
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย ส านกักิจการพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
_________________ 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบงัคบัเก่ียวกับการด าเนินงานส านกักิจการพิเศษ อาศยัอ านาจตามความใน

มาตรา ๑๓  มาตรา ๑๘ (๒) (๕) (๑๒) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗   
สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  จงึออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อ ๑  ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย ส านกักิจการพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๘” 
 

ข้อ ๒  ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ในข้อบงัคบันี ้
“มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

  “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
“ส านกักิจการพิเศษ” หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลยัมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีโครงสร้างและระบบ

การบริหารงานท่ีแยกออกจากระบบราชการ  ท าหน้าท่ีด าเนินการด้านกิจการพิเศษ  โดยยึดหลกัให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

“กิจการพิเศษ” หมายถึง การด าเนินการของมหาวิทยาลัยท่ีมีส่วนสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการ การเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั โดยมีระบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจท่ีมีความคล่องตวัทัง้ด้านการ
บริหารจดัการ การเงินการบญัชี ระบบงบประมาณ และการบริหารงานบคุคล 
 “ธุรกิจวิชาการ” หมายถึง การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากฐานวิชาการท่ีมหาวิทยาลยัมีความเช่ียวชาญ และ
น านวัตกรรมไปสู่การปฏิบตัิ เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน การอบรม การวิจัย  การบริการชุมชน และการ
ด าเนินงานทางธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารส านกักิจการพิเศษ 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบงัคบันี ้และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย 



หมวด  ๑ 
บททัว่ไป 

________________ 
 

ข้อ ๕  ให้จัดตัง้ส านักกิจการพิเศษขึน้ในมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมี
ผู้อ านวยการส านกักิจการพิเศษ ซึ่งแตง่ตัง้และถอดถอนโดยอธิการบดี เป็นผู้บงัคบับญัชารับผิดชอบงานของส านกั
กิจการพิเศษ 

ให้ผู้อ านวยการส านกักิจการพิเศษ แตง่ตัง้ผู้จดัการส านกักิจการพิเศษ 
 

ข้อ ๖  ให้ส านกักิจการพิเศษ พฒันาระบบการจดัการธุรกิจวิชาการ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นแบบอย่าง
การปฏิบัติ การฝึกฝน สร้างเสริมประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจแก่นักศึกษาตามหลักสูตรการเรียน      
การสอน สนับสนุนพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพ  การบริหารจัดการ ซึ่งสร้างผล
ประกอบการและแสวงหารายได้ตามเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และส่งเสริม
การศกึษาค้นคว้าให้เป็นองค์ความรู้ด้านวิชาชีพและสร้างนวตักรรม 
 

 ข้อ ๗  ให้ส านกักิจการพิเศษโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลของส านกักิจการพิเศษแยกเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดวันและเวลาท างาน วันหยุด การบรรจุ การแต่งตัง้ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนขัน้เงินเดือน ค่าล่วงเวลา การลา การออกจากงาน สวัสดิการ วินัย        
การลงโทษ และคา่ตอบแทนของบคุลากรส านกักิจการพิเศษตามท่ีเห็นสมควร  
 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการบริหารส านกักิจการพิเศษ 

__________________ 
 

ข้อ ๘  ให้มหาวิทยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารส านกักิจการ
พิเศษ” ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งได้แก่ รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
ผู้อ านวยการส านกักิจการพิเศษ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้จดัการส านกักิจการพิเศษเป็นกรรมการและเลขานกุาร 
และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิอีกไมเ่กินหกคน 

 

ข้อ ๙  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละสองปี และอาจได้รับแตง่ตัง้ใหม่ อีกได้ 
นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในวรรคหนึง่แล้ว กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิพ้นจากต าแหนง่เม่ือ  
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ถกูจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ 



(๔)  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพร่องตอ่หน้าท่ีหรือหย่อนความสามารถ 
(๕)  เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๖)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ให้ด าเนินการภายในหกสิบวนัก่อนท่ีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจะครบวาระ 

หรือภายในหกสิบวนัหลงัจากกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากต าแหนง่ 
ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  และได้มีการด าเนินการให้ผู้ ใดด ารง

ต าแหนง่แทนแล้ว  ให้ผู้นัน้อยูใ่นต าแหนง่เพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ซึง่ตนแทน 
ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แตย่งัมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ

ผู้ ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าจะได้มีกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิใหมแ่ล้ว  

เม่ือประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่ง  ให้กรรมการพ้นจากต าแหนง่ด้วย 
 

