
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วาดวยสถาบันพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร

พ.ศ. ๒๕๕๒

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๒  เมื่อ
วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๒  ไดมีมติใหจัดตั้งสถาบันพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร  นั้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗ (๒)  และ  (๑๔)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับมาตรา ๔  และมาตรา ๕  แหงพระราชบัญญัติการบริหาร
สวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๒  จึงออกระเบียบ  ไวดังนี้

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวย
สถาบันพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร  พ.ศ. ๒๕๕๒”

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  หรือมติอื่นใด  ในสวนที่กําหนดไวแลวซึ่งขัดหรือ

แยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ  ๔  ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการประจําสถาบันพลังงานและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืนรัตนโกสินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

รัตนโกสินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
“คณาจารยประจําหรือขาราชการ”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยและขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มิใชรองอธิการบดี  หัวหนาสวนราชการหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ขอ  ๕  ใหจัดตั้งสถาบันหนึ่งขึ้นเปนหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  เรียกวา  
“สถาบันพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร  (Rattanakosin  Sustainable Energy  and  



Environment  Institute)”  เพื่อบุกเบิกการวิจัยและพัฒนาดานพลังงานและสิ่งแวดลอม  บนพื้นฐานของ
หลักการ  “แนวทางอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน  (Sustainable  Industryoriented)    

ขอ  ๖  สถาบันพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร  มีวัตถุประสงคดังนี้
(๑)  เพื่อเปนหนวยงานในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางดาน

พลังงานและสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(๒)  เพื่อเปนหนวยงานที่ทํางานวิจัยพัฒนาและสรางองคความรูดานเทคโนโลยีพลังงาน

และสิ่งแวดลอมเชิงอุตสาหกรรม
(๓)  เพื่อเปนหนวยงานในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ดานเทคโนโลยีและการ   

จัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม  แกหนวยงานของภาครัฐ  และภาคเอกชน  ตลอดจนชุมชนทั่วไป
(๔)  เพื่อเปนหนวยบมเพาะเชิงธุรกิจสําหรับการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน
(๕)  เพื่อเปนหนวยงานกลางที่สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานอื่น  ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนเทคโนโลยีอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
ขอ  ๗  ในสถาบันพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร  ใหจัดแบงสวนงาน

ดังนี้
(๑) ฝายบริหารและแผนงาน
(๒) ฝายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี
(๓) ฝายนวัตกรรมการตลาดและพาณิชยกรรม
การจัดแบงสวนงานตามวรรคหนึ่ง  อาจกําหนดใหมีฝายอื่นหรือสวนงานที่เรียกชื่ออยาง

อื่นเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในขอ  ๖  เปนสวนงานในสถาบันพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
รัตนโกสินทร  อีกได

การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานในสถาบันพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
รัตนโกสินทร  ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  และใหออกเปนประกาศของสถาบัน

ขอ  ๘  ใหมีคณะกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี  หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เปนรองประธานกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เปนกรรมการ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวของดานพลังงานและการ

จัดการจํานวนสองคน  เปนกรรมการ  
(๕) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  ดานพลังงาน  ดานสิ่งแวดลอมและดานอื่นที่

เกี่ยวของ  จํานวนสามคน  เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการสถาบัน  เปนกรรมการและเลขานุการ
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กรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหนง  ๒  ป  และอาจไดรับการดํารง
ตําแหนงอีกได

ในกรณีที่กรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  หรือกรณีที่มีการ
แตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูที่ไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น  อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งได
แตงตั้งไวแลว

ในกรณีที่กรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อครบวาระ  ใหคงปฏิบัติหนาที่
ตอไปไดจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังกลาวขึ้นใหม

นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  อาจพนจากตําแหนงเมื่อ
ตาย  ลาออก  หรือขาดคุณสมบัติของตําแหนงกรรมการนั้น

ขอ  ๙  คณะกรรมการตามขอ  ๘  มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑)  กําหนดนโยบายและแผนงานหลักของสถาบัน  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

สถาบันตามขอ  ๖
(๒)  กําหนด  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและเรื่องอื่นๆ  ที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบันโดยออกเปนประกาศสถาบัน    
(๓)  จัดทําแผนปฏิบัติการรวมทั้งแผนการเงิน  และงบประมาณประจําปของสถาบัน  เพื่อ

เสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย
 (๔)  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
(๕)  จัดการประเมินผลและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
(๖)  พิจารณาอนุมัติหรือระงับโครงการวิจัย  และเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  โดยจัดทํา

เปนประกาศสถาบัน
(๗)  พิจารณาอนุมัติโครงการบริการทางวิชาการแกหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน  

ตลอดจนชุมชนทั่วไป
(๘)  พิจารณาอนุมัติโครงการในการบมเพาะเชิงธุรกิจสําหรับการพัฒนานวัตกรรมดาน

พลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน
 (๙)  กําหนดหลักเกณฑในการจายคาตอบแทน  เงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการ  และสิทธิ

ประโยชนเกื้อกูลอื่นของผูปฏิบัติงานประจําและลูกจางของสถาบัน  รวมถึงผูปฏิบัติงานในโครงการตาง ๆ  
ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  หัวหนางาน  และที่ปรึกษาของสถาบัน  ตลอดจนการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการตาง ๆ  ของสถาบัน

