
 
 

 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

เหตุผล 
 

โดยที่รัฐให้ความส าคัญกับการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมือง 
และก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา จึงมีความจ าเป็นต้องยกฐานะสถาบันการพลศึกษา
เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ  จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 



 
 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

....................................................................................................................................
........................................... 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒) พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
“มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค” หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติประจ าภาคเหนือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
“คณะกรรมการนโยบายวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายวิชาการ

ของโรงเรียนกีฬา 



๒ 

 

“สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๕  ให้สถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
  มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ 
ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๘  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์

ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัย บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์
การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 

 
มาตรา ๙  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการ 

โดยยึดหลัก ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ 

รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และท าการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศ 

ด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  



๓ 

 

(๓) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ 

(๔) จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาทางการกีฬาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 

 
มาตรา ๑๐  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานอธิการบดี 
(๒) ส านักงานรองอธิการบดีประจ าภาค 
(๓) วิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) โรงเรียนกีฬา 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได้ 
ส านักงานอธิการบดีอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
ส านักงานรองอธิการบดีประจ าภาคอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการ 

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
วิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานวิทยาเขตที่มีฐานะเทียบเท่ากอง    
คณะอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการ 

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะอาจแบ่งส่วนราชการเป็น

ส านักงานผู้อ านวยการ กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
โรงเรียนกีฬาอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน ฝ่าย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย 
ส านักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน ฝ่าย หรือส่วนราชการ 

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย 
ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการ 

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน 

 
มาตรา ๑๑  การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐  

วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ท าเป็นกฎกระทรวง 
การแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานวิทยาเขต ส านักงานคณบดี ส านักงาน

ผู้อ านวยการ ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง 
ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน ฝ่าย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าฝ่าย ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 



๔ 

 

การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน  
ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๒  มหาวิทยาลัยแบ่งการบริหารราชการเป็นสี่ภาค ดังต่อไปนี้ 
(๑) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเหนือ  
(๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(๓) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง  
(๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้  
การก าหนดและเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค 

ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการก าหนดให้ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้ังอยู่ใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใด ให้ท าเป็นกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๓  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษา

ชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่สมทบได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๔  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา 

หรือด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือของ
องค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมการจัดการศึกษาหรือด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๕  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัย นักเรียน และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณี 

หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
มาตรา ๑๖  นอกจากเงินที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมี

รายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 



๕ 

 

(๒) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ 
ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์  

(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๕) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอ่ืนที่มหาวิทยาลัยได้รับ 

เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
และที่เป็นทรัพย์สินอื่น  

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจาก 
ที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน 

 
มาตรา ๑๗  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ ซื้อด้วยเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๑๘  บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ 
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศ 

ก าหนดไว้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มี
ทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๒ 

การด าเนินการ 
   
   

มาตรา ๑๙  ให้มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งจ านวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
อธิการบดี และประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   



๖ 

 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง 
รองอธิการบดีหรือรองอธิการบดีประจ าภาคจ านวนสองคน และเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตจ านวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี
จ านวนหนึ่งคน หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจ านวนหนึ่งคน  
และเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจ านวนหนึ่งคน ในกรณีที่ไม่มผีู้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี
จ านวนสองคน  

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า 
ซ่ึงมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓) หรือ (๔) จ านวนสองคน และข้าราชการครูในโรงเรียนกีฬาซ่ึงมิใช่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓) หรือ (๔) จ านวนหนึ่งคน  

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือรองอธิการบดีประจ าภาคคนหนึ่ง 
ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี  
และให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง 
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายก 
สภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๐  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ 

(๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



๗ 

 

ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลง 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่าท่ีมีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารง
ต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระแตย่ังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่  
ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืน 
ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการด าเนินการให้ได้มา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่แล้ว 

 
มาตรา ๒๑  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง 
(๑) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค
หรือส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ส าหรับมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติประจ าภาคหรือส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

(๓) พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ทีค่ณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

(๔) ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๕) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐  

วรรคหนึ่งและวรรคสอง รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว 
(๗) พิจารณาการก าหนดและเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ประจ าภาค และการก าหนดให้ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ตั้งอยู่ใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง 

