-๑-

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ว่าด้วย การบริหารจัดการและการใช้จ่ายเงินของโครงการ
“การจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติ”
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เป็ นการสมควรก าหนดระเบียบการบริ หารจั ดการและการใช้ จ่ายเงินของโครงการ
“การจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติ” ของมหาวิทยาลัยให้ดาเนินงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๖.๒ และข้อ ๘ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ น การจั ด หารายได้ แ ละผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ.๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๖๒ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การบริหารจัดการ
และการใช้จ่ายเงินของโครงการ “การจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติ” พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัย ซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“คณะ” หมายความว่า คณะที่มีหลักสูตรเปิดสอนของโครงการ
“สาขา” หมายความว่า สาขาวิชาที่มีหลักสูตรเปิดสอนของโครงการ
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่มีหลักสูตรเปิดสอนของโครงการ
“ประธานสาขาวิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า ประธานสาขาวิชาหรือ
หัวหน้าสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาโครงการ
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาที่แต่ละสาขาจัดให้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาของนักศึกษาของโครงการ
“โครงการ” หมายความว่า โครงการการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
“คณะกรรมการอานวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอานวยการโครงการ
/“คณะกรรมการบริหาร” …

-๒“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโครงการ
“คณะกรรมการดาเนินงาน” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
“ประธานกรรมการอานวยการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการอานวยการ
โครงการ
“ประธานกรรมการบริหาร” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
“ประธานกรรมการดาเนินงาน” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลซึ่งโครงการจ้างให้ปฏิบัติงานในโครงการ โดยได้รับ
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณของโครงการ
“อาจารย์ ” หมายความว่ า อาจารย์ ซึ่ ง โครงการจ้ า งให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ส อน
ในโครงการ โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณของโครงการ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของโครงการ
“ปี ง บประมาณ” หมายความว่ า ระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคมของปี ถึ ง วั น ที่
๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
“หอพัก” หมายความว่า หอพักนักศึกษาของโครงการหรื อที่อยู่ในกากับดูแลของ
โครงการ
ข้อ ๕ ให้ อ ธิก ารบดี รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และมี อ านาจออกประกาศหรือ ค าสั่ ง
เพี่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจในการตีความ
และคาวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้โครงการนี้เป็นโครงการในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต เรียกชื่อโครงการเป็นภาษาไทยว่า "โครงการการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติ"
เรียกโดยย่อว่า (กศ.ตช.) เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Office of Educational Management for
International Students” เรียกโดยย่อว่า “EMIS” เรียกชื่อเป็นภาษาจีนว่า : 国际教育处
ข้อ ๗ ให้โ ครงการรั บผิ ดชอบดาเนินงานจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติและ
ส่ ง เสริ มความเป็ น สากลของมหาวิท ยาลั ย พั ฒ นาคณาจารย์ บุ ค ลากรและนั กศึ ก ษา ให้ มี ทั ก ษะ
การสื่ อ สารภาษาต่ า งประเทศ การแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาต่างประเทศ
ข้อ ๘ คุณสมบั ติข องผู้ ส มัครเข้าศึ กษา วิธีการรับเข้าศึกษาและอัต ราค่าธรรมเนีย ม
การศึกษา ค่าเช่าหอพักนักศึกษา ค่าบารุงหอพักและค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าประกันความ
เสียหายหอพักแรกเข้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
/หมวด ๒ ที่มาของเงิน …

