
 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยทุนสงเสริมการศึกษานิสิต   

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

 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยทุนสงเสริมการศึกษานิสิต 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔)  และมาตรา ๒๑ (๒)  และ (๑๔)  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ. ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยทุนสงเสริมการศึกษานสิิต พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

ขอ ๓  ในระเบียบนี ้
 “คณะ”  ใหหมายความรวมถึงวิทยาลยัดวย 

“นิสิต”   หมายความวา นิสิตระดับปรญิญาตรี  
 

ขอ ๔  ทุนสงเสริมการศึกษานิสิตแบงออก  ดังนี ้
 (๑)  ทุนสงเสรมิการศึกษานสิิตของรัฐบาล  ไดแก  เงินทีรั่ฐบาลจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อสงเสริม
การศึกษานิสิต  โดยมหาวิทยาลัยจะพจิารณาจัดสรรตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนด 
 (๒)  ทนุสงเสริมการศึกษานสิิตของมหาวทิยาลัย ไดแก  เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมการศกึษานิสิต   

(๓)  ทุนสงเสริมการศึกษานสิิตของเอกชน  ไดแก  เงินทีม่หาวิทยาลัยไดรับบริจาคจากหนวยงาน
ภาคเอกชน  นติิบุคคล  และบุคคล  เพื่อสงเสริมการศึกษานิสิต  ตามเงือ่นไขของเจาของทุน 

(๔)  ทนุสงเสริมการศึกษานสิิตประเภทยกเวนหรือลดหยอน ไดแก คาบาํรุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา คาบาํรุงหอพักนิสิตภายในมหาวทิยาลัยบูรพา ตามหลกัเกณฑที่คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยกาํหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

(๕)  ทุนสงเสริมการศึกษานสิิตประเภททนุทํางาน ไดแก เงินที่มหาวทิยาลัยจัดสรรจากเงินรายไดหรือ
ทุนจากแหลงอื่น โดยมหาวทิยาลัยกําหนดใหผูรับทุนทํางานที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน 

 
 

 
 

(สําเนา) 



 -๒- 
 

 ขอ ๕  คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษานิสิต จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้   
 (๑)  เปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษาที่ขอรับทุนสงเสริมการศึกษานสิิต 
 (๒)  ครอบครวัมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียนหรือเปนผูมีความสามารถพิเศษ 

(๓)  มีความประพฤติเรียบรอย เปนสุภาพชน ประพฤตปิฏิบัติตนอยูในระเบียบวินยั ตามประกาศ 
ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวทิยาลัยบูรพา และไมเคยถูกลงโทษทางวินยั 

(๔)  ตองมีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ ยกเวนนิสิตชั้นปที่ ๑ ตองมีผลการศึกษา
ไดคาระดับขัน้เฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมศกึษาตอนปลายไมต่ํากวา ๒.๐๐  หรือตองมีผลการศึกษาไดคาระดับขัน้
เฉพาะรายภาคเรียนที่ ๑  ไมต่าํกวา ๒.๐๐ 

(๕)  ชวยเหลือกิจกรรมของคณะและมหาวทิยาลัยดวยความสมัครใจอยางตอเนื่อง 
(๖)  ไมเปนผูเคยไดรับทุนสงเสริมการศึกษานิสิต หรือทุนการศึกษาอื่นใดในปการศึกษานัน้อยูกอน 

แตหากนิสิตไดรับทุนสงเสริมการศึกษานสิิตหรือทุนการศึกษาอยูแลว การพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษา
นิสิตจะอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนสงเสรมิการศึกษานิสิตทีม่หาวิทยาลัยมคีําสั่งแตงตั้ง หรือ อยูใน
ดุลยพินิจของคณะอนกุรรมการทุนสงเสริมการศึกษานสิิตประจําคณะที่นิสิตสังกัด 

 

 ขอ ๖  สําหรับทุนสงเสริมการศึกษานิสิตตามขอ ๔ (๔)  จะใหแกนิสิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้
(๑)  นิสิตที่มีคณุสมบัติตามขอ ๕ (๑) (๒) (๓) (๕) และ(๖)  และเปนผูมีผลการศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ ในปการศึกษาที่ขอรับทุนสงเสริมการศึกษา และ/หรือ เปนนิสิตจากโครงการพิเศษ
ตาง ๆ ที่เจาของโครงการขอความรวมมือจากทางมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  ตลอดจน
ตองเปนผูที่มีผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ ในปการศึกษาที่ขอรับทุน และ/หรือ เปน
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยกับโครงการพิเศษนัน้ ๆ  

