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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เรื ่องืหลักเกณฑ์การจืัดสรรงบประมาณสำหรับกืิจกรรมนักศื กษาของคณะืืืืืืืืืืืืืืื
จากงบประมาณกองทุนคา่ธรรมเนียมการศ กษาเพ ่อการพัฒนามหาวิทยาลัยืพ.ศ.ื๒๕๕๘ 

------------------------------------------------------ 
 เพ่ือให้การควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และการจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมนักศึกษาของคณะจาก
งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย กองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ข้อ 21 จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณส าหรับ
กิจกรรมนักศึกษาของคณะจากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ดังต่อไปนี้ 
ข้อที่ื ๑ืช อ่ประกาศ 

 
ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร์ เร ื่อง “หล ักเกณฑ ์การจ ัดสรรงบประมาณ สำหร ับ 

ก ิจกรรมน ักศ ึกษาของคณะ จากงบประมาณกองท ุนค ่าธรรมเน ียมการศ ึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาล ัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 
ข้อที่ื ๒ืการบังคืับใช ้

 
ให้ใช้ประกาศนี ้มีผลบังคับใช้ตั้งแต ่วันถัดไปจากประกาศ เป็นต้นไป 

 

หมวดที่ื๑ 
 

การทำแผนโครงการืงบประมาณืและการอนุมืัติโครงการของกลุ่มกืิจกรรม 
 
ข้อที่ื ๓ืก าหนดระยะเวลาของกลุื่มกิจกรรมในการเสนอแผนโครงการ 

 
ให ้กลุ ่มก ิจกรรมน ักศ ึกษาท่ีประสงค ์จะของบประมาณจากคณะ ในการจ ัดก ิจกรรมในป ีการศ ึกษา 

ถัดไป ให้เสนอโครงการต ่อคณะกรรมการน ักศ ึกษาคณะภายใน ๑๕ วันน ับแต ่ว ันสิ้นส ุดการสอบปลายภาคของ 
ภาคการศกึษาท่ี ๒ โดยระบุรายละเอ ียดเบื้องต้นดังตอ่ไปนี ้

 
๑) ลักษณะของโครงการ 
๒) ว ัตถุประสงค ์ของโครงการ โดยระบุให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพการศ ึกษาซึ่งจะได้กำหนด 

ไว ้ในแต่ละป ีการศ ึกษา 
๓) ระบุตัวช ี้ว ัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในส่วนความพึงพอใจ และว ัตถ ุประสงค ์  
    ของโครงการ  
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ข้อที่ื ๔ืก าหนดระยะเวลาของคณะกรรมการนืักศ กษาในการเสนอแผนโครงการ 

 
ให้คณะกรรมการนักศึกษาและฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาของคณะจ ัดท าแผนโครงการ และงบประมาณ    

ส าหร ับป ีการศ ึกษาถ ัดไปเสนอ ต ่อรองคณบด ีฝ ่ายการน ักศ ึกษา หร ือผู ้ช่วยคณบด ีฝ ่ายการน ักศ ึกษา ภายใน 
๓๐ วันน ับแต ่วันสิ้นส ุดการสอบปลายภาคของภาคการศ ึกษาที่ ๒  โดยในการจ ัดท าแผนโครงการด ังกล ่าว
ควรให ้ม ีการจ ัดประช ุมร ับฟ ังความ คิดเห็นร่วมก ับกลุ่มก ิจกรรมที่ยื่นค าของบประมาณ 

 
ข้อที่ื ๕ืก าหนดระยะเวลาของคณะในการพิจารณา 

 
ให ้รองคณบด ีฝ ่ายการน ักศ ึกษา หร ือผู ้ช ่วยคณบด ีฝ ่ายการน ักศ ึกษา พิจารณาแผน โครงการและ

งบประมาณของปีการศ ึกษาถ ัดไป ให ้แล ้วเสร ็จภายใน ๖๐ วันน ับแต ่วันสิ้นส ุดการสอบปลายภาค ของภาค
การศึกษาท่ี ๒ เพ ื่อเสนอต่อคณบด ีและเสนอต่อมหาว ิทยาลัยเพื่อพ ิจารณาอนมุ ัติตอ่ไป 

หมวดที่ื๒ 
 

คื่าใช้จ่ายในการจืัดกืิจกรรมภายในราชอาณาจักร 
 
ข้อที่ื ๖ืคื่าใช้จ่ายของอาจารย์และเจื้าหนื้าที่ 

 
ให้อาจารย ์ และเจ ้าหน้าที่ในการเดินทางไปท าก ิจกรรม ให้เบิกใช ้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว ่าดว้ยการเบิกค ่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ข้อที่ื ๗ืคื่าใช้จ่ายของนืักศ กษา 
 