(๑๐)  ใหความเห็นและคําปรึกษาแนะนําแกผูอํานวยการ
(๑๑)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
(๑๒)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อใหทําหนาที่

พิจารณา  เสนอความเห็น  หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
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(๑๓)  ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบันและตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ขอ  ๑๐  ใหมีการประชุมของคณะกรรมการอยางนอยเดือนละครั้ง    การประชุม
คณะกรรมการแตละครั้ง  ใหประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุม  โดยตองมีคณะกรรมการมาประชุม
รวมกันแลวไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการตามวรรคแรก  ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่
ประชุม  หากประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการเปน
ประธานในที่ประชุมแทน  ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือตามเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน  หากคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด

ขอ  ๑๑  ใหมีผูอํานวยการคนหนึ่ง  เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
สถาบัน  และใหมีรองผูอํานวยการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ  รวมทั้งการพน
จากตําแหนงของรองผูอํานวยการและจํานวนรองผูอํานวยการ  ใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการ
กําหนด

ขอ  ๑๒  ผูอํานวยการมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑)  บริหารการดําเนินกิจการของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงค  ระเบียบ  นโยบาย

และแผนงานที่กําหนดไว
(๒)  ควบคุมดูแลการบริหารโครงการและกิจกรรมของสถาบัน  การเงิน  การพัสดุ  และ

ทรัพยสินอื่นของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงคและระเบียบที่กําหนดไว
(๓)  รับผิดชอบการดําเนินงานและบังคับบัญชาผูที่ปฏิบัติงานประจํา  และลูกจางของ

สถาบัน
(๔)  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะนําที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันพลังงานแก

หนวยงานระดับคณะและแกหัวหนางานในสถาบันพลังงาน
(๕)  ออกคําสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันโดยตองไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบ  นโยบาย  และแผนงานตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๖)  จัดทําแผนปฏิบัติการ  แผนการเงิน  แผนงบประมาณประจําป  รวมทั้งรายงานผลการ

ดําเนินการประจําปของสถาบันเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
(๗)  จัดหาทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ

สถาบัน
(๘)  ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบัน
(๙)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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ขอ  ๑๓  ใหผูอํานวยการดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
หรือบุคคลภายนอก  อันอยูในวัตถุประสงคของสถาบัน  ในการนี้  ผูอํานวยการจะมอบหมายใหบุคคลใด
ปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได  แตตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบหรือหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด

การทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ  ของสถาบัน  ใหเปนอํานาจของอธิการบดี  โดยอธิการบดีอาจ
มอบอํานาจใหผูอํานวยการทําการแทน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

ขอ  ๑๔  ผูอํานวยการ  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงตั้งใหม   
อีกได

ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ  
โดยรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ขอ  ๑๕  ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติประกาศของสถาบัน
(๕) ถูกถอดถอน
เมื่อผูอํานวยการพนจากตําแหนง  ใหรองผูอํานวยการพนจากตําแหนงดวย
ขอ  ๑๖  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  ใหอธิการบดีแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมคนหนึ่งเปนผูรักษาการในตําแหนง
ขอ  ๑๗  กรณีที่มีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรอง

ผูอํานวยการเปนผูรักษาการแทน  ถามีรองผูอํานวยการหลายคน  ใหรองผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมายเปน
หนังสือจากผูอํานวยการไวลวงหนาเปนผูรักษาการแทน  ถาผูอํานวยการมิไดมอบหมาย  ใหอธิการบดี
แตงตั้งรองผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการหรือมี
แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหอธิการบดีแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน

ขอ  ๑๘  ในการบริหารและดําเนินงานของสวนงานตามขอ  ๗  ใหมีหัวหนาคนหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแตละสวนงาน  และอาจใหมีที่ปรึกษาของสวนงานนั้นได

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง  วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  
รวมถึงการกําหนดอํานาจและหนาที่ของหัวหนา  และที่ปรึกษา  ตลอดจนการบริหารงานของสวนงานตาง ๆ  
ในสถาบัน  ใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด

ขอ  ๑๙  กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ  หัวหนา  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได  ใหนําขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ขอ  ๒๐  ใหผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในขอ  ๖(๑)  ไดปริญญาของแตละหลักสูตร
นั้น ๆ  โดยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ขอ  ๒๑  คณาจารยประจําหรือขาราชการ  ที่ประสงคจะโอนมาปฏิบัติงานในสถาบัน  ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัดและสถาบัน

ขอ  ๒๒  การบริหารเงินรายไดของสถาบันนั้นตองจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคใน
ขอ  ๖  และเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทรที่
คณะกรรมการกําหนดขึ้น  ทั้งนี้ตองไมขัดตอขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วา
ดวยการเงิน  และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

บทเฉพาะกาล
ขอ  ๒๓  ในวาระแรกของการจัดตั้งสถาบัน  ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมจาก

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบัน  และเมื่อไดมีประกาศของคณะกรรมการ  
เกี่ยวกับคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  วาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการและรอง
ผูอํานวยการ  รวมทั้งการพนจากตําแหนงรองผูอํานวยการและจํานวนรองผูอํานวยการตามขอ  ๑๑  แลว  ให
อธิการบดีจัดใหมีการสรรหาผูอํานวยการตามประกาศดังกลาวโดยเร็วตอไป

ประกาศ   ณ   วันที่        7   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(นายประพัฒน  โพธิวรคุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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