-๓หมวด ๒
ที่มาของเงินรายได้และการใช้เงินรายได้
ข้อ ๙ โครงการอาจมีที่มาของเงินรายได้ ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เงินรายได้ที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอนุมัติให้
(๒) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
(๓) เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(๔) ค่าเช่าหอพัก
(๕) ค่าบารุงหอพัก ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
(๖) ค่าประกันความเสียหายหอพักแรกเข้า
(๗) เงินรับฝากซึ่งต้องจ่ายคืนตามพันธะผูกพันที่มีอยู่
(๘) เงินรายได้จากการดาเนินกิจการของโครงการและการบริการทางวิชาการ
(๙) เงินบริจาคและทรัพย์สินที่มีผบู้ ริจาคให้โครงการ
(๑๐) เงินรายได้อื่น ๆ รวมตลอดถึงดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินในข้อ (๑) – (๙)
ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายเงิน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุ ดต่าง ๆ งบเพื่อพัฒนาบุคลากร งบรายจ่ายอื่น การเดินทางไปราชการ
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศรวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ของโครงการ เป็ น ต้ น ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย กรณีไม่มีประกาศกาหนดไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๑๑ การใช้เงิน รายได้ส ะสมของโครงการ ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริห าร
โดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ การใช้เงินรายได้ส ะสมอาจใช้ ได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) สมทบงบประมาณแผ่ นดินหรืองบประมาณที่ได้รับจากหน่ว ยงานราชการหรื อ
เอกชนในการก่อสร้ างอาคาร อาคารประกอบหรือสิ่ งก่อสร้างหรือจัดซื้อที่ดิน หรือสมทบเพื่อการ
ดาเนินการอื่นใดตามที่สานักงบประมาณกาหนด
(๒) สมทบงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้ว
(๓) สมทบการก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบหรือสิ่งก่อสร้าง และการจัดทาแบบรูป
รายการ
(๔) การใช้จ่ ายในกรณีจาเป็นและฉุกเฉินที่ อาจทาให้ เกิดความเสียหายต่อ โครงการ
อันหลีกเลี่ยงมิได้
ให้ อธิการบดีมีอานาจในการใช้เงินรายได้ส ะสมเป็นเงินหมุนเวียนในวงเงินที่เห็ นว่า
จาเป็นและเหมาะสม เพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายให้เกิดสภาพคล่องของโครงการตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๑๒ เงินบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่ผู้บริจาค
กาหนดและต้ อ งเป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยอาจออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความจาเป็น
/ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง …

-๔ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว โครงการต้องได้รับความยินยอมจากผู้ บริจาคให้หรือทายาท
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๑๓ โครงการอาจนาเงินไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ได้ดังนี้
(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(๒) ซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ
(๓) ซื้อตั๋วเงินคลัง
(๔) ฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์
(๕) การลงทุนหรือหาผลประโยชน์อื่น
การนาเงินรายได้ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้พิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการ
หมวด ๓
การบริหารและการจัดการ
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
อานวยการ” ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการอานวยการ
(๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย เป็นกรรมการ
(๔) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ
(๕) ประธานกรรมการบริหาร เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้าสานักงานโครงการ เป็นเลขานุการ
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการอานวยการ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมดูแลการบริหารของโครงการ
(๒) ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละหลั ก เกณฑ์ ก ารพั ฒ น าการจั ด การเรี ย นการสอน
ของโครงการ
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ การใช้ เ งิ น การอนุ มั ติ อั ต ราก าลั ง ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการต่ า ง ๆ
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของโครงการ
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของโครงการ
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การดูแลนักศึกษาและการดูแลกิจการหอพัก
ของโครงการ
(๖) พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการก าหนดค่ าธรรมเนี ยมการศึก ษา ค่า ธรรมเนีย ม
แรกเข้าค่าเช่าหอพักนักศึกษา ค่าบารุงหอพักและค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าประกันความเสียหาย
หอพักแรกเข้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
/(๗) พิจารณาอนุมัติ …

