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สรุปผลการรับฟังความคดิเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ประเด็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น ค าชี้แจง/ความเห็นของกระทรวง 

หลักการ  ไม่ มี ค ว ามคิ ด เ ห็ น เ พ่ิ ม เ ติ มที่ เ ป็ น
ป ร ะ เ ด็ น ใ ห้ ต้ อ ง ป รั บ ป รุ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัตินี้ 

 

การบริหารงานบุคคล 
(มาตรา 6) 

มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน์และความสอดคล้อง
ในการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เว้นแต่
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ควรก าหนดเป็นต าแหน่งข้าราชการพล
เรือนของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็น
ข้ า ร า ชกา รประ เภท เ ดี ย ว กั บ กั บ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

การบริหารงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 6 นั้น เพ่ือเป็นการรองรับ
ต าแหน่ง ครู อาจารย์ ของโรงเรียนกีฬา ที่ยังมีอยู่
ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ  
(มาตรา 8-9) 

 ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่เป็น
ประเด็นให้ต้องปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัตินี้ 

 

การแบ่ งส่ วนราชการ 
การจัดตั้ง   
การยุบเลิก 
(มาตรา 10 – 12) 

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

1. การแบ่งส่วนราชการเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ า
ภาค เป็นการเพ่ิมข้ันตอน เกิดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน อีกท้ังการจัดตั้ง
ส านักงานเป็นการเพิ่มงบประมาณและ
อัตราก าลังคน  ดังนั้น  จึงควรบริหาร
ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารภาค 

1.การแบ่งส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยประจ าภาค 
มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
มหาวิทยาลัย และเพ่ือการ บูรณาการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร  ทั้ง คน งบประมาณ การบริหาร
หลักสูตรให้เหมาะสมตามทรัพยากร และศักยภาพใน
แต่ละพ้ืนที่ๆ อาจแตกต่างกัน   ซึ่งเป็นการกระจาย
ความรับผิดชอบให้รองอธิการบดีประจ าภาค ก ากับ



2 
 

ประเด็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น ค าชี้แจง/ความเห็นของกระทรวง 

ฯลฯ 
 
มาตรา ๑๑  การจัดตั้ง การรวม และการยุบ
เลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐  
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ท าเป็น
กฎกระทรวง ฯลฯ 
มาตรา ๑๒  มหาวิทยาลัยแบ่งการบริหาร
ราชการเป็นสี่ภาค ดังต่อไปนี้ 
(๑) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
    ประจ าภาคเหนือ  
(๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
    ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๓) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
    ประจ าภาคกลาง  
(๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
    ประจ าภาคใต้  
ฯลฯ 

โดยให้มีประธานกรรมการบริหารภาค 
เป็นผู้บังคบั บัญชาและรับผิดชอบงาน
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าภาค อันเป็นการไม่สร้าง
ขั้นตอนเกินความจ าเป็น และไมเ่กิด
ความซ้ าซ้อน และไม่มีผลกระทบกับ
การบริหารอ่ืน ๆ  
2.โรงเรียนกีฬาควรเป็นส่วนราชการใน   
วิทยาเขตบริหารงานเหมือนโรงเรียน
สาธิตในมหาวิทยาลัย 
 
 
 

ดูแล วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา  
2.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติใช้รูปแบบการ
บริหารเป็นสภาวิชาการ คณะกรรมนโยบายวิชาการ 
ซึ่งเป็นการประสานนโยบาย หลักสูตรระหว่างคณะ 
วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอ
ของ ผู้แสดงความคิดเห็นนี้แล้ว  
3.ประเด็นโครงสร้างมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นไป
ตามการพิจารณาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และสถาบันการพลศึกษาซึ่งชี้แจงในที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 
สรุป  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่าการจัด
โครงสร้างตามร่าง พ.ร.บ.นี้ มีความเหมาะแล้ว 

ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  : 
องค์ประกอบของอ านาจ
หน้าที่  วาระการด ารง
ต าแหน่ง (มาตรา 19 -
21) 

มาตรา ๑๙  ให้มหาวิทยาลัยมีสภามหา 
วิทยาลัย ประกอบด้วย  
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งจะได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้ง  
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย .....ฯลฯ 
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและ

นายกสภามหาวิทยาลัยต้องมีอายุไม่
เกิน 65 ปี และมาจากการเลือกตั้ง
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มี
วาระไม่เกิน 2 ปี 

ในมาตรา 19 ได้ก าหนด คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งในชั้น
จัดท าข้อบังคับสามารถปรับปรุงรายละเอียดให้มี
ความเหมาะสมได้ 
สรