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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

ว�าด�วยกองทุนส�งเสริมสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 โดยท่ีเป�นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ�ในการดําเนินการกองทุนส งเสริมสุขภาพและการกีฬา ให'มี
ความเหมาะสมกับการสนับสนุนและส งเสริมสุขภาพและการกีฬาเพ่ือให'เกิดประโยชน�สูงสุดกับมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับข'อ ๒๗  ข'อ ๒๘  และข'อ ๒๙  แห งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร�  ว าด'วยการเงินและทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร�ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๔  จึงวางระเบียบไว'
ดังต อไปนี้ 
 ข'อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  ว าด'วยกองทุน
ส งเสริมสุขภาพและการกีฬา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ข'อ ๒  ระเบียบนี้ให'ใช'บังคับต้ังแต วันถัดจากวันประกาศเป�นต'นไป 
  ข'อ ๓  บรรดาข'อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  หรือมติอ่ืนใดท่ีกําหนดไว'แล'วในระเบียบนี้หรือ
ซ่ึงขัดหรือแย'งกับระเบียบนี้  ให'ใช'ระเบียบนี้แทน 

 ข'อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
“กองพัฒนานักศึกษา”  หมายถึง  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร� 
“กองทุน”  หมายถึง  กองทุนส งเสริมสุขภาพและการกีฬา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร� 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนส งเสริมสุขภาพและการกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
 “หน วยงาน”  หมายความรวมถึง  สํานักงานอธิการบดี  สํานักงานวิทยาเขต  คณะ  สถาบัน  สํานัก  

วิทยาลัย  หรือหน วยงานท่ีเรียกชื่ออย างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท าคณะ  กองหรือหน วยงานท่ีเรียกชื่ออย างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท ากอง 
  “บุคลากร”  หมายความรวมถึง  ข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ  ลูกจ'างประจํา  และลูกจ'างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย   



๒ 

 

  “กีฬา”  หมายถึง  กีฬาภายในมหาวิทยาลัย  กีฬาระหว างมหาวิทยาลัยกับหน วยงานภายนอก
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและกีฬาระหว างประเทศ   
 ข'อ ๕  กองทุนส งเสริมสุขภาพและการกีฬา  มีวัตถุประสงค� ดังนี้ 

(๑)   เพ่ือส งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร 
(๒)   เพ่ือสนับสนุนให'นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีทักษะด'านกีฬา 

 (๓)  เพ่ือสนับสนุนการสร'างความสัมพันธ�อันดีระหว างนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และหน วยงานภายนอก  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  โดยการแข งขันกีฬา 

 (๔)  เพ่ือส งเสริมให'หน วยงานต าง ๆ  มุ งพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในการทํางานร วมกันเป�น
หมู คณะ  มีประสบการณ�ท่ีดีในการฝHกฝนการเป�นผู'นําและผู'ตามท่ีดี 

 (๕)  เพ่ือสนับสนุนการสร'างความรู'  รัก  สามัคคี  ร วมกันสร'าง  และรักษาชื่อเสียง  เกียรติยศ
ของมหาวิทยาลัย 
 ข'อ ๖  เงินกองทุนและทรัพย�สินของกองทุนอาจได'มาดังนี้ 
  (๑)  เงินสมทบร'อยละ ๑ ของงบประมาณเงินรายได'ในแต ละปKงบประมาณ 

 (๒)  เงินหรือทรัพย�สินอ่ืนท่ีมีผู'บริจาคให' 
 (๓)  เงินและทรัพย�สินท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให'นํามาสมทบกองทุน 
 (๔)  เงินและทรัพย�สินท่ีคณะกรรมการกองทุนจัดหามาสมทบกองทุน 
 (๕)  เงินท่ีได'จากดอกผลของกองทุน 

 ข'อ ๗  การบริหารกองทุน ให'อธิการบดีแต งต้ังคณะกรรมการกองทุนข้ึนมาคณะหนึ่ง โดยให'เป�นไป
ตามข'อ ๙ แห งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ว าด'วยการดําเนินงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒  
เรียกว า “คณะกรรมการกองทุนส งเสริมสุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�” 
ประกอบด'วย 
  (๑)  อธิการบดี  หรือ  รองอธิการบดีท่ีได'รับมอบหมาย เป�นประธานกรรมการ 
  (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไม ใช ผู'ดํารงตําแหน งผู'บริหาร 

         จํานวน ๒ ท าน         เป�นกรรมการ 
  (๓)  ผู'ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จํานวนไม เกิน ๒ ท าน  เป�นกรรมการ 
  (๔)  รองอธิการบดีฝLายกิจการนักศึกษา เป�นกรรมการ 

  (๕)  รองอธิการบดีฝLายบริหาร เป�นกรรมการ 
  (๖)  ผู'อํานวยการกองคลัง เป�นกรรมการ 

       (๗)  ผู'อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                     เป�นกรรมการและเลขานุการ 
  ให'มีผู'ช วยเลขานุการได'ไม เกิน จํานวน ๒ ท าน 
  กรรมการตาม (๒) มีวาระการดํารงตําแหน ง เท ากับวาระการดํารงตําแหน งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ในกรณีท่ีกรรมการพ'นจากตําแหน งตามวาระ  แต ยังมิได'มีคําสั่งแต งต้ังคณะกรรมการใหม            
ให'คณะกรรมการซ่ึงพ'นจากตําแหน งปฏิบัติหน'าท่ีต อไป  จนกว าจะได'แต งต้ังคณะกรรมการตามระเบียบนี้ 



๓ 

 

  กรรมการตาม (๓) มีวาระการดํารงตําแหน ง ๒ ปK แต อาจได'รับแต งต้ังให'ดํารงตําแหน งใหม อีกได'      
ในกรณีท่ีกรรมการพ'นจากตําแหน งตามวาระแต ยังมิได'มีคําสั่งแต งต้ังคณะกรรมการใหม ให'คณะกรรมการ ซ่ึงพ'น
จากตําแหน งปฏิบัติหน'าท่ีต อไป  จนกว าจะได'แต งต้ังคณะกรรมการตามระเบียบนี้ 

 ข'อ ๘  คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจและหน'าท่ีดังนี้ 
  (๑)  กําหนดนโยบายและบริหารกองทุนให'เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของกองทุนโดยไม ขัดนโยบาย

และทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 (๒)  กําหนดหลักเกณฑ�อัตราเงินอุดหนุนและค าใช'จ ายต างๆ  รวมท้ังกําหนดประเภทของการ

ใช'จ ายตามวัตถุประสงค�ของกองทุนนี้  โดยจัดทําเป�นประกาศของมหาวิทยาลัย  แต ท้ังนี้ต'องไม ขัดหรือแย'งกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  ว าด'วยการเงินและทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 (๓)  พิจารณาอนุมัติผลประโยชน�ท่ีเกิดจากกองทุนหรือเงินกองทุน เพ่ือสนับสนุนโครงการ
เก่ียวกับการส งเสริมสุขภาพและการกีฬาของมหาวิทยาลัย 

 (๔)  พิจารณาคัดเลือกและให'รางวัลนักกีฬาของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลงานดีเด นและสร'าง
ชื่อเสียงให'กับมหาวิทยาลัย 

 (๕)  ส งเสริมและเผยแพร ประชาสัมพันธ�ผลงานทางด'านส งเสริมสุขภาพและการกีฬาของ
มหาวิทยาลัย 

 (๖)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  รายงานทรัพย�สิน  และบัญชีรายรับ รายจ าย  
เสนอต อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบทุกสิ้นปKงบประมาณ 
 (๗)  จัดหารายได'หรือผลประโยชน�อ่ืน  เพ่ือนํามาสมทบกองทุนตามท่ีเห็นสมควร 

 (๘) ปฏิบัติหน'าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข'องตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย หรือดําเนินกิจการอ่ืนใดท่ีเหมาะสม  
เพ่ือให'การบริหารกองทุนนี้เป�นไปตามวัตถุประสงค� 
 ข'อ ๙  ให'อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีท่ีมีปOญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
ให'อธิการบดีเป�นผู'วินิจฉัยชี้ขาดและให'ถือเป�นท่ีสุด 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี       ๑๑   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
              (นายประพัฒน�  โพธิวรคุณ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  

 