(๒)  นิสิตชั้นปที่ ๑ ที่เขาศึกษาเปนภาคเรียนแรกที่มีคณุสมบัติตามขอ ๕ (๒)  
(๓)  นิสิตในโครงการทุนการศกึษาในพระบรมราชานุเคราะหสมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ  นิสิตในโครงการทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะหสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  นิสิตในโครงการทุนการศึกษาเฉลมิราชกุมารี  นิสิตในโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  นิสิตในโครงการเรงรัดการผลิตและการพัฒนาบัณฑติในระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาขาดแคลน ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด  ผูมีสิทธิรับทุนจะตองมีคุณสมบัติและมี
รายช่ือปรากฏตามประกาศของโครงการนั้น ๆ 

 

 ขอ ๗  ทุนสงเสริมการศึกษาตามขอ ๔ (๕)  จะใหแกนิสิตที่มีคุณสมบัติ ตามขอ ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) 
และ (๕) 
 
 
 



 -๓- 
 
 
 ขอ ๘  ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการทุนสงเสริมการศึกษานิสิตประกอบดวย   

(๑)  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต      เปนประธานกรรมการ  
(๒)  ผูชวยอธกิารบดีฝายกจิการนิสิต      เปนกรรมการ 
(๓)  ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต     เปนกรรมการ 
(๔)  ผูแทนจากคณะตาง ๆ คณะละหนึ่งคน    เปนกรรมการ  
(๕)  หวัหนางานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต เปนกรรมการและเลขานุการ   
(๖)  พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดกองกิจการนิสิตคนหนึ่ง เปนผูชวยเลขานุการ 
 

 ขอ ๙  คณะกรรมการทุนสงเสริมการศึกษานิสิต  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑)  พจิารณาจดัสรรทุนสงเสริมการศึกษานสิิตใหแกนิสิตผูสมัครขอรับทุนที่กําหนดไวในขอ ๔ 
ยกเวนทุนสงเสริมการศึกษานิสิตที่เปนเงินรายไดของคณะ 
 (๒)  ตรวจสอบขอมูล  สอดสองดูแลและติดตามความประพฤติของนสิิตอยางตอเนือ่ง 

(๓)  พิจารณางดการใหทุนสงเสริมการศึกษานิสิตที่กําลังไดรับทุนสงเสริมการศึกษานิสิตอยูในกรณีที่
นิสิตผูไดรับทุนสงเสริมการศึกษานิสิตขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๕  ขอ ๖ และ ขอ ๗ 

(๔)  พิจารณากําหนดวงเงนิมูลคารวมของทุนสงเสริมการศึกษานิสิตทีน่ิสิตแตละคนจะไดรับ โดยให
จัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยเปนรายปการศึกษา 
 (๕)  พจิารณากําหนดเงื่อนไขของการทํางานเพื่อแลกเปลี่ยนกับทุนสงเสริมการศึกษานสิิตตามขอ ๔ (๕) 
 

 ขอ ๑๐  ใหคณบดีแตงตั้งคณะอนุกรรมการทุนสงเสริมการศึกษานิสิตประจําคณะ ประกอบดวย 
 (๑)  รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีคนหนึ่ง   เปนประธานอนุกรรมการ 
 (๒)  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๕ คน เปนอนุกรรมการ 
 (๓)  พนกังานมหาวิทยาลัยทีรั่บผิดชอบทุนสงเสริมการศึกษานิสิตคนหนึ่ง  เปนอนกุรรมการและเลขานุการ 
 

 ขอ ๑๑  ใหคณะอนุกรรมการตามขอ ๑๐ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
 (๑)  พจิารณากลั่นกรองนิสิตที่สมควรไดรับทุนสงเสริมการศึกษานิสิตตามที่คณะกรรมการตามขอ ๘ 
มอบหมาย 
 (๒)  พิจารณาจัดสรรทุนสงเสริมการศึกษานิสิตจากเงินรายไดของคณะหรือทุนอื่นใดที่คณะไดรับ 
 (๓)  พิจารณางดการใหทุนสงเสริมการศึกษานิสิตที่กําลังไดรับทุนสงเสริมการศึกษานิสิตอยูในกรณีที่
นิสิตผูไดรับทุนสงเสริมการศึกษานิสิตขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๕  ขอ ๖ และ ขอ ๗ 
 (๔)  ปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามทีค่ณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการตามขอ ๘ มอบหมาย 
 
 
 



 -๔- 
 
 ขอ ๑๒  หลักเกณฑและอัตราการจายทนุสงเสริมการศึกษานิสิตจากเงนิรายไดของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามที่คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีกําหนด 
 

 ขอ ๑๓  ใหอธิการบดีมีอํานาจวินจิฉัยตีความ  กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
 

 ขอ ๑๔  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 
 ประกาศ  ณ  วนัที่    ๒๑   กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
  
  
   
 
 
 
 
 