ให้นักศ ึกษาทีเ่ดินทางไปทำกิจกรรม เพ่ือเข้าร่วมการแข่งข ันหรือประชุมในฐานะที่เป ็นตัวแทนคณะหรือ 
ตามท ี่คณะมอบหมาย หร ือในการด าเนินกจิกรรมของน ักศึกษาเอง ให้เบิกค ่าใช้จ ่ายได ้ดังนี้ 

 
(๑) ค่าอาหารและเคร ื่องดื่ม ให้เบิกจ่ายไม ่เกินอ ัตรา ๕๐ บาท/มื้อ/คน ในกรณีจัดภายในส่วน 

ราชการในกรณนีอกสว่นราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
(๒) ค่าอาหารว ่างและเคร ื่องดื่ม ให้เบิกไม่เกินอ ัตรา ๓๐ บาท/มื้อ/คน ในกรณีจัดภายในส่วน 

ราชการในกรณนีอกสว่นราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
(๓) ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้เบิกจ่ายไม่เกินอ ัตราที่มหาวิทยาล ัยก าหนด 
(๔) ค่ายานพาหนะ 

(ก) กรณีเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร ให้เบิกจ่ายในอ ัตรารถยนต ์โดยสารประจ าทาง 
ระหว่างจ ังหว ัดในอัตราไม่เก ินค่าพาหนะรถประจ าทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 VIP 

(ข) กรณีเดินทางโดยรถไฟ ให้เบ ิกจ่ายในอัตราขั้นต่ าสุดของรถแต่ละประเภทและกรณี 
เดินทางเป็นหมู ่คณะ ให้ท าหนังสือขอส่วนลดหย่อน 

(ค) กรณีเช่าเหมารถร ับ-ส่ง ในการเดินทางไปปฏ ิบัต ิงานให้เบ ิกจ่ายในอัตราประหยัด 
(ง) กรณีเช่าเหมาเร ือโดยสาร ในการเดินทางไปปฏ ิบัติงาน ให้เบิกจ่ายในอ ัตราประหยัด 
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(จ) กรณใีช ้รถของมหาว ิทยาลัย มี ๒ กรณ ีดังนี้ 
  กรณืีที่เดนิทางภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลืมืีคื่าใช้จ่ายืดังนี้ 

- ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ปฏ ิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ให้เบิกจ่าย
ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง  

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ให้เบ ิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามระยะทางที่เดินทางไป
ปฏ ิบัติงาน ในโครงการเท่านั้น 

  กรณืีที่เดินทางไปต่างจงัหวืัด มืืีคื่าใช้จ่ายืดังนี้ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการต่างจังหว ัด ให้เบิกจ่ายตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังในอ ัตราว ันละ ๒๔๐ บาท (เดินทางไม่ต่ ากว ่า ๑๒ ช ั่วโมง) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงสมทบ ให้เบ ิกจ่ายตามระเบียบมหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว ่าด้วยการ
จ่ายเงินสมทบค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในอ ัตราว ันละ ๓๐๐ บาท 

- ค่าเช่าที่พ ัก ให้เบิกจ ่ายได้เท่าที่จ่ายจร ิง ตามสิทธ ์ในวงเงินไม่เก ิน ๑,๐๐๐ บาท  
ตามพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการ 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ให้เบ ิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจร ิงตามระยะทางเดินทางไปปฏ ิบัติ 
โครงการนั้น 

- ค่าบ ารุงการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้เบิกจ่ายค่าบ ารุงการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถ
ส่วนกลาง และก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย   
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558  

  กรณีม ีความจ าเป็นเฉพาะที่ไม ่สามารถเดินทางตามข้อ (ก-จ) ได้ให้อยู ่ในดุลพินิจของรอง
อธ ิการบดฝี่ายการนักศ ึกษาและการเรยีนรู้ 
 
             (๕) ค่าเช่าทีพ่ ัก ให้เบ ิกจ่ายตามจริงในอ ัตราไม่เกิน ๔๕๐ บาท / คน / คืน 
 (๖) ค่าสถานที ่หรือห ้องประช ุม ให้เบิกจ่ายอัตราไม่เกินวันละ ๓,๐๐๐ บาท      

