
  

 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยเงนิคาบาํรุงกิจกรรมนสิิตและคาบํารุงกีฬา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
---------------------------- 

 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยเงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา   
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒)และ(๑๔)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไวดงัตอไปนี ้
 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยเงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและ        
คาบํารุงกีฬา  พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

 ขอ ๓  ในระเบียบนี ้
“คณะ”    หมายความวา  คณะและวิทยาลยัที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 

 “คณะกรรมการฝายกิจการนสิิต”   หมายความวา   คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 “กิจการนิสิต”   หมายความวา   กิจการที่จดัดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย เพื่อชวยใหนสิิตมีความ
พรอมในดานการศกึษาเลาเรียน  มีชีวิตอยูในสังคมมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดแีละชวยพัฒนานิสิตให
สําเร็จการศึกษา และเปนบณัฑิตที่สมบูรณในทกุ ๆ ดาน 
 “กิจกรรมนิสิต”   หมายความวา  กิจกรรมที่จัดดําเนินการโดยนิสิต เพือ่หาประสบการณในอัน
ที่จะพัฒนาตนเองทั้งในดานรางกาย อารมณ สังคม และดานวิชาการ ทัง้นี้ไมเกีย่วของกับคะแนน             
ผลการศึกษา หรือผลประโยชนอยางอื่น และเปนกจิกรรมที่ไดรับความเห็นชอบ และสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 
 “นิสิต”    หมายความวา   นิสิตระดับปริญญาตรีตั้งแตหลักสูตร ๔ ปขึ้นไป        
 “หนวยกจิกรรม”   หมายความวา   องคการนิสิต สภานิสิต ชมรมที่จดทะเบียน และสโมสรนิสิต 
 “ปงบประมาณ”   หมายความวา   ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายนของปหนึ่ง ถึงวันที ่ ๓๑ 
มีนาคม ของปถัดไป 

 
 

(สําเนา) 
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 ขอ ๔  เงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบาํรุงกีฬา ซ่ึงเรยีกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา              
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตที่ใชอยูในขณะนัน้  ใหแยกเปน                
๒ สวน ดงันี ้
  ๔.๑  เงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิต 

๔.๒  เงนิคาบํารุงกีฬา 
 

ขอ ๕  เงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิต ใหนําไปใชจาย ดังนี ้
๕.๑  เพื่อการดําเนินงานกิจการนิสิต และการจัดกจิกรรมนิสิต 
๕.๒  เพื่อการเผยแพรกจิกรรมทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และบําเพ็ญประโยชน 
๕.๓  เพื่อการสงเคราะหนิสิต 
๕.๔  เพื่อสมทบกองทุนสงเสริมกิจการนสิิต 
๕.๕  เพื่อการอื่นตามที่สภานิสิต  คณะกรรมการฝายกิจการนิสิตเห็นสมควร และมหาวิทยาลัยเหน็ชอบ 

 

 ขอ ๖  เงินคาบํารุงกีฬา ใหนําไปใชจาย ดังนี ้
๖.๑  เปนคาวสัดุและอุปกรณในการกฬีา 
๖.๒  เปนคาใชจายในการฝกซอมและแขงขันกีฬา 
๖.๓  เปนคาบาํรุงสมาชิกสมาคมกีฬา 
๖.๔  เปนคาสวัสดิการแกนกักีฬาที่บาดเจบ็จากการฝกซอมหรือจากการแขงขัน 
๖.๕  เพื่อสมทบกองทุนสงเสริมกจิการนิสิต 
๖.๖  เปนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วกับการกฬีา 
 

 ขอ ๗  การจัดประมาณการรายรับเงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและเงินคาบาํรุงกีฬาที่เรียกเก็บจากนิสิต          
ใหคํานวณจากจํานวนนิสิตที่มีอยูในเดือนเมษายนของปการศึกษานัน้โดยไมรวมนิสิตที่จะจบการศกึษากอน 
ภาคเรียนฤดูรอนในปการศึกษานัน้  รวมกับจํานวนรอยละ ๗๐  ของนิสิตที่จะรับเขาใหมในปการศึกษานัน้           
 ใหจดัวงเงนิรอยละ ๕  ของประมาณการรายรับจากคาบาํรุงกจิกรรมนสิิตและคาบํารุงกีฬา  เพื่อ
สมทบกองทุนสงเสริมกิจการนิสิต 
 

