
(สําเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง สภานิสิต 

............................. 
 

เพ่ืออนุวัติตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว!าด�วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 
หมวดท่ี ๔ ข�อ ๙ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นสมควรประกาศ เรื่อง สภานิสิต เพ่ือใช�เป.นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานสําหรับสภานิสิตและผู�เก่ียวข�อง ดังนี้ 

 

ข�อ ๑ การเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิตและกรรมการสภานิสิต 
ให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิตเป.น ๒ ประเภท คือ 

(๑) สมาชิกสภานิสิตประเภทชั้นป7ท่ีมาจากการเลือกต้ังท่ัวไป ให�นิสิตในแต!ละชั้นป7จากทุก 
คณะ ยกเว�นนิสิตชั้นป7สุดท�ายเลือกสมาชิกสภานิสิต โดยถือจํานวนนิสิตแต!ละชั้นป7 จํานวน ๘๐๐ คน ต!อ 
สมาชิกสภานิสิต ๑ คน กรณีชั้นป7ใดมีจํานวนนิสิตไม!ถึง ๘๐๐ คน มีสิทธิเลือกต้ังสภานิสิตได� ๑ คนและเศษ 
ของจํานวนนิสิตท่ีเกิน ๔๐๐ คนให�มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิตได�อีก ๑ คน รวมกันเป.นสภานิสิต 

(๒) สมาชิกสภานิสิตประเภทคณะท่ีมาจากการเลือกต้ังของนิสิตภายในคณะนั้น โดยถือ 
สัดส!วนจํานวน ๕๐๐ คน มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิต ๑ คนโดยให�รวมนิสิตชั้นป7สุดท�ายท่ีกําลังจะสําเร็จ 
การศึกษาด�วย กรณีท่ีคณะมีจํานวนนิสิตไม!ถึง ๕๐๐ คน มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิตได� ๑ คน และเศษ 
ของจํานวนนิสิตท่ีเกิน ๒๕๐ คน ให�มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิตได�อีก ๑ คน รวมกันเป.นสภานิสิต 
ในกรณีวิทยาเขต หากไม!สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได� ให�มีการเลือกต้ังท่ัวไปให�ได� 
จํานวนสมาชิกสภานิสิตไม!น�อยกว!า ๒๐ คน 

 

ข�อ ๒ สมาชิกสภานิสิตท้ัง ๒ ประเภทจะต�องสังกัดกลุ!มนิสิตท่ีจดทะเบียนถูกต�อง 
 

ข�อ ๓ กลุ!มนิสิตท่ีจะส!งสมาชิกสภานิสิตได� จะต�องส!งผู�สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิต ไม!น�อย 
กว!า ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภานิสิตท้ังหมด 

 

ข�อ ๔ ให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิต พร�อมการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารองคAการนิสิต 
โดยให�เป.นไปตามระเบียบว!าด�วยการเลือกต้ังของคณะกรรมการบริหารองคAการนิสิต และสมาชิกสภานิสิต 
ให�มีการเลือกต้ังอย!างช�าไม!เกินเดือนมกราคม นิสิตท่ีได�คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ ให� 
ได�รับการเลือกต้ังตามจํานวนสมาชิกสภานิสิตท่ีพึงมีของแต!ละชั้นป7หรือคณะนั้น ๆ 

 

ข�อ ๕ การเลือกต้ังในข�อ ๔ หากนิสิตท่ีเข�าสมัครรับเลือกต้ังได�คะแนนเสียงเท!ากันในลําดับ 
สุดท�ายตามจํานวนสมาชิกสภานิสิตท่ีพึงมีของแต!ละชั้นป7หรือคณะนั้น ๆ ให�มีการลงคะแนนใหม!เฉพาะนิสิต 
ท่ีมีคะแนนเสียงเท!ากันใหม!ภายใน ๗ วัน 

ข�อ ๖ ให�องคAการนิสิตเสนอแต!งต้ังสมาชิกสภานิสิตต!อกองกิจการนิสิต เพ่ือดําเนินการแต!งต้ังโดย 
อธิการบดี ภายใน ๑๐ วัน นับต้ังแต!วันเลือกต้ัง 

 



