ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
พ.ศ.๒๕๔๙
____________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๑๘(๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จึงออกข้ อบังคับไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนีเ้ รี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การจัดการศึกษาโครงการ
พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๙”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“คณะ” หมายความรวมถึง หน่วยงาน หรื อคณะบุคคลที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
“สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน” หมายถึง สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
“โครงการพิเศษ” หมายถึง โครงการที่ได้ รับอนุมตั ิให้ จัดการศึกษาที่มีลกั ษณะ เฉพาะตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และมีศกั ยภาพในการพึง่ ตนเอง
“คณะกรรมการอานวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอานวยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
“คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ โครงการพิเศษที่จดั ขึ ้น ต้ องเป็ นไปตามหลักการอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นโครงการที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความจาเป็ นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการเปิ ดสอน และจัดการศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ เพื่ อตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล หรื อการพัฒนา
มหาวิ ทยาลัย หรื อเพื่ อความร่ วมมื อในการพัฒ นาบุคลากรของประเทศตามความต้ องการของสถาบันหรื อ
หน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพึง่ ตนเองของมหาวิทยาลัย

(๒) เป็ นโครงการที่เน้ นกลุ่มเป้าหมายแตกต่างไปจากกลุ่มเป้าหมายที่รับเข้ าศึกษาในหลักสูตรเดียวกันที่
จัดการศึกษาในลักษณะปกติ หรื อมีกลุม่ เป้าหมายที่มีลกั ษณะชัดเจน บ่งชี ้ได้ ว่ามีความจาเป็ นต้ องจัดการศึกษาใน
ลักษณะโครงการพิเศษ
(๓) เป็ นโครงการที่บง่ ชี ้ได้ ว่ามีความจาเป็ นต้ องมีการจัดการเรี ยนการสอนนอกเวลาปกติ หรื อจัดการเรี ยน
การสอนในลักษณะที่ ไม่ใช่ระบบภาคการศึกษาตามปกติ เช่น ระบบชุดวิ ช า ระบบการสอนทางไกล ระบบ
การศึกษาเรี ยนรู้ผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต (e – learning) หรื ออื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๕ หลักสูตรที่ใช้ ในการจัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ต้ องเป็ นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ข้ อ ๖ การขออนุมตั ิจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ให้ คณะที่ขออนุมตั ิจดั การศึกษาโครงการพิเศษ จัดทา
รายละเอียดการดาเนินงาน การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม การจัดสรรเงินรายได้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและจัด
การศึกษา เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๗ คณะที่จะขออนุมัติจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ต้ องมีคุณสมบัติ และดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(๑) มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการบริหารจัดการศึกษาโครงการพิเศษในสาขาวิชานันๆ
้
(๒) สามารถจัดการศึกษาโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งตนเองและมี รายได้ เพื่อนามาพัฒนาคณะและ
มหาวิทยาลัย
(๓) รับผิดชอบจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
(๔) คัดเลื อกบุคคลเข้ าศึกษาในโครงการพิ เศษ ประชาสัมพันธ์ และสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายและ
ประชาชนทัว่ ไป รวมทังประสานการจั
้
ดการข้ อมูล การติดตามและประเมินผล กับสานักส่งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน ตามระบบกลางของมหาวิทยาลัย
(๕) การจัดการศึกษาโครงการพิเศษในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรที่ จัดการศึกษาในลักษณะปกติ
ต้ องแยกออกจากการจัดการศึกษาในลักษณะปกติ ยกเว้ นในกรณี ที่มีความจาเป็ นที่ ต้องจัดการศึกษาร่ วมกัน
และก่อให้ เกิดผลดีตอ่ กลุม่ ผู้เรี ยนทังสองกลุ
้
ม่ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๘ ให้ มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ คณะกรรมการอานวยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ จากบุคลากรที่
เกี่ยวข้ องตามความเหมาะสม เพื่ออานวยการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษนันๆ
้
คณะกรรมการอานวยการอาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการหรื อคณะทางานเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ เฉพาะ แทน
คณะกรรมการในขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการได้
ข้ อ ๙ ให้ มหาวิ ทยาลัยแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรการจัดการศึกษาโครงการพิเศษแต่ละ
หลักสูตร ตามความเหมาะสมโดยให้ มีอานาจหน้ าที่ในการบริ หารจัดการให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน การจัดการศึกษา

ของมหาวิ ทยาลัย การควบคุมคุณภาพ การบริ หารงบประมาณของโครงการ และการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ หรื อมหาวิทยาลัย
ให้ รายงานผลการดาเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน นับจากสิ น้ ปี การศึกษาส าหรั บ
หลักสูตรต่อเนื่อง และภายในสามสิบวัน หลังจากสิ ้นสุดโครงการ
ข้ อ ๑๐ การจัดการศึกษาโครงการพิ เศษที่ เป็ นความร่ วมมื อระหว่ างมหาวิ ทยาลัยกับสถาบันหรื อ
หน่วยงานอื่น เพื่อการพัฒนาบุคลากรของสถาบันหรื อหน่วยงานนันเป็
้ นการเฉพาะ ในการบริ หารหลักสูตร การ
กาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษา การจัดสรรเงิ นรายได้ การกาหนด ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและจัดการ
หลักสูตร ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัยหรื อตามข้ อตกลง ความร่ วมมื อระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถาบันหรื อหน่วยงานนัน้
ข้ อ ๑๑ งบประมาณที่ใช้ ในการลงทุน การบริหารจัดการ และการดาเนินงานโครงการพิเศษ อาจได้ มาจาก
(๑) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
(๒) งบประมาณสนับสนุนในการลงทุนจากมหาวิทยาลัย ที่เป็ นเงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๓) เงินสนับสนุนจากบุคคล องค์กร หรื อหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
(๔) เงินกู้จากแหล่งเงินหรื อสถาบันการเงิน ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
(๕) เงินบริจาค
(๖) เงินร่วมลงทุน
(๗) อื่นๆ
ข้ อ ๑๒ เงินรายได้ ของการดาเนินงานการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ให้ นาฝากธนาคารพาณิชย์ในนาม
มหาวิทยาลัยใช้ ชื่อบัญชีตามชื่อโครงการพิเศษเป็ นเงินฝากถอนคืน เมื่อสิน้ สุดการดาเนินงานตามโครงการให้
นาส่งเข้ าเป็ นเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๓ การจัดสรรเงินรายได้ หรื อการจ่ายเงินรายได้ ของการดาเนินงานการจัดการศึกษาโครงการพิเศษให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัย หรื อตามเงื่อนไขที่ได้ กาหนดไว้ ในโครงการ
ข้ อ ๑๔ การจ่ายเงิ นตามข้ อ ๑๓ ให้ จ่ายได้ ไ ม่เกิ นร้ อยละแปดสิ บ ของรายได้ แต่ละโครงการ และให้
อธิการบดีหรื อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็ นผู้อนุมตั ิและก่อหนี ้ผูกพันเงินรายได้ นี ้ภายในวงเงินรายได้
ของแต่ละโครงการ
ข้ อ ๑๕ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