 ขอ ๘  เมื่อไดจัดวงเงินตามขอ ๗ วรรค ๒ แลว งบประมาณรายจายประจําป ใหจดัทาํภายใน
วงเงินประมาณการรายรับโดย จดัสรรงบประมาณคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา แยกเปน        
๒  สวน คือ งบกลางรอยละ ๒๐ และงบดําเนินการรอยละ ๘๐ 
 ใหจดัวงเงนิในสวนงบดําเนนิการคาบํารุงกิจกรรมนิสิตจํานวนหนึ่งใหแตละคณะ ทั้งนี้จาํนวน
เงินที่จะจัดสรรใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต 
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 การจัดทํางบประมาณรายจายเงินคาบํารุงกจิกรรมนิสิต ใหองคการนิสิตเปนหนวยจดัทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณขององคการนิสิต  สภานิสิต  และชมรมตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใหจัดทําภายในวงเงิน
งบดําเนินการที่ไดรับจัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัย และใหสโมสรนิสิตแตละคณะเปนหนวยจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของคณะนัน้  โดยใหจัดทําในวงเงินงบดําเนนิการที่ไดรับ
จัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 การจัดทํางบประมาณรายจาย เงินคาบํารุงกีฬา  ใหองคการนิสิตเปนหนวยจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณของหนวยกจิกรรม  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกิจกรรมนสิิต 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายในวงเงินงบดําเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําปเฉพาะงบดําเนนิการ ใหระบช่ืุอโครงการโดยแบงเปนกลุมหนวย
กิจกรรม  และจํานวนเงนิทีจ่ะใชจายเพื่อการนั้น 
 การจัดทํางบประมาณขององคการนิสิต เมื่อสภานิสิตใหความเหน็ชอบแลวใหองคการนิสิตนํา
งบประมาณนัน้เสนอตออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมตัิและประกาศใช  สําหรับ
งบประมาณของสโมสรนิสิตแตละคณะ ใหนําเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต 
แลวนําเสนออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เพือ่พิจารณาอนมุัติและประกาศใช 
 

 ขอ ๙  การใชเงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและเงินคาบํารุงกฬีาขององคการนิสิต  สภานสิิต และ
ชมรม  กอนงบประมาณประจําปประกาศใช จะทําไดตอเมื่อองคการนิสิต เสนอโครงการขอรับความ
เห็นชอบจากสภานิสิต แลวขออนุมัติตออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหถือ
เปนสวนหนึ่งของงบประมาณรายจายประจําป 
 ในกรณีที่ไมสามารถจัดตั้งสภานิสิตไดหรือสภานิสิตไมอาจอยูปฏิบัติงานได ใหกองกิจการนิสิต 
ดําเนินงานแทนในสวนของสภานิสิต 
 การใชเงินคาบาํรุงกิจกรรมนสิิตในสวนของคณะ กอนงบประมาณประจําปประกาศใช  ให
สโมสรนิสิตเสนอโครงการขอรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต แลวขออนุมัตติอ
อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เมื่อไดรับอนุมตัิแลวใหถือเปนสวนหนึ่งของงบประมาณรายจาย
ประจําป 
 

 ขอ ๑๐  เมื่ออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย อนมุัติงบประมาณประจําปตาม ขอ ๘ แลว
ใหกองกิจการนิสิต ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยแลวแจงให
กองคลังและทรัพยสิน และหนวยตรวจสอบภายใน ทราบ 



 -๔- 
 

 

 ขอ ๑๑  เมื่อหนวยกิจกรรมจะใชเงนิงบประมาณในงบดําเนินการเพื่อทาํการใด เกี่ยวกบั
กิจกรรมนิสิตหรือการกีฬา ใหเสนอโครงการตอองคการนิสิตเพื่อพิจารณากอน เมื่อองคการนิสิต
เห็นชอบแลว ใหเสนออธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายพจิารณาอนุมัติโครงการ  หลังจากนั้น
แลวใหกองกจิการนิสิตแจงใหสภานิสิตทราบ เพื่อตรวจสอบการจัดกจิกรรมนั้น ๆ 
 เมื่ออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอนมุัติตามความในวรรคแรกแลว  ใหอาจารยที่
ปรึกษาผูรับผิดชอบโครงการของหนวยกิจกรรม  เสนอขออนุมัติเบิกเงนิตามโครงการโดยแนบ
โครงการที่ไดรับอนุมัติและใบสําคัญรับเงินที่อาจารยที่ปรึกษาเปนผูลงนามรับเงิน เสนอตอองคการ
นิสิตเพื่อบันทกึขอมูลงบประมาณ  แลวองคการนิสิตเสนอใหอธิการบด ีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาอนุมตัิใหเบกิเงิน 
 เมื่อดําเนินการตามวรรคสองแลวใหกองกจิการนิสิตเปนผูดําเนินการจนกระทั่งใหอาจารยที่
ปรึกษารับเงินงบประมาณตามโครงการ 
 

 ขอ ๑๒  เมื่อทาํการใดตามขอ  ๑๑  เสร็จแลว ใหนิสิตผูรับผิดชอบโครงการ โดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา จัดทํารายงานประเมินผลโครงการและแสดงรายละเอยีดการใชจายเงินในการทําการนั้น 
พรอมแนบหลกัฐานการจายเงินพรอมเงินเหลือจาย (ถามี)  โดยเสนอผานองคการนิสิตเพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณของเอกสาร แลวเสนอผานสภานสิิตเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการจัดกิจกรรมและสงให             
กองกิจการนิสิตตรวจสอบ  ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวนัส้ินสุดการทาํการนั้น เพื่อเสนออธิการบดีหรือ                    
ผูที่อธิการบดีมอบหมายทราบ 
 ในกรณีที่ไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินไดใหใชใบรับรองการจายเงนิแทน 
 หากหนวยกจิกรรมไมสามารถดําเนินการภายในกําหนดไดใหเสนอขออนุญาตผอนผันการสง
รายงานโดยเสนอเอกสารผานองคการนิสิต  สภานิสิตและกองกิจการนิสิต  ตามลําดับเพื่อเสนออธิการบดี
หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอนุญาต  ทั้งนี้ใหขอผอนผันไดอีกไมเกนิ  ๓๐  วัน 
 

 ขอ ๑๓  ครุภัณฑที่ซ้ือหรือจางทําดวยเงนิคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา ใหขึ้นทะเบยีน
เปนครุภัณฑเชนเดียวกับครภุัณฑของมหาวิทยาลัย โดยครุภัณฑขององคการนิสิต  สภานิสิตและชมรม
ใหเปนครภุัณฑของกองกิจการนิสิต  ครุภณัฑของสโมสรนิสิตของคณะใดใหเปนครุภัณฑของคณะ          
นั้น ๆ  เพื่อใหสามารถตรวจสอบครุภัณฑประจาํปได 



 -๕- 
 

 

 ขอ ๑๔  การใชเงินงบประมาณคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬาระดับปริญญาตรีในสวน
งบกลางใหหนวยกิจกรรม หรือกองกิจการนิสิตจัดทํารายละเอียดโครงการและงบประมาณเสนอ
คณะกรรมการฝายกิจการนิสิตพิจารณา เมื่อโครงการและงบประมาณดงักลาวไดรับความเหน็ชอบแลว 
ใหเสนออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอนุมัติ แลวใหอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมหรือกองกจิการ
นิสิตแลวแตกรณี เสนอขออนุมัติเบิกเงนิตามโครงการโดยแนบโครงการที่ไดรับอนมุัติและใบสําคญั       
รับเงินที่อาจารยที่ปรึกษาในสวนของหนวยกิจกรรมหรือผูรับผิดชอบโครงการในสวนของกองกิจการ
นิสิตเปนผูลงนามรับเงิน แลวเสนอใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายพจิารณาอนุมัติใหเบิกเงิน 

เมื่อดําเนินการตามวรรคแรกแลวใหกองกจิการนิสิตเปนผูดําเนินการจนกระทั่งใหอาจารยที่
ปรึกษาในสวนของหนวยกจิกรรมหรือผูรับผิดชอบโครงการในสวนของกองกิจการนิสิตรับเงิน
งบประมาณตามโครงการ 
 เมื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นแลวภายใน ๓๐ วนั ใหผูรับผิดชอบโครงการโดย
ความเหน็ชอบของอาจารยที่ปรึกษาในกรณีหนวยกิจกรรม  หรือผูรับผิดชอบโครงการในกรณกีอง
กิจการนิสิต จดัทํารายงานประเมินผลโครงการและแสดงรายละเอียดการใชจายเงนิในการทําการนัน้  
พรอมแนบหลกัฐานการจายเงินพรอมเงินเหลือจาย (ถามี)  สงใหกองกจิการนิสิตตรวจสอบ เพื่อเสนอ
อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายทราบ 
 ในกรณีที่ไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินไดใหใชใบรับรองการจายเงนิแทน 
 หากหนวยกจิกรรมหรือกองกิจการนิสิตไมสามารถดําเนินการภายในกําหนดไดใหเสนอขออนุญาต
ผอนผันการสงรายงานโดยเสนอเอกสารผานกองกิจการนิสิต  เพื่อเสนออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดี
มอบหมายอนญุาต  ทั้งนี้ใหขอผอนผันไดอีกไมเกนิ  ๓๐  วัน 
 