 ข้อ ๑๐  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
(๑)  ก าหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานโครงการพิเศษตา่งๆ   
(๒)  จดัแบง่ส่วนงาน และขอบเขตหน้าท่ีของส่วนงานดงักลา่ว 
(๓)  พิจารณาแผนการลงทนุ  และแผนการเงิน 
(๔)  ก าหนดขอบเขตและวิธีการใช้อ านาจของส านกักิจการพิเศษ 
(๕)  ออก กฎ ระเบียบ ประกาศของส านกักิจการพิเศษ 
(๖) การก าหนดต าแหน่ง  คณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง อตัราเงินเดือน  คา่จ้าง  และเงินคา่ตอบแทนอ่ืนของ

บคุลากร 
(๗)  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือ คดัเลือก  บรรจ ุ แตง่ตัง้    ถอดถอน ด าเนินการทางวินยั และการลงโทษ

ทางวินยั การออกจากต าแหนง่ การร้องทกุข์และการอทุธรณ์การลงโทษของบคุลากรของส านกักิจการพิเศษ รวมทัง้
วิธีการและเง่ือนไขในการจ้างบคุลากร 

(๘)  จดัสวสัดกิาร และสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่บคุลากร 
(๙)  บริหารและจดัการด้านการเงินการบญัชี การงบประมาณ การพสัด ุและทรัพย์สิน 
(๑๐) แตง่ตัง้และถอดถอนผู้ตรวจสอบภายใน  
(๑๑) ก ากบัดแูล การด าเนินงานของส านกังานกิจการพิเศษ และโครงการพิเศษ ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ  ภายใต้ข้อบงัคบั  ค าสัง่  ระเบียบปฏิบตัิ     
(๑๒) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
  

 ข้อ ๑๑  การประชมุคณะกรรมการ ให้น าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย การประชมุสภา
มหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๔๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 
 
 



 ข้อ ๑๒  ให้ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดงันี ้
(๑)  เป็นผู้แทนของส านกักิจการพิเศษในกิจการทัว่ไป 
(๒)  เป็นผู้ใช้อ านาจของคณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๓)  เป็นผู้ด าเนินการตามหน้าท่ีของคณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
การใช้อ านาจและการปฏิบตัิหน้าท่ีของประธานกรรมการตาม (๒) และ (๓) ประธานกรรมการอาจมอบ

อ านาจให้รองประธานกรรมการปฏิบตัิหน้าท่ีแทนก็ได้ 
 

หมวด ๓ 
การงบประมาณ  การเงิน  และการบญัชี 

______________ 
 
 ข้อ ๑๓  มหาวิทยาลยัอาจจดัสรรเงินงบประมาณประจ าปี  โดยการอนมุตัิของสภามหาวิทยาลยัเพ่ือเป็น
เงินทนุของส านกักิจการพิเศษ 
 

ข้อ ๑๔   ส านกักิจการพิเศษอาจมีรายได้ ดงัตอ่ไปนี ้
(๑)  เงินทนุท่ีมหาวิทยาลยัจดัสรรให้ 
(๒)  เงินรายได้จากการด าเนินงานในข้อ ๖ 
(๓)  เงินอุดหนุนท่ีมหาวิทยาลัยอาจจดัสรรให้ จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเกิดจากรายได้ของ

มหาวิทยาลยั 
(๔)  เงินอดุหนนุ เงินบริจาค  หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ  ซึง่มีผู้มอบให้ 
(๕)  ดอกเบีย้จากเงินฝากธนาคาร หรือผลประโยชน์อ่ืนจากเงินและทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)  
(๖)  เงินรายได้อ่ืนๆ 

 

ข้อ ๑๕   รายได้ของส านกักิจการพิเศษต้องจดัสรรเพ่ือด าเนินงานของส านกักิจการพิเศษ และจดัสรรให้กบั
มหาวิทยาลยัตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด แตต้่องไมน้่อยกว่าอตัราร้อยละย่ีสิบของก าไรสทุธิ 

 

ข้อ ๑๖ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และสินทรัพย์ของส านักกิจการพิเศษให้แยกออกจาก
มหาวิทยาลยั ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามระเบียบของส านกักิจการพิเศษว่าด้วยเร่ืองดงักล่าว  

 

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงิน ให้สภามหาวิทยาลยัทราบทกุ
ปี   

 

 ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีส านกักิจการพิเศษไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้  หรือยุบเลิก ให้คณะกรรมการ
แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีเพ่ือตรวจสอบทรัพย์สินของส านกักิจการพิเศษ 



ถ้าการตรวจสอบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง มีทรัพย์สินท่ีอาจมีเหลือหรือหนีส้ิน ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัเป็นผู้ รับผิดชอบ แล้วแตก่รณี 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
                                (คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
             นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 
 