(๘) พิจารณาก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา   
(๙) อนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด 

ในระดับอุดมศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอื่น รวมทั้งการอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 



๘ 

 

(๑๐) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบและการยกเลิก 
การสมทบ 

(๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษาและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่น 

(๑๒) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณา 
ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ (๖) 
อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจ าภาค คณบดี  
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าภาค  

(๑๕) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(๑๖) ออกระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน การเงินและทรัพย์สิน 

ของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
(๑๗) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
และตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

(๑๙) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีประจ าภาคปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 

(๒๐) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย 

(๒๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ 
ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๒๒  การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๒๓  ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ 

รองอธิการบดีซ่ึงรับผิดชอบงานด้านวิชาการ รองอธิการบดีประจ าภาค เป็นกรรมการสภาวิชาการ 
และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุม 
สภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 



๙ 

 

มาตรา ๒๔  สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน รวมทั้ง 

การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๓ และการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๔ ต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๕) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ  
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งเสนอการแบ่งส่วนราชการ 
ของส่วนราชการดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 

 
มาตรา ๒๕  ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 

นโยบายวิชาการซึ่งประธานสภาวิชาการแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา 
ซ่ึงผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาในแต่ละภาคเลือกกันเองภาคละหนึ่งคน เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ 
และกรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกโรงเรียนกีฬา  

จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุม
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๖  คณะกรรมการนโยบายวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนกีฬา 

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนกีฬา 

ต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดท าสาระหลักสูตรการศึกษา  

การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนกีฬา 
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ  

(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกโรงเรียนกีฬา 
รวมทั้งเสนอการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

 



๑๐ 

 

มาตรา ๒๗  ให้มีสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ าหรือผู้สอน 

ในมหาวิทยาลัย และต้องไม่เป็นผู้ซ่ึงด ารงต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
(๒) รองประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ า

หรือผู้สอนในมหาวิทยาลัย และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
(๓) รองประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คนที่สอง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัย และต้องไม่เป็นผู้เป็นคณาจารย์ประจ าหรือผู้สอนในมหาวิทยาลัย  
(๔) กรรมการสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง

ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รองประธาน 
สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และกรรมการสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประชุม
ของสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๒๘  สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
(๑) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย  
(๒) จัดท าจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 

และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ 

ตามจรรยาบรรณ  
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๙  ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบ 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้ง 
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

 
มาตรา ๓๐  อธิการบดีนั้น จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน า 

ของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓  
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้   
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผล 

ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 



๑๑ 

 

(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

(๖) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุ 
มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  
(๘) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๙) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ 
ผู้ช่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔  
เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจาก

ต าแหน่งด้วย 
 
มาตรา ๓๑  ให้มีรองอธิการบดีประจ าภาค ภาคละหนึ่งคน เป็นผู้บังคับบัญชา 

และรับผิดชอบงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคแต่ละภาค และปฏิบัติหน้าที่ 
ช่วยอธิการบดีตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

รองอธิการบดีประจ าภาคนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
อธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีประจ าภาคพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 
มาตรา ๓๒  ให้มีผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต วิทยาเขตละหนึ่งคน  

เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของแต่ละวิทยาเขต และปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองอธิการบดีประจ าภาค 
ตามท่ีรองอธิการบดีประจ าภาคมอบหมาย 

ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 
มาตรา ๓๓  อธิการบดี รองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจ าภาค ต้องมีคุณสมบัติ 

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือมีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า
สี่ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัย 



๑๒ 

 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือมีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดี รองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจ าภาค  
ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๔  ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต ต้องส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร 
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย  

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีประจ า 
วิทยาเขตต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๓๕  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะ

ให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
(๓) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 

รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  

รองคณบดี รองคณบดีประจ าวิทยาเขต รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
เทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา อาจารย์พิเศษ และกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๕) แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและรองผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 

(๖) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินการและกิจการของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย  
และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 



๑๓ 

 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้  
ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย  
ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
ตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ เป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 
มาตรา ๓๗  รองอธิการบดีประจ าภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไป 

ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบาย 
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติประจ าภาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 
และของมหาวิทยาลัย 

(๓) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเสนอต่อ
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 