๒ 
 

ข�อ ๗ ภายใน ๗ วัน นับแต!วันเลือกต้ัง หากมีนิสิตไม!ต่ํากว!าร�อยละ ๒๐ ของจํานวนนิสิต 
ท้ังหมดเห็นว!าการเลือกต้ังสมาชิกสภานิสิตเป.นไปโดยทุจริตหรือฝGาฝHนต!อประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ย!อม 
มีสิทธิ์ยื่นคําร�องเป.นลายลักษณAอักษร เพ่ือให�อธิการบดีตัดสินหรือวินิจฉัยว!าการเลือกต้ังดังกล!าวนั้นกระทํา 
โดยมิชอบ คําตัดสินของอธิการบดีถือเป.นท่ีสุด 

หากผลการตัดสินแสดงว!าการเลือกต้ังเป.นไปโดยมิชอบ ให�ดําเนินการเลือกต้ังใหม!ภายใน ๑๐ วัน 
 

ข�อ ๘ ให�มีการเลือกต้ังซ!อมสมาชิกสภานิสิตและสมาชิกสภานิสิตชั้นป7ท่ี ๑ ภายใน ๖๐ วัน หลังวัน 
เปKดภาคต�นของป7การศึกษา โดยให�ปฏิบัติตามข�อ ๑ โดยอนุโลม 

 

ข�อ ๙ ก!อนท่ีจะเข�ารับหน�าท่ีสมาชิกสภานิสิต นิสิตจะต�องปฏิญาณตนต!อท่ีประชุมสภานิสิตตาม 
ข�อความท่ีกองกิจการนิสิตกําหนด 

 

ข�อ ๑๐ การประชุมสภานิสิตครั้งแรกต�องกําหนดให�มีการประชุมภายใน ๗ วัน นับต้ังแต!วันท่ีมี 
คําสั่งแต!งต้ังสมาชิกสภานิสิต โดยให�อธิการบดีหรือผู�ท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป.นผู�เรียกประชุม เป.นประธาน 
ในท่ีประชุมชั่วคราวและปKดประชุมสภานิสิต ซ่ึงการประชุมครั้งนี้จะต�องดําเนินการให�ได�มาซ่ึงประธานสภา 
นิสิตจากการเลือกต้ังของสมาชิกสภานิสิต 
 

ข�อ ๑๑ ให�ท่ีประชุมสภานิสิตเลือกสมาชิกสภานิสิตเข�าดํารงตําแหน!งในคณะกรรมการสภานิสิต 
ดังต!อไปนี้ 

(๑) ประธานสภานิสิต 
(๒) รองประธานสภานิสิต 
(๓) เลขานุการสภานิสิต 
(๔) ประชาสัมพันธAสภานิสิต 
(๕) เหรัญญิกสภานิสิต 
(๖) กรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

 

ข�อ ๑๒ ผู�ดํารงตําแหน!งตามข�อ ๑๑ มีอํานาจและหน�าท่ีดังนี้ 
๑๒.๑ ประธานสภานิสิต 
(๑) เป.นประธานในท่ีประชุมสภานิสิต และควบคุมการดําเนินการประชุมของสภานิสิต 
(๒) แต!งต้ังสมาชิกสภานิสิต เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีของสภานิสิตโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสภานิสิต 
(๓) เป.นผู�ลงนามในนามของสภานิสิต 
(๔) เป.นตัวแทนของนิสิตในการเข�าเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

สภาพนักงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมคณะกรรมการฝGายกิจการนิสิต ในเรื่อง 
ท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมนิสิต 

 
 



๓ 
 

๑๒.๒ รองประธานสภานิสิต 
(๑) ทําหน�าท่ีช!วยเหลือประธานสภานิสิตในกิจการท้ังปวงท่ีได�รับมอบหมาย ในกรณีท่ี 

ประธานสภานิสิตไม!อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�รองประธานสภานิสิตทําการแทนประธานสภานิสิต 
(๒) ดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมายจากประธานสภานิสิต 
๑๒.๓ เลขานุการสภานิสิต 
(๑) ออกหนังสือเชิญประชุมสภานิสิต 
(๒) จัดทํารายงานการประชุม 
(๓) เก็บและรวบรวมเอกสารต!างๆ ของสภานิสิตตลอดจนทําหน�าท่ีธุรการอ่ืนๆ ของ 

สภานิสิต 
๑๒.๔ ประชาสัมพันธAสภานิสิต 
(๑) รับผิดชอบในการแถลงข!าวการดําเนินงานของสภานิสิต 
(๒) จัดทําเอกสาร สิ่งตีพิมพA เพ่ือเผยแพร!กิจกรรม การดําเนินงานของสภานิสิต 
(๓) ดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมายจากประธานสภานิสิตในด�านการประชาสัมพันธA 
๑๒.๕ เหรัญญิกสภานิสิต 
(๑) จัดทําบัญชีการเงินของสภานิสิต 
(๒) ควบคุมการรับ การจ!ายเงินของสภานิสิต 
๑๒.๖ กรรมการอ่ืนๆ ปฏิบัติหน�าท่ีแล�วแต!กรณี ตามท่ีประธานสภานิสิตมอบหมาย โดยมติ 

ของท่ีประชุมสภานิสิต 
 

ข�อ ๑๓ ให�สภานิสิตแต!งต้ังสมาชิกสภานิสิต เป.นกรรมาธิการสามัญประจําสภานิสิต อย!างน�อย 
๔ คณะ แต!ละคณะประกอบด�วยกรรมาธิการอย!างน�อย ๕ คน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมาธิการฝGายการดําเนินงานของหน!วยกิจกรรม 
(๒) คณะกรรมาธิการฝGายการเงินและงบประมาณ 
(๓) คณะกรรมาธิการฝGายระเบียบข�อบังคับ 
(๔) คณะกรรมาธิการฝGายสวัสดิการนิสิต 

 

ข�อ ๑๔ ให�คณะกรรมาธิการมีวาระเท!ากับท่ีสภานิสิตกําหนดแต!ไม!เกินวาระของสภานิสิต 
 

ข�อ ๑๕ อํานาจและหน�าท่ีของคณะกรรมาธิการ 
๑๕.๑ คณะกรรมาธิการฝGายการดําเนินงานของหน!วยกิจกรรม 
(๑) ศึกษาและเก็บรวบรวมข�อมูลการดําเนินงานขององคAการนิสิต หรือหน!วยกิจกรรม 

อ่ืนๆ ท่ีสังกัดองคAการนิสิตและสโมสรนิสิต เพ่ือนําเสนอต!อสภานิสิตในกรณีท่ีเห็นสมควร 
(๒) ตรวจสอบการดําเนินงานขององคAการนิสิต หรือหน!วยกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสังกัด 

องคAการนิสิตและสโมสรนิสิต ในการตรวจสอบดังกล!าวให�หน!วยกิจกรรมแสดงเอกสารหรือทําคําชี้แจงต!อ 
คณะกรรมาธิการภายใน ๗ วัน นับต้ังแต!วันท่ีได�รับทราบจากคณะกรรมาธิการเป.นลายลักษณAอักษร 
    



๔ 
 

๑๕.๒ คณะกรรมาธิการฝGายการเงินและงบประมาณ 
(๑) ศึกษาและเก็บรวบรวมข�อมูลการดําเนินงานด�านการเงินขององคAการนิสิต หรือ 

หน!วยกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสังกัดองคAการนิสิตและสโมสรนิสิต เพ่ือนําเสนอต!อสภานิสิตในกรณีท่ีเห็นสมควร 
(๒) ตรวจสอบการใช�จ!ายเงินขององคAการนิสิตหรือหน!วยกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสังกัด 

องคAการนิสิต และสโมสรนิสิต ในการตรวจสอบดังกล!าวให�องคAการนิสิตหรือหน!วยกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสังกัด 
องคAการนิสิตและสโมสรนิสิตแสดงเอกสารหรือทําคําชี้แจงต!อคณะกรรมาธิการภายใน ๗ วัน นับต้ังแต!วันท่ี 
ได�รับทราบจากคณะกรรมาธิการเป.นลายลักษณAอักษร 

๑๕.๓ คณะกรรมาธิการฝGายระเบียบข�อบังคับ 
(๑) ศึกษาและเก็บรวบรวมข�อมูลวิเคราะหAเก่ียวกับกฎ ระเบียบหรือข�อบังคับใด ๆ ท่ี 

เก่ียวข�องกับนิสิต เพ่ือนําเสนอต!อสภานิสิตเม่ือเห็นสมควร 
(๒) ปฏิบัติงานตามท่ีได�รับมอบหมายจากสภานิสิตในส!วนท่ีเก่ียวข�องกับการออก 

ระเบียบ ข�อบังคับ 
๑๕.๔ คณะกรรมาธิการฝGายสวัสดิการนิสิต 
(๑) ศึกษาและเก็บรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับสวัสดิการของนิสิต เพ่ือนําเสนอสภานิสิต 

เม่ือเห็นสมควร 
(๒) ปฏิบัติงานตามท่ีได�รับมอบหมายจากสภานิสิต ในส!วนท่ีเก่ียวข�องกับสวัสดิการ 

ของนิสิต 
 

ข�อ ๑๖ สภานิสิตมีอํานาจในการแต!งต้ังนิสิตท่ีเป.น หรือไม!ได�เป.นสมาชิกสภานิสิต เป.น 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือทําการพิจารณา ตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แล�วรายงานต!อสภานิสิต 
ได�ทราบ 

 

ข�อ ๑๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญในข�อ ๑๖ มีวาระตามท่ีสภานิสิตกําหนด แต!ต�องไม!เกินวาระ ของ 
สภานิสิต 

 

ข�อ ๑๘ ในกรณีท่ีประธานสภานิสิตไม!สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�เสนอแต!งต้ังผู�ดํารงตําแหน!ง 
ตามข�อ ๑๑ (๒) ถึง (๖) หนึ่งคนหรือหลายคนก็ได�โดยเสนอเป.นลําดับเพ่ือทําการแทน โดยให�จัดทําเป.นคําสั่ง 
มหาวิทยาลัย 

 

ข�อ ๑๙ ประธานสภานิสิตเป.นประธานในท่ีประชุม ถ�าประธานไม!สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�รอง 
ประธานสภานิสิตปฏิบัติหน�าท่ีแทน ถ�าประธานและรองประธานสภานิสิตไม!สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�ท่ี 
ประชุมเลือกสมาชิกสภานิสิตคนหนึ่งเป.นประธานในท่ีประชุม 

ข�อ ๒๐ ในป7หนึ่งให�มีการประชุมสมัยสามัญ ๒ สมัย หรือตามท่ีสภานิสิตกําหนดแต!ไม!เกิน ๔ สมัย 
ในสมัยประชุมหนึ่ง ๆ ให�มีการกําหนดไม!เกิน ๓๐ วัน แต!ถ�าจะขยายเวลาออกไปจะต�องได�รับอนุญาตจาก 
อธิการบดีหรือผู�ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  
 
 



๕ 
 

ข�อ ๒๑ การประชุมสมัยสามัญของสภานิสิต 
(๑) โดยปกติให�ประธานสภานิสิตเป.นผู�เรียกประชุมสภานิสิต ตามสมัยประชุม และเป.น 

ผู�เปKดและปKดการประชุมสภานิสิต 
(๒) ในการกําหนดการประชุมสมัยสามัญของสภานิสิตตามข�อ ๒๐ ให�ทําเป.นประกาศ 

มหาวิทยาลัย 
 

ข�อ ๒๒ หลังจากการประชุมสมัยสามัญแล�วเม่ือพิจารณาเห็นว!าเป.นการจําเป.นเพ่ือประโยชนAแก! 
มวลนิสิตและมหาวิทยาลัย ประธานสภานิสิตก็ดี นายกองคAการนิสิตก็ดี สมาชิกสภานิสิตมีจํานวนไม!น�อย 
กว!า ๑ ใน ๓ ของสมาชิกท่ีได�รับการแต!งต้ังหรือนิสิตมีจํานวนไม!น�อยกว!าร�อยละ ๒๐ ของนิสิตท้ังหมดก็ดี 
อาจยื่นคําร�องต!อประธานสภานิสิตขอให�เปKดประชุมสมัยวิสามัญได� 

 

ข�อ ๒๓ องคAประชุมของสภานิสิตท้ังสมัยสามัญและวิสามัญให�มีสมาชิกสภานิสิตเข�าประชุมไม!น�อย 
กว!าก่ึงหนึ่งของสมาชิกสภานิสิตท่ีได�รับการแต!งต้ัง ถ�าไม!ครบองคAประชุมให�ประธานสภานิสิตหรือผู� 
ทําการแทนเรียกประชุมใหม!ภายใน ๓ วัน ถ�ายังไม!ครบองคAประชุมอีก ให�อยู!ในดุลยพินิจของประธานสภา 
นิสิตหรือผู�ทําการแทน การนัดประชุมให�แจ�งวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมให�สมาชิกสภา 
นิสิตทราบล!วงหน�าไม!น�อยกว!า ๓ วัน 

 

ข�อ ๒๔ การลงมติของสภานิสิตให�ถือเสียงข�างมากจากสมาชิกสภานิสิตท่ีเข�าประชุมในครั้งนั้นเปน็ 
เกณฑA ยกเว�นกรณีท่ีกําหนดไว�เป.นอย!างอ่ืน ถ�าคะแนนเสียงเท!ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน 
อีกหนึ่งเสียงเป.นการชี้ขาด 

 

ข�อ ๒๕ การประชุมสภานิสิตให�กระทําโดยเปKดเผย สมาชิกสภานิสิตรวมกันไม!น�อยกว!า ๑ ใน ๓ 
ของจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมหรือประธานสภานิสิต หรือนายกองคAการนิสิต ร�องขอให�ประชุมลับ 
ให�ประธานสภานิสิตดําเนินการประชุมลับได�โดยไม!ต�องขอมติท่ีประชุม 

 

ข�อ ๒๖ การประชุมสภานิสิต สมาชิกย!อมมีสิทธิตั้งกระทู�ถามคณะกรรมการบริหารองคAการนิสิตใน 
ข�อความใด ๆ อันเก่ียวกับการงานในหน�าท่ีได� โดยเสนอต!อประธานสภานิสิตเป.นลายลักษณAอักษร ให� 
ประธานสภานิสิตพิจารณากระทู�ดังกล!าวในท่ีประชุมสภานิสิต หากเห็นสมควรให�คณะกรรมการบริหาร 
องคAการนิสิตตอบกระทู� ให�ประธานสภานิสิตแจ�งให�นายกองคAการนิสิตทราบเป.นลายลักษณAอักษรก!อนการ 
ประชุมสภานิสิตครั้งต!อไปไม!น�อยกว!า ๗ วัน 

 

ข�อ ๒๗ สมาชิกสภานิสิตจะดํารงตําแหน!งคณะกรรมการสภานิสิตได�เพียงตําแหน!งเดียว การดํารง 
ตําแหน!งดังกล!าวจะอยู!ในตําแหน!งคราวละ ๑ ป7การศึกษา และจะสิ้นสุดลงเม่ือได�มอบงานให�คณะกรรมการ 
สภานิสิตชุดต!อไปเป.นท่ีเรียบร�อยแล�ว 

การมอบงานนั้นให�กระทําให�เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน หลังจากคณะกรรมการสภานิสิตชุด 
ใหม!ได�รับการแต!งต้ังจากมหาวิทยาลัย 

 
 
 



๖ 
 

ข�อ ๒๘ ในกรณีท่ีตําแหน!งสมาชิกสภานิสิตว!างลงก!อนสิ้นสุดวาระ ให�องคAการนิสิตดําเนินการ 
เลือกต้ังซ!อมภายใน ๒๐ วัน นับต้ังแต!วันท่ีตําแหน!งนั้นว!างลง และให�ผู�ท่ีเข�าดํารงตําแหน!งแทนอยู!ใน 
ตําแหน!งได�เท!ากับวาระท่ีเหลืออยู!ของผู�ท่ีตนแทน 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสภานิสิตสิ้นสุดลงในขณะท่ียังเหลือระยะเวลาไม!ถึง ๖๐ วัน ก!อน 
ปKดการศึกษาภาคปลาย จะไม!ทําการเลือกต้ังซ!อมก็ได� 
 

ข�อ ๒๙ ให�อธิการบดีหรือผู�ท่ีอธิการบดีมอบหมายเป.นผู�ลงนามแต!งต้ังและถอดถอนสมาชิกสภานิสิต 
 

ข�อ ๓๐ สมาชิกภาพแห!งสมาชิกสภานิสิตจะสิ้นสุดลงเม่ือ 
(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยจากมหาวิทยาลัย ถึงข้ันพักการศึกษา 
(๕) ขาดประชุมติดต!อกันเกิน ๓ ครั้ง โดยไม!แจ�งเหตุผลต!อประธานสภานิสิตเป.นลายลักษณA 

อักษร 
(๖) พ�นสภาพจากการเป.นนิสิต หรือได�รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให�ลาพักการศึกษา 
(๗) สิ้นสุดสมาชิกภาพตามหมวดท่ี ๔ ข�อ ๑๐ (๙) หรือข�อ ๑๐ (๑๒) ของข�อบังคับ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 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 อุปถัมภA 
 (ศาสตราจารยAสุชาติ อุปถัมภA) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 

 สําเนาถูกต�อง 
 
      (นายธนเดช  วัฒนไชย) 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 
 
 