     ยกเว้นในกรณีนอกเหน ือเวลาจากอ ัตราท่ีกำหนด ให ้อยู่ในด ุลพินิจของคณบดี 
(๗) ค่าเช่าเวที 
(๘) ค่าใช ้จ่ายเกี่ยวกับเครือ่งแตง่กาย อาท ิเช ่น สูท ช ุดการแสดง เป็นต้น ให้เบิกจ่ายตามจริง 

     ในวงเงินไม่เก ิน ๓๐,๐๐๐ บาท / โครงการ 
(๙) ค่าใช ้จ่ายเกี่ยวกับการแตง่หน ้า นักแสดง 
(๑๐) ค่าถ ่ายเอกสาร ค่าพ ิมพ ์เอกสารและสิ่งพ ิมพ์ 
(๑๑) ค่าชุดปฐมพยาบาล 
(๑๒) ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น ป้ายไวนิล โปสเตอร ์แผ่นพับ เป็นต้น 
(๑๓) ค่าใช ้จ่ายพิธีสงฆ ์
ค่าใช ้จ่ายตามข ้อ (๖) ถึง (๑๓) ให้เบิกจ่ายได้เท่าท ี่จ ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสมและ ประหยัด 
(๑๔)  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอ ุปกรณ ์หรือวัสดุกอ่สร ้าง ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกินรอ้ยละ ๗๐ 

 ของวงเงนิท่ีได้จัดสรรในแต่ละโครงการ 
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(๑๕)  ค่าล้างอ ัดรูป ให้เบิกจ่ายในอ ัตรา ๒๐๐ บาท ต่อโครงการ ยกเว้นในกรณีนอกเหน ือ จาก
อ ัตราทีก่ำหนด ให ้อยู่ในด ุลยพ ินิจของคณบดี 

(๑๖)  ค่าของที่ระลึก (ส าหรับว ิทยากรรับเช ิญที่ไม่ใช ้นักศ ึกษา ในกรณีที่ไม่รับค่าสมนาคุณ 
ว ิทยากร) ให้เบิกจ่ายไม ่เกนิอัตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่อชิ้น 

(๑๗)  ค่าตอบแทนการปฏ ิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ (ของบุคลากรภายในมหาว ิทยาลัย) 
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ หรือระเบียบของหน่วยงานนั้นๆ 

   (๑๘)  ค่าตอบแทนแม่บ้านและพน ักงานดูแลระบบอ ิเล็กทรอน ิกส์ของบร ิษัท ให้เบ ิกจ่ายตามอ ัตรา
  ของบริษ ัท 
 
ข้อที่ื ๘ืคื่าพาหนะบุคคลภายนอก 

 
การเบิกจ่ายค่าพาหนะบ ุคคลภายนอก ให้เบิกจ ่ายได ้เฉพาะค่าเดินทางของประธานในพ ิธ ีเปิด - ปิด และ

วิทยากรเท่านั้น โดยจ่ายครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาทตอ่คน หรือ ๔ บาทต่อ ๑ กิโลเมตร 
 
ข้อที่ื ๙ืคื่าสมนาคืุณวิทยากรและผูื้ทรงคุณวฒิุ 

 
เว ้นแต่คณบดีเห็นสมควรเป ็นอย่างอ ื่น ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณว ิทยากรเป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงการคล ัง ว ่าดว้ยการใช้จ ่ายในการฝึกอบรมดังนี้ 
 

(๑) อ ัตราค่าสมนาคณุว ิทยากร 
(ก) ว ิทยากรเป็นบ ุคลากรของรฐัให้ได้รับค่าสมนาคุมว ิทยากรไม ่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 
(ข) ว ิทยากรทีไ่ม่เป็นบุคลากรของรฐัให้ได้รับค่าสมนาคุณว ิทยากรไม่เกินชั่วโมงละ 

๑,๒๐๐ บาท 
(๒) หล ักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาค ุณวิทยากร 

(ก) การอบรมที่ม ีการบรรยาย ให ้จ่ายค่าสมนาค ุณวิทยากรไม่เก ิน 1 คนต ่อช ั่วโมง 
(ข) การอบรมที่มีวิทยากรเป็นการอภ ิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ให้จ ่ายค่าสมนาค ุณ 
     ว ิทยากรได ้ไม่เกิน ๕ คนตอ่ช ั่วโมง โดยรวมถ ึงผู้ด าเนินการอภ ิปรายหรือสัมมนาด้วย 
(ค)  การฝึกอบรมทีม่ ีล ักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภ ิปรายหร ือ 
      แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม และจ าเป็นต้องม ีว ิทยากรประจ ากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณ 

