ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การบริ หารจัดการโครงการพิเศษ
พ.ศ.๒๕๔๙
_______________
เพื่อให้ การดาเนินงานในการนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิด ประโยชน์
สูง สุดในการบริ การทางวิช าการ หรื อการจัดการและให้ เป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภ าพ จึง เป็ นการสมควรออก
ข้ อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การโครงการพิ เ ศษ อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)(๑๒) แห่ ง
พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัยราชภัฏ สวนดุสิ ต จึง ออกข้ อ บัง คับ ไว้
ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ ว ย การบริ หารจัดการโครงการ
พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๙”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ ที่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้แทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“ผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษ” หมายถึง หน่วยงาน บุคคลหรื อคณะบุคคลที่รับผิดชอบการบริ หารจัดการ
โครงการพิเศษ
“โครงการพิเศษ” หมายถึง โครงการที่มหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ ดาเนินการมีลกั ษณะเฉพาะตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และมีศกั ยภาพในการพึง่ ตนเอง
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๕ โครงการพิเศษ ที่จดั ขึ ้นต้ องเป็ นไปตามหลักการอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นโครงการที่ใช้ องค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัย ไปดาเนินการในรู ปแบบการบริ การทางวิชาการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

(๒) เป็ นโครงการที่มหาวิทยาลัยมอบให้ ผ้ รู ับผิดชอบโครงการพิเศษไปดาเนินการร่วมกับองค์กรของรัฐ
หรื อเอกชนภายนอก เพื่อเป็ นการพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความชานาญ ในการปฏิบตั ิ ตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย
(๓) เป็ นโครงการที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ าไปดาเนินการ สามารถสร้ างองค์
ความรู้ใหม่ให้ เกิดผลประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยได้
ข้ อ ๖ การจัด ท าโครงการพิ เ ศษ ให้ ผู้รั บผิ ด ชอบโครงการพิ เ ศษจัด ท ารายละเอี ย ดการด าเนิ น งาน
การวิเคราะห์งบการเงินเสนอมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิ
ข้ อ ๗ ผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(๑) มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการบริหารจัดการโครงการพิเศษ
(๒) สามารถจัดทาโครงการในลักษณะพึง่ ตนเอง และมีรายได้ นามาพัฒนามหาวิทยาลัย
(๓) มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในด้ านที่จะดาเนินการโดยเฉพาะ
(๔) มีระบบการเงิน และบัญชีที่ชดั เจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๕) มีความรับผิดชอบ และมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์
ข้ อ ๘ งบประมาณที่ใช้ ในการลงทุน การบริหารจัดการ และการดาเนินงานโครงการพิเศษอาจได้ มาจาก
(๑) งบประมาณสนับสนุนในการลงทุนจากมหาวิทยาลัยที่เป็ นเงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๒) เงินสนับสนุนจากบุคคล องค์กร หรื อหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) เงินรายได้ จากการดาเนินโครงการพิเศษ
(๔) เงินกู้จากแหล่งเงิน หรื อสถาบันการเงินตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
(๕) เงินบริจาค
(๖) เงินร่วมลงทุน
(๗) อื่นๆ
ข้ อ ๙ เงินรายได้ จากการดาเนินงานของโครงการพิเศษ ให้ นาฝากธนาคารพาณิชย์ ในนามมหาวิทยาลัย
ใช้ ชื่อบัญชีตามชื่อโครงการพิเศษเป็ นเงินฝากถอนคืน เมื่อสิ ้นสุดการดาเนินงานตามโครงการให้ นาส่งเข้ าเป็ นเงิน
รายได้ ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๐ ในการบริ หารจัดการโครงการพิเศษ การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ การจัดสรรเงิน
รายได้ การกาหนดค่าใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการ และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หรื อตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย หรื อตามข้ อตกลงในการจัดทาโครงการพิเศษนันๆ
้
ข้ อ ๑๑ ในกรณี ที่เ ป็ นโครงการระยะยาว ซึ่ง มี ระยะเวลาของการดาเนินงานเกิ นกว่า ๑๒ เดือน ให้
ผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษ แต่ละโครงการรายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน ทุกรอบ
ระยะเวลา ๖ เดือน

ข้ อ ๑๒ ให้ มหาวิทยาลัยประมวลผลการดาเนินงานของโครงการพิเศษเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ ทุกปี
ข้ อ ๑๓ ในกรณี ที่การดาเนินงานของโครงการพิเศษมีแนวโน้ ม ที่จะไม่ประสบผลสาเร็ จ และอาจจะ
ก่อให้ เกิดความเสียหายได้ ให้ อธิการบดีที่มีอานาจยุติ แทรกแซง หรื อเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษได้
และรายงานให้ สภามหาวิทยาลัยทราบ
ในกรณีที่โครงการพิเศษไม่ประสบผลสาเร็จ และเกิดความเสียหาย ให้ ตงคณะกรรมการขึ
ั้
้นมาตรวจสอบ
หาผู้รับผิดชอบของโครงการพิเศษนันๆ
้
ข้ อ ๑๔ ให้ อธิ การบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความ และวินิจฉัย
บทเฉพาะกาล
_______________
ข้ อ ๑๕ บรรดาโครงการพิเศษต่างๆ ของสานักกิจการพิเศษ ที่ใช้ ระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ ที่ออกตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย สานักกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ มีผลใช้ บงั คับต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