 ขอ ๑๕  การใชเงินคาบํารุงกจิกรรมนิสิต หรือคาบํารุงกีฬาในสวนรอยละ ๕ ของประมาณการ
รายรับ ใหกองกิจการนิสิตดาํเนินการเบกิและนําไปสมทบกองทุนสงเสริมกิจการนิสิต ภายใน ๓๐ วนั
นับแตวันประกาศใชงบประมาณประจําป 
 

 ขอ ๑๖  การเปลี่ยนโครงการที่ไดรับอนุมัตงิบประมาณไวแลวเปนอยางอื่นสําหรับ 
งบประมาณรายจายในสวนขององคการนิสิต  สภานิสิต  และชมรม ใหหนวยกจิกรรมดังกลาวเสนอ         
ขอความเห็นชอบจากสภานสิิตโดยเสนอผานองคการนิสิต  ในสวนของสโมสรนิสิตใหนําเสนอขอ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต โดยเสนอผานกองกิจการนิสิต  แลวนําเสนอขออนุมัติ
ตออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหกองกิจการนิสิตแจงใหกองคลงัและ
ทรัพยสินและหนวยตรวจสอบภายในทราบ 
 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการตามวรรคแรก  มิใหดําเนินการหลังกําหนดวนัจดักิจกรรมที่
ไดกําหนดไวในโครงการเดมิ 
 



 -๖- 
 

 ขอ ๑๗  โครงการกิจกรรมใดที่ไมไดขออนุญาตจัด  หรือขออนุญาตจัดแลวแตมิไดดําเนินการ  ให
องคการนิสิตรวบรวมเสนอขออนุญาตตออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอนมุัติเพื่อนําไปรวมเปน
งบประมาณสวนรวมของหนวยกิจกรรม 
 การใชงบประมาณตามวรรคแรก  ใหอยูในดุลยพินิจขององคการนิสิตและสภานิสิตตามลําดับ  แต
ตองไดรับการพิจารณาอนุมตัิจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 
 

ขอ ๑๘  เงินงบประมาณรายจายคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬาของปงบประมาณใด          
ใหเบกิจายภายในปงบประมาณนั้น 
 เงินเหลือจายจากงบประมาณรายจายประจําป ใหตกเปนเงนิคงคลังของหนวยจดัทํางบประมาณนัน้  
การขออนุมัติใชเงินคงคลัง ใหเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต แลวนําเสนอ
อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอนุมัติ 
 

ขอ ๑๙  กรณีทีเ่งินรายรับสูงกวาการประมาณการไวในคาบํารุงกิจกรรมนิสิตหรือคาบํารุงกีฬา  
ใหนําเขาเปนงบกลาง ถาปรากฏวารายรับทีไ่ดรับจริงต่ํากวาประมาณการที่ตั้งไวในปงบประมาณนัน้  
ใหอธิการบดหีรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย หักเงินจํานวนดังกลาวออกจากงบกลาง 

 

ขอ ๒๐   นิสิตผูใดที่เปนประธานหนวยกจิกรรมหรือเปนผูรับผิดชอบโครงการและไดใชเงินไป 
โดยมิไดกระทาํตามระเบียบนี้  อาจถูกลงโทษทางวินยัจากมหาวิทยาลัย หรือถูกมหาวทิยาลัยดําเนินการ
ตามควรแกกรณ ี

 

ขอ ๒๑  อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจในการจดัทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระเบียบนี้โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต  แนวทางการปฏิบัติดังกลาวใหจดัทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๒๒  การใดที่อยูระหวางการดําเนนิการและยังไมแลวเสร็จในวนัที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ให
ดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนีไ้ด  

 

 ขอ ๒๓  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้ในกรณีที่มีปญหาขอขัดของเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวนิิจฉัยและใหถือเปนที่สุด 
 

ประกาศ   ณ   วันที ่   ๑๗     มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
              (ลงชื่อ)             เกษม  สุวรรณกุล 
                           (ศาสตราจารยเกษม  สุวรรณกุล) 
                                  นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 