ว ิทยากรได ้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คนต่อชั่วโมง 
(ง) ช ั่วโมงการฝ ึกอบรมใดมีวิทยากรเก ินกว่าจำนวนที ่ก าหนดไว ้ข้างต้น ให้เฉลี่ยจ ่ายค่า 

สมนาคุณวิทยากรภายในจ านวนเงินที่จ ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ข ้างต้น 
(๓) ค่าตอบแทนศ ิลป ิน / ว ิทยากรพิเศษ / ผู้ทรงคุณวุฒ ให้อยู ่ในดุลพ ินิจของคณบด ี

 
ข้อที่ื ๑๐ืืคื่าใช้จ่ายอื ่นๆในการจัดกิจกรรม 

 
การเบกิจ่ายค่าใช ้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมอยู ่ในดุลพินิจของคณบด ี
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หมวดทืี่ื๓ 
 

คื่าใช้จ่ายในการเขื้ารื่วมแข่งขันืศื กษาดืูงานืหร อประชืุมทางวิชาการนอกราชอาณาจักร 
 
ข้อที่ื ๑๑ืคื่าใช้จ่ายของอาจารย์ แืละเจ้าหน้าที ่

 
ให้อาจารย์ และ/หรือเจ้าหน ้าที่ผู้ไปเป็นที่ปร ึกษา หร ือดูแลนักศ ึกษาในการเข ้าร่วมแข ่งข ัน ศึกษาด ูงาน 

หรือประชุมทางวิชาการนอกราชอาณาจักรในฐานะที่เป็นตัวแทนคณะ หรือตามทคณะมอบหมาย ค่าใช้จ ่าย 
ตามท ี่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว ่าดว้ยการเบ ิกค ่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ให้เบ ิกจ่าย 
ไม่เก ิน ๒ คน/โครงการ นอกเหนือจากนี้ให ้อยู่ในดุลพ ินิจของรองอธ ิการบดีฝ่ายการนักศ ึกษาและการเรียนรู้ 

 
ข้อื๑๒ืคื่าใช้จ่ายของนักศื กษา 

ให้นักศ ึกษาท ี่ไปเข ้าร่วมแข ่งข ัน ศึกษาด ูงาน หรือประช ุมทางวิชาการนอกราชอาณาจ ักรในฐานะท ี่เป็น 
ตัวแทนคณะ หรือตามที่คณะมอบหมาย ให ้ได้รับงบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของค่าใช้จ ่ายจร ิง 
ดังนี้ 

 
(๑) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 
(๒) ค่าลงทะเบียนสมัครเข ้าร่วม 
(๓) ค่าท ี่พัก 
(๔) ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะดวงตรา อ ันใช ้ในการตรวจลงตรา 

ส าหรับการเดินทางระหว ่างประเทศ 
(๕) ค่ารถรับจ้าง (ทีพ่ ัก-สนามบิน) 
(๖) ค่าของที่ระล ึกไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทตอ่ช ิ้น 

(๗) ค่าใช ้จ่ายอื่นๆให ้อยู่ในดุลพ ิน ิจของคณบด ี

หมวดทืี่ื๔ 
การจัดทำรายรืับืรายจ่ายืใบส าคัญการเงินืและการประเมินผล 

 
ข้อที่ื ๑๓ืการจัดท ารายรับืรายจ่ายืหลักฐานการใช้จ่ายเงินื และการคื นเงินย มทดรองจา่ย 

 
กลุ่มก ิจกรรมต้องจ ัดท าบัญชีแสดงรายรับและรายจ ่ายในการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด ไม่ว ่าจะได้รายร ับ 

มาจากแหล่งใด ส่งหลักฐานการใช ้จ่ายเงิน และค ืนเงินยืมทดรองจ่าย รวมทั้งสร ุปผลการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 
ให้รองอธ ิการบดีฝ่ายการนักศ ึกษาและการเรียน หรือ รองคณบดี /ผู้ช ่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา ภายใน ๓๐ 
ว ันทำการ นับแต่สิ้นสุดการด าเนินกิจกรรม 

 
ข้อที่ื ๑๔ืการประเมินผลกิจกรรม 

 
ทุกกิจกรรมต ้องมีตวัช ี้ว ัดความส าเร็จ และการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจนทั้งในส่วนความพ ึง

พอใจ และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถ ึงการประเมินผู้ด าเนินการในก ิจกรรมนั้นด้วย เพ ื่อนำไปใช้ใน
การพ ัฒนาการจัดกิจกรรมในครัง้ต่อไป 

 




