
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วย กองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 เพ่ือให้การบริหารเงินรายได้ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  
เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน  และสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง  จึงเห็นควร
ให้จัดตั้งกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๔)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ  ๒๗  ข้อ  ๒๘  และข้อ  ๒๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ  ๒๒ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์  พ.ศ.๒๕๕๒  โดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒   จึงวางระเบียบไว้ดังนี้    
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วย
กองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
           “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
           “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  
           “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
           “วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
                   “กองทุน” หมายความว่า กองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
           “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
           “คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
           “บุคลากร”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้าง
ชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสังกัดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์    
 ข้อ ๔  ให้จัดตั้งกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (๑)  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัย 

(๒)  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 



  (๓)  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย 
  (๔)  เพ่ือส่งเสริมงานบริการวิชาการและกิจกรรมของชุมชน 
  (๕)  เพ่ือจัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
  (๖)  เพ่ือจัดสรรเป็นสวัสดิการของบุคลากร 
  (๗)  เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ  ของผู้บริจาค 
 ข้อ ๕  รายได้ของกองทุนมีดังนี้ 
  (๑)   เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เป็นรายปี 

(๒)   เงินที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน  
(๓)   เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงานของวิทยาลัย 
(๔)   เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๕)   เงินและทรัพย์สินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรให้ 
(๖)   เงินและทรัพย์สินที่ได้จากการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน 
(๗)   เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 
(๘)   เงินที่ได้จากดอกผลของกองทุน 
(๙)   รายได้อ่ืน 

ข้อ  ๖  เงินและทรัพย์สินที่วิทยาลัยได้รับจากการด าเนินกิจการของวิทยาลัยให้น าส่งเข้ากองทุน 
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการกองทุนพลังงานและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืนรัตนโกสินทร์ 

ประกอบด้วย 
 (๑)  อธิการบดี      เป็นประธาน   
 (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
       จ านวน  ๒  คน     เป็นกรรมการ 
 (๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกิน ๒ คน  เป็นกรรมการ 
 (๔)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   เป็นกรรมการ 
 (๕)  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน   เป็นกรรมการ 
 (๖)  ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นกรรมการ   

   (๗)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
      อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน จ านวน  ๒  คน 
กรรมการตาม (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมีวาระการด ารงต าแหน่ง เท่ากับวาระการ

ด ารงต าแหน่งในสภามหาวิทยาลัย  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิ ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการตามระเบียบนี้  

กรรมการตาม (๓) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี แต่อาจได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการตามระเบียบนี้  

ข้อ ๘  คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
          (๑)  ก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารเงินกองทุนโดยไม่ขัดต่อนโยบายและทิศ

ทางการด าเนินงานของวิทยาลัย 



          (๒)  ก าหนดอัตราเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่าย  และค่าตอบแทนต่างๆ  รวมทั้งก าหนด
ประเภทของการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้  เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยอนุมัติ  และ
ออกเป็นประกาศของวิทยาลัย             
                      (๓)  พิจารณากลั่นกรองการใช้ผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนหรือเงินกองทุน  ในการ
สนับสนุนโครงการต่างๆ  ของวิทยาลัย  เพื่อเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยอนุมัติ 

          (๔)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สินและบัญชีรายรับ รายจ่าย 
เสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ 

          (๕)  พิจารณาการจัดสวัสดิการอื่นๆ แก่บุคลากรเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
          (๖)  ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอมหาวิทยาลัย 
          (๗)  จัดหารายได้หรือผลประโยชน์อื่น  เพื่อน ามาสมทบกองทุนตามท่ีเห็นสมควร 
          (๘)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  หรือด าเนินกิจการอ่ืนใดที่

เหมาะสมเพื่อให้การบริหารกองทุนนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ข้อ  ๙  การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และ 

ผู้บริจาค 
 ข้อ ๑๐  การรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัย  และการเก็บ

รักษาเงินให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้เก็บและน าเข้าบัญชีกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  
 ข้อ ๑๑  หากกองทุนมีรายได้และทรัพย์สินมากพอที่จะน าไปสนับสนุนการด าเนินกิจการอ่ืน

ของมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนไปใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยได้ 
 ข้อ ๑๒ การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ให้อธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการกองทุน 
ข้อ  ๑๓  ภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณแผ่นดิน ให้คณะกรรมการกองทุนเสนอ

บัญชี ตามหลักบัญชีสากล แสดงงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว ให้มหาวิทยาลัย
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ข้อ  ๑๔  การเลิกกองทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้วประกาศให้ทราบ
ทั่วกัน 

ข้อ ๑๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     
  
 
             
             (นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ) 
                 นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 