-๕(๗) พิจารณาอนุมัติการนาเงินรายได้ของโครงการไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์
(๘) พิจารณาอนุมัติการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการ
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
บริหาร” ประกอบด้วย
(๑) ประธานโครงการ เป็นประธานกรรมการบริหาร
(๒) รองประธานโครงการฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รองประธานโครงการทุกฝ่าย เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าสานักงานโครงการ เป็นเลขานุการ
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการบริหาร มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๒) ดาเนิน โครงการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการอานวยการ
(๓) เสนอแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ การใช้เงิน
การอนุ มั ติ อั ต ราก าลั ง ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการต่ า ง ๆ การแลกเปลี่ ย นอาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของโครงการ ต่อคณะกรรมการอานวยการ
(๔) เสนอข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของโครงการ ต่อคณะกรรมการอานวยการ
(๕) เสนอหลั ก เกณฑ์ ก ารดู แ ลนั ก ศึ ก ษาและการดู แ ลกิ จ การหอพั ก ของโครงการ
ต่อคณะกรรมการอานวยการ
(๖) เสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเช่าหอพักนักศึกษา
ค่าบารุงหอพักและค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าประกันความเสียหายหอพักแรกเข้า และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ต่อคณะกรรมการอานวยการ
(๗) เสนอการนาเงินรายได้ของโครงการไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ต่อคณะกรรมการ
อานวยการ
(๘) เสนอการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการ ต่อคณะกรรมการอานวยการ
ข้อ ๑๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
ดาเนินงาน” ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการดาเนินงาน
(๒) คณบดี เป็นรองประธาน
(๓) ประธานกรรมการบริหาร เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ
(๕) ประธานสาขาวิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้าสานักงานโครงการ เป็นเลขานุการ

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการ …

-๖ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการดาเนินงาน มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดาเนินงานให้การจัดการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อ ย
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารของโครงการ
(๒) เสนอหลักเกณฑ์การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการบริหาร
(๓) เสนอระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร
(๔) เสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และหลักเกณฑ์การดูแล
นักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
หมวด ๔
การจัดทางบประมาณการเก็บและรักษาเงินโครงการ
ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของโครงการ
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้อื่น ๆ และเงินที่ได้รับจากการบริจาค
ข้อ ๒๑ เงิน รายได้ของโครงการนอกเหนือจากที่ได้จัดสรรเป็น งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและเงินงบประมาณเหลือจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้เป็นเงินรายได้สะสมของโครงการ
ข้อ ๒๒ การเก็บรักษาเงินรายได้สะสมของโครงการ ให้นารายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของโครงการ ฝากเงิ น ธนาคารในนามมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ภู เก็ต ในชื่ อบัญ ชี “เงิน ค่าธรรมเนีย ม
การศึกษาโครงการการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติ ” และรายได้อื่น ๆ ในข้อ ๙ ยกเว้น (๒)
และ (๓) ฝากเงินธนาคารในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในชื่อบัญชี “เงินสนับสนุนโครงการการจัด
การศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติ”
ข้อ ๒๓ การรั บ เงิน รายได้ทุกประเภท จะต้องออกใบเสร็จรับ เงินของมหาวิทยาลั ย
โดยให้ ม หาวิ ทยาลั ย เก็ บ ส าเนาไว้เ ป็น หลั ก ฐาน มหาวิท ยาลั ยจะต้ อ งจั ดท าทะเบี ยนใบเสร็ จและ
หลักฐานการเบิ กจ่ายใบเสร็ จรั บเงินไว้ด้ว ย และจะต้องแยกบัญชีให้ชัดเจนว่าเป็นบัญชีเงินรายได้
เงินบริจาค หรือบัญชีผลประโยชน์อื่นของโครงการ
ข้อ ๒๔ เมื่อสิ้ นสุ ดงวดการบัญชี ให้ โครงการทางบแสดงฐานะการเงิน และการรับ จ่ายเงิน เสนออธิการบดี ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดบัญชีประจาปีงบประมาณ
ให้โครงการรายงานสถานะทางการเงินของเงินรายได้สะสมต่ออธิการบดี ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ ๒๕ ให้นาเงินรายได้ที่เรียกเก็บตามข้อ ๙ (๒) และ (๓) มาจัดสรรเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของจานวนเงินที่ได้รับจริง
เงิน รายได้ที่น อกเหนือจาก ข้อ ๙ (๒) และ (๓) สามารถนามาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานทั้งมวลได้

/ข้อ ๒๖ ในกรณีที่เลิก …

-๗ข้อ ๒๖ ในกรณี ที่ เลิ ก โครงการให้ ม หาวิ ทยาลั ยรายงานให้ ส ภามหาวิ ทยาลั ย ทราบ
และโอนเงินรายได้ของโครงการเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสาราญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

