขององค�การนิสิตท่ีดูแลกิจกรรมฝ?ายนั้นเป-นกรรมการและเลขานุการ และอาจต้ังกรรมการและ 
ผู ช!วยเลขานุการ เพ่ิมเติมได อีก ๑ - ๒ คน 
 

ข อ ๑๐ การประชุมแบ!งออกเป-น 
(๑) ประชุมสมัยสามัญ 
(๒) ประชุมสมัยวิสามัญ 

 

ข อ ๑๑ การประชุมสมัยสามัญให กระทําอย!างน อยเดือนละ ๑ ครั้ง การประชุมสมัยวิสามัญให  
กระทําในกรณีเร!งด!วนหรือคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิต ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริหารองค�การ 
นิสิตท้ังหมดขอให นายกองค�การนิสิตหรือผู ทําการแทนเรียกประชุม โดยทําเป-นลายลักษณ�อักษร 
 

ข อ ๑๒ การประชุมตามความในข อ ๑๐ จะครบองค�ประชุมได จะต องมีกรรมการบริหารองค�การ 
นิสิตเกินก่ึงหนึ่งของ คณะกรรมการบริหารองค�การนิสิตท้ังหมด ถ าไม!ครบองค�ประชุมให นายกองค�การ 
นิสิตหรือผู ทําการแทนเรียกประชุมใหม! ภายใน ๓ วัน ถาO ยังไม!ครบองค�ประชุมอีกให อยู!ในดุลยพินิจของ 
นายกองค�การนิสิตหรือ ผู ทําการแทน 

 

ข อ ๑๓ การลงมติในท่ีประชุมตามความในข อ ๑๐ ให ถือเสียงข างมากจากคณะกรรมการบริหาร 
องค�การนิสิตท่ีเข าประชุมในครั้งนั้นเป-นเกณฑ� ยกเว นในกรณีท่ีกําหนดไว เป-นอย!างอ่ืน ถ าคะแนนเสียงเท!ากัน 
ให ประธานในท่ีประชุมชี้ขาด 

 

ข อ ๑๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิตให กระทําโดยเปPดเผย คณะกรรมการบริหาร 
องค�การนิสิตรวมกันไม!ต่ํากว!า ๑ ใน ๓ ของกรรมการบริหารองค�การนิสิตท่ีมาประชุมร องขอให มีการประชุม 
ลับ ให ประธานในท่ีประชุมดําเนินการประชุมลับ 

ข อ ๑๕ การดํารงตําแหน!งของคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิตมีวาระคราวละ ๑ ปQ 
 

 
 
 



๕ 

 

ข อ ๑๖ การดํารงตําแหน!งของคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิตจะสมบูรณ�ก็ต!อเม่ืออธิการบดี 
ลงนามในคําสั่งแต!งต้ังและได รับมอบงานเรียบร อยแล วอธิการบดีเป-นผู มีอํานาจในการพิจารณาลงนามในคําสั่ง
แต!งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิต 

ข อ ๑๗ การมอบงาน ให คณะกรรมการบริหารองค�การนิสิตชุดเก!ามอบงานให เสร็จสิ้นภายในเดือน 
กุมภาพันธ�ของทุกปQ 

 

ข อ ๑๘ ถ าคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิตท้ังคณะพ นจากตําแหน!งด วยประการใด ๆ ก็ตามก!อน 
การสิ้นสุดตามวาระน อยกว!า ๖๐ วัน ให ประธานสภานิสิตเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิต 
ชุดใหม! ให อธิการบดีพิจารณาแต!งต้ังเป-นผู รักษาการแทน ถ าระยะเวลาท่ีเหลือของตําแหน!งมีอยู!ไม!น อยกว!า 
๖๐ วัน ต องมีการเลือกต้ังใหม!ให เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ วันนบัจากวันท่ีคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิตพ น 
จากตําแหน!ง และให คณะกรรมการบริหารองค�การนิสิตชุดใหม!อยู!ในตําแหน!งเท!ากับวาระของผู ท่ีตนเข าแทน 

ถ ากรรมการบริหารองค�การนิสิตพ นจากตําแหน!งด วยประการใด ๆ ก็ตามเป-นรายบุคคล ถ า 
ระยะเวลาท่ีเหลือไม!น อยกว!า ๖๐ วัน ให นายกองค�การนิสิตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
องค�การนิสิตเสนอบุคคลให อธิการบดีพิจารณาแต!งต้ังและให อยู!ในตําแหน!งเท!ากับวาระของตําแหน!งท่ีตนเข า 
แทนถ าระยะเวลาท่ีเหลือของตําแหน!งมีอยู!น อยกว!า ๖๐ วัน อาจจะไม!พิจารณาแต!งต้ังก็ได    

 

ข อ ๑๙ สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริหารองค�การนิสิต จะสิ้นสุดลงเม่ือ 
(๑) นายกองค�การนิสิตพ นจากตําแหน!ง 
(๒) ออกตามวาระ 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก 
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยจากมหาวิทยาลัย ถึงข้ันพักการศึกษา 
(๖) พ นสภาพจากการเป-นนิสิต หรือได รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให ลาพักการศึกษา 
(๗) สิ้นสุดสมาชิกภาพ ตามหมวดท่ี ๔ ขอ  ๑๐ (๘) และ (๙) หมวดท่ี ๕ ข อ ๑๓ (๑๐) 

ของข อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว!าด วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต!วันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป-นต นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

(ลงชื่อ)   สุชาติ อุปถัมภ� 
(ศาสตราจารย�สุชาติ อุปถัมภ�) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 สําเนาถูกต อง 

 
      (นายธนเดช  วฒันไชย) 
นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 