(๔) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค 

(๕) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา  
(๖) เสนอความเห็นต่ออธิการบดีในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา   
(๗) แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานรองอธิการบดีประจ าภาคและรองผู้อ านวยการ

ส านักงานรองอธิการบดีประจ าภาค  
(๘) สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติประจ าภาค หรืออธิการบดีมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๘  ในแต่ละมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค ให้มีคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค ประกอบด้วย รองอธิการบดีประจ าภาค เป็นประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่วิทยาเขตตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาที่โรงเรียนกีฬาตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น 
ผู้อ านวยการส านักงานรองอธิการบดีประจ าภาค เป็นกรรมการ และกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติประจ าภาคผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกิน
เกา้คน    

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   



๑๔ 

 

มาตรา ๓๙  คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค มีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคปฏิบัติตามนโยบาย 
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

(๒) ออกระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค 
เฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น  ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

(๓) พิจารณาและเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๔) พัฒนางานด้านวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติประจ าภาค 

(๕) เสนอขออนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด 
ในระดับอุดมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย     

(๖) พิจารณาและเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค 
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๗) พิจารณาและเสนอแผนการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าภาคต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๘) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและรองอธิการบดีประจ าภาค 
ในกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค 

(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
เพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประจ าภาค 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามทีส่ภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 
มาตรา ๔๐  ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน

ทั่วไปของวิทยาเขต และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของวิทยาเขตให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของวิทยาเขต  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิทยาเขต อธิการบดี 

หรือรองอธิการบดีประจ าภาคมอบหมาย 
 
มาตรา ๔๑  ในแต่ละวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการวิทยาเขต ประกอบด้วย  

ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีประจ าวิทยาเขต เป็นกรรมการ 
และกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 



๑๕ 

 

แต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งในจ านวนนี้จะต้องมีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของวิทยาเขตนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน    

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมและอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๒  ในคณะ ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ 

การบริหารงานของคณะ และจะให้มีรองคณบดีหรือรองคณบดีประจ าวิทยาเขตตามจ านวน 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีคณบดีมอบหมายก็ได้ 

คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

รองคณบดีและรองคณบดีประจ าวิทยาเขตนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ วรรคสองและวรรคสาม โดยค าแนะน าของคณบดี 

คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ และให้น าความในมาตรา ๓๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับ 
แก่การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 

เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีและรองคณบดีประจ าวิทยาเขตพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย 

 
มาตรา ๔๓  คณบดีต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่า

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน 
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  

รองคณบดีและรองคณบดีประจ าวิทยาเขตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง คณบดี รองคณบดี และรองคณบดี
ประจ าวิทยาเขตต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๔  ในคณะ ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย คณบดี  

เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง 
จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง

ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 



๑๖ 

 

มาตรา ๔๕  คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนพัฒนาของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกระเบียบและข้อบังคับของคณะเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับคณะ   

ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอ่ืนตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๓) พิจารณาก าหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะ 
เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 

(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
(๕) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม  
(๖) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความเป็นเลิศ

ด้านกีฬา  
(๙) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา    

หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
และให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาโดยค าแนะน าของคณบดี   

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
ของหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 
มาตรา ๔๗  ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มีหัวหน้า

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน 
ของส่วนราชการนั้น และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนราชการตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีมอบหมายก็ได้ 

หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
ของหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย   



๑๗ 

 

มาตรา ๔๘  ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจมี
คณะกรรมการประจ าส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง  

องคป์ระกอบ จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
อ านาจหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม
ของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๔๙  ในโรงเรียนกีฬา ให้มีผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาคนหนึ่ง 

เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของโรงเรียนกีฬา และจะให้มีรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬามอบหมายก็ได้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬานั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากข้าราชการครูซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งและวรรคสาม โดยค าแนะน าของรองอธิการบดี
ประจ าภาค 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬานั้น ให้รองอธิการบดีประจ าภาคแต่งตั้งจากข้าราชการครู 
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ วรรคสองและวรรคสาม โดยค าแนะน าของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา 

