ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย สานักกิจการพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๘
_________________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินงานสานักกิจการพิเศษ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ (๒) (๕) (๑๒) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย สานักกิจการพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สานักกิจการพิเศษ” หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีโครงสร้ างและระบบ
การบริ หารงานที่แยกออกจากระบบราชการ ทาหน้ าที่ดาเนินการด้ านกิจการพิเศษ โดยยึดหลักให้ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
“กิจการพิเศษ” หมายถึง การดาเนินการของมหาวิทยาลัยที่ มีส่วนสัมพันธ์ และส่งเสริ มสนับสนุนงาน
วิชาการ การเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบการบริ หารงานในเชิงธุรกิจที่มีความคล่องตัวทังด้
้ านการ
บริหารจัดการ การเงินการบัญชี ระบบงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
“ธุรกิจวิชาการ” หมายถึง การสร้ างองค์ความรู้ใหม่จากฐานวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ และ
นานวัตกรรมไปสู่การปฏิบตั ิ เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนการสอน การอบรม การวิจัย การบริ การชุมชน และการ
ดาเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริ หารสานักกิจการพิเศษ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ให้ อธิ การบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่งเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย

หมวด ๑
บททัว่ ไป
________________
ข้ อ ๕ ให้ จัดตัง้ ส านักกิ จการพิ เศษขึน้ ในมหาวิทยาลัยเป็ นหน่วยงานที่ มี ฐานะเที ยบเท่าคณะ โดยมี
ผู้อานวยการสานักกิจการพิเศษ ซึ่งแต่งตังและถอดถอนโดยอธิ
้
การบดี เป็ นผู้บงั คับบัญชารับผิดชอบงานของสานัก
กิจการพิเศษ
ให้ ผ้ อู านวยการสานักกิจการพิเศษ แต่งตังผู
้ ้ จดั การสานักกิจการพิเศษ
ข้ อ ๖ ให้ สานักกิจการพิเศษ พัฒนาระบบการจัดการธุรกิจวิชาการ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นแบบอย่าง
การปฏิ บัติ การฝึ กฝน สร้ างเสริ มประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการธุ รกิ จแก่นักศึกษาตามหลักสูตรการเรี ยน
การสอน สนับสนุนพัฒนาให้ มหาวิ ทยาลัยเป็ นองค์ กรที่ มี ม าตรฐานวิ ชาชี พ การบริ หารจัดการ ซึ่ งสร้ างผล
ประกอบการและแสวงหารายได้ ตามเป้ าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างมั่นคงและยั่งยื น และส่งเสริ ม
การศึกษาค้ นคว้ าให้ เป็ นองค์ความรู้ด้านวิชาชีพและสร้ างนวัตกรรม
ข้ อ ๗ ให้ สานักกิจการพิเศษโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดระเบียบ ว่าด้ วย การบริ หารงาน
บุคคลของสานักกิจการพิเศษแยกเป็ นการเฉพาะ โดยกาหนดวันและเวลาทางาน วันหยุด การบรรจุ การแต่งตัง้
การประเมิ นผลการปฏิ บัติงาน การเลื่ อนขัน้ เงิ นเดือน ค่าล่วงเวลา การลา การออกจากงาน สวัสดิการ วินัย
การลงโทษ และค่าตอบแทนของบุคลากรสานักกิจการพิเศษตามที่เห็นสมควร
หมวด ๒
คณะกรรมการบริ หารสานักกิจการพิเศษ
__________________
ข้ อ ๘ ให้ มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
น้ คณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการบริ หารสานักกิจการ
พิเศษ” ประกอบด้ วย กรรมการโดยตาแหน่งได้ แก่ รองอธิ การบดีที่อธิ การบดีมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ
ผู้อานวยการสานักกิจการพิเศษ เป็ นรองประธานกรรมการ ผู้จดั การสานักกิจการพิเศษเป็ นกรรมการและเลขานุการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินหกคน
ข้ อ ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้ รับแต่งตังใหม่
้
อีกได้
นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึง่ แล้ ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก

(๔) มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้ าที่หรื อหย่อนความสามารถ
(๕) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๖) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
การแต่งตังกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิ ให้ ดาเนินการภายในหกสิบวันก่อนที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ
หรื อภายในหกสิบวันหลังจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากตาแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และได้ มีการดาเนินการให้ ผ้ ใู ดดารง
ตาแหน่งแทนแล้ ว ให้ ผ้ นู นอยู
ั ้ ใ่ นตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผู้ซงึ่ ตนแทน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยงั มิได้ ดาเนินการให้ ได้ มาซึ่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใหม่ ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้ นจากตาแหน่งปฏิ บัติหน้ าที่ ต่อไป จนกว่าจะได้ มี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ ว
เมื่อประธานกรรมการพ้ นจากตาแหน่ง ให้ กรรมการพ้ นจากตาแหน่งด้ วย
ข้ อ ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงานและให้ ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานโครงการพิเศษต่างๆ
(๒) จัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้ าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(๓) พิจารณาแผนการลงทุน และแผนการเงิน
(๔) กาหนดขอบเขตและวิธีการใช้ อานาจของสานักกิจการพิเศษ
(๕) ออก กฎ ระเบียบ ประกาศของสานักกิจการพิเศษ
(๖) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้ าง และเงินค่าตอบแทนอื่นของ
บุคลากร
(๗) แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อ คัดเลือก บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน ดาเนินการทางวินยั และการลงโทษ
ทางวินยั การออกจากตาแหน่ง การร้ องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของบุคลากรของสานักกิจการพิเศษ รวมทัง้
วิธีการและเงื่อนไขในการจ้ างบุคลากร
(๘) จัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นแก่บคุ ลากร
(๙) บริหารและจัดการด้ านการเงินการบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และทรัพย์สิน
(๑๐) แต่งตังและถอดถอนผู
้
้ ตรวจสอบภายใน
(๑๑) กากับดูแล การดาเนินงานของสานักงานกิจการพิเศษ และโครงการพิเศษ ให้ เป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อย และมีประสิทธิภาพ ภายใต้ ข้อบังคับ คาสัง่ ระเบียบปฏิบตั ิ
(๑๒) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

ข้ อ ๑๒ ให้ ประธานกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
(๑) เป็ นผู้แทนของสานักกิจการพิเศษในกิจการทัว่ ไป
(๒) เป็ นผู้ใช้ อานาจของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๓) เป็ นผู้ดาเนินการตามหน้ าที่ของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การใช้ อานาจและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานกรรมการตาม (๒) และ (๓) ประธานกรรมการอาจมอบ
อานาจให้ รองประธานกรรมการปฏิบตั ิหน้ าที่แทนก็ได้
หมวด ๓
การงบประมาณ การเงิน และการบัญชี
______________
ข้ อ ๑๓ มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรเงินงบประมาณประจาปี โดยการอนุมตั ิของสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็ น
เงินทุนของสานักกิจการพิเศษ
ข้ อ ๑๔ สานักกิจการพิเศษอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี ้
(๑) เงินทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
(๒) เงินรายได้ จากการดาเนินงานในข้ อ ๖
(๓) เงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรให้ จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งเกิดจากรายได้ ของ
มหาวิทยาลัย
(๔) เงินอุดหนุน เงินบริจาค หรื อทรัพย์สินอื่นๆ ซึง่ มีผ้ มู อบให้
(๕) ดอกเบี ้ยจากเงินฝากธนาคาร หรื อผลประโยชน์อื่นจากเงินและทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๖) เงินรายได้ อื่นๆ
ข้ อ ๑๕ รายได้ ของสานักกิจการพิเศษต้ องจัดสรรเพื่อดาเนินงานของสานักกิจการพิเศษ และจัดสรรให้ กบั
มหาวิทยาลัยตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราร้ อยละยี่สิบของกาไรสุทธิ
ข้ อ ๑๖ การงบประมาณ การเงิ น การบัญชี และสิ นทรั พ ย์ ของส านักกิ จ การพิ เศษให้ แยกออกจาก
มหาวิทยาลัย ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามระเบียบของสานักกิจการพิเศษว่าด้ วยเรื่ องดังกล่าว
ข้ อ ๑๗ ให้ คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงิน ให้ สภามหาวิทยาลัยทราบทุก
ปี
ข้ อ ๑๘ ในกรณีที่สานักกิจการพิเศษไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ หรื อยุบเลิก ให้ คณะกรรมการ
แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของสานักกิจการพิเศษ

ถ้ าการตรวจสอบทรั พย์ สิ นตามวรรคหนึ่ง มี ทรั พย์ สิ นที่ อาจมี เหลื อหรื อหนี ส้ ิน ให้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
มหาวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยเป็ นผู้รับผิดชอบ แล้ วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