 
มาตรา ๕๐  ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
และได้ท าการสอนในโรงเรียนกีฬาหรือส่วนราชการอ่ืนในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในโรงเรียนกีฬาหรือส่วนราชการอ่ืน 
ในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอ่ืนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  ทั้งนี้ ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาต้องเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด 
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน
ในโรงเรียนกีฬาหรือส่วนราชการอ่ืนในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอ่ืนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในโรงเรยีนกีฬาหรือส่วนราชการอ่ืนในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอ่ืน 
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  ทั้งนี้ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา 
และรองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด 
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๑  ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไปของ

โรงเรียนกีฬา และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของโรงเรียนกีฬาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
(๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของโรงเรียนกีฬา  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 



๑๘ 

 

(๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินการและกิจการของโรงเรียนกีฬา 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค 

(๔) อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของโรงเรียนกีฬา  ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจ าภาค
มอบหมาย 

 
มาตรา ๕๒  ในแต่ละโรงเรียนกีฬา ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่

คณะกรรมการสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนครูจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมีท่ีตั้งอยู่ในภูมิล าเนาเดียวกัน 
กับโรงเรียนกีฬาจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนศิษย์เก่า
จ านวนหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวฒุิจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนการประชุมและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๓  การจัดท าระเบียนผลการเรียน การจัดท าประกาศนียบัตร  

การจัดท าวุฒิบัตร การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา และการจัดท าเอกสารหรือหลักฐาน
การศึกษาอ่ืน รวมทั้งการด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องด าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะก าหนดไว้ 
เป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๕๔  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจ าภาค 

ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต คณบดี รองคณบดี รองคณบดีประจ าวิทยาเขต 
หัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จะด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง จะรักษาราชการแทนต าแหน่งอ่ืนอีกหนึ่งต าแหน่งก็ได้ 
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 
มาตรา ๕๕  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจ

หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาราชการแทน การมอบอ านาจ 

ให้ปฏิบัติราชการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ 
ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่
กรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย 



๑๙ 

 

หมวด ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

   
 

มาตรา ๕๖  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๕๗  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๕๘  ให้สภาวิชาการหรือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ แล้วแต่กรณี 

จัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา  

 
มาตรา ๕๙  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 

ของอธิการบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๐  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า 

ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๔ 

ต าแหน่งทางวิชาการและวิทยฐานะ 
   

 
มาตรา ๖๑  คณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ 

สภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจ าตามวรรคหนึ่ง  

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 



๒๐ 

 

มาตรา ๖๒  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เปน็ไปตาม 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๓  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

และพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๔  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้  
โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ า 
ของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษโดยค าแนะน าของคณบดี  

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๖๕  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ มีสิทธิใช้ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี  
เป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้ค าน าหน้านามตามวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้ 
ศาสตราจารย์    ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ)  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)  
รองศาสตราจารย์   ใช้อักษรย่อ รศ.  
รองศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ใช้อักษรย่อ ผศ.  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
 
มาตรา ๖๖  วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 



๒๑ 

 

หมวด ๕ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

   
  

มาตรา ๖๗  ปริญญา มีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.  
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.  
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.  
 
มาตรา ๖๘  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

ในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย หรือในสาขาที่มีการจัดการศึกษาร่วมหรือสมทบกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน  

การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อส าหรับปริญญานั้น
อย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๖๙  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้ 
 
มาตรา ๗๐  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ  

และอนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทแล้ว 
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีแล้ว 
(๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใด 

สาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงข้ันได้รับปริญญาตรี     
(๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา และตามหลักสูตร 

ที่ต่ ากว่าอนุปริญญา  
 
มาตรา ๗๑  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

เห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ครู  
ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้นมิได้ 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๒  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ 

เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด 



๒๒ 

 

และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  
โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๓  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการในมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือเพ่ือการใด ๆ 
ที่มิใช่เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากมหาวิทยาลัย 

 
มาตรา ๗๔  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย  

หรือเครื่องแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษาได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  

 
หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 
     

 
มาตรา ๗๕  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ 

เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบสิ่งดังกล่าว  
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร  
หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัย หรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท า
เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น หรือเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 
มาตรา ๗๖  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
(๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

หรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ 

ของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งท าเลียนแบบ  
(๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

หรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๓ วรรคสอง 



๒๓ 

 

ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒)  
แต่กระทงเดียว  

ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๗๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง อัตราก าลัง งบประมาณ และรายได้ของสถาบันการพลศึกษาตาม
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๘  ให้ส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป จนกว่า
จะมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๗๙  ในวาระเริ่มแรก ใหม้หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตปิระจ าภาคตามมาตรา ๑๒  

ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเหนือ ประกอบด้วย วิทยาเขต

เชียงใหม่ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตล าปาง วิทยาเขตสุโขทัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
และโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง  

(๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาเขตอุดรธานี โรงเรียนกีฬา 
จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

(๓) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาเขตกรุงเทพ 
วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง โรงเรียนกีฬา 
จังหวัดชลบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  

(๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้ ประกอบด้วย วิทยาเขตกระบี่ 
วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตยะลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง โรงเรียนกีฬา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

 
มาตรา ๘๐  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน 

ของสถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   



๒๔ 

 

ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษาแต่งตั้ง 
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป  
จนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจหรือสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๘๑  ในระหวา่งที่ยังไม่มีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาวิชาการ 

ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดีซ่ึงรับผิดชอบงานด้านวิชาการ 
และรองอธิการบดีประจ าภาค เป็นกรรมการสภาวิชาการ 

 
มาตรา ๘๒  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งอธิการบดีต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งอธิการบดีตามมาตรา ๙๕  

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบัน 
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๘๓  การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี ให้นับวาระการด ารง

ต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระแรก 
 
มาตรา ๘๔  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งคณบดีต่อไปจนกว่าจะครบ
วาระ 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีและรองคณบดีประจ าวิทยาเขตตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง  

 
มาตรา ๘๕  การนับวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี ให้นับรวมวาระการด ารง

ต าแหน่งตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวาระการด ารงต าแหน่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 
มาตรา ๘๖  ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีประจ าภาค 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้าราชการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
รองอธิการบดีประจ าภาคตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๘๗  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตามพระราชบัญญัติ

สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันกอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พ้นจากต าแหน่ง 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต และให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนั้น 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 



๒๕ 

 

ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตามวรรคหนึ่งคงด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง  

 
มาตรา ๘๘  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตามพระราชบัญญัติ

สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พ้นจากต าแหน่ง 
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 

 
มาตรา ๘๙  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาและรองผู้อ านวยการ

โรงเรียนกีฬาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไป 

 
มาตรา ๙๐  ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค ประกอบด้วย  
รองอธิการบดีประจ าภาค เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่วิทยาเขต 
ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น และผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาที่โรงเรียนกีฬา
ต้ังอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น เป็นกรรมการ  

 
มาตรา ๙๑  ในระหวา่งที่ยังไม่มีคณะกรรมการวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้คณะกรรมการวิทยาเขต ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ 
และรองคณบดีประจ าวิทยาเขต เป็นกรรมการ 

 
มาตรา ๙๒  ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหค้ณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการ 

 
มาตรา ๙๓  ให้คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกีฬาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้   

 
มาตรา ๙๔  ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของสถาบัน 
การพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ มีฐานะเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้จนครบ
ก าหนดเวลาที่ได้รับแต่งตั้ง 



๒๖ 

 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะ ยังคงมีวิทยฐานะนั้น
ต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๙๕  ในวาระเริ่มแรกภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ ให้มกีารสรรหาอธิการบดีโดยมีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๐ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจ านวนสี่คน เป็นกรรมการ เพื่อท าหน้าที่สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้
เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อรัฐมนตร ีและเมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จากรัฐมนตรีแล้ว ให้ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

 
มาตรา ๙๖  ในวาระเริ่มแรก ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกและก าหนดที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา เป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจ านวนไม่เกินแปดคน 
เป็นกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่คัดเลือกและก าหนดที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แล้วเสนอรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 
มาตรา ๙๗  ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ 

และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้อยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการตามท่ีก าหนดในบทเฉพาะกาลนี้ ให้รัฐมนตรี 
เป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

ในกรณีที่การด าเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นไปตาม 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ถ้ายังมิได้มีพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศในเรื่องนั้นและไม่อาจน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้  
ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดการด าเนินการในเรื่องนั้นเพ่ือใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

 
 

..................................... 
นายกรัฐมนตรี 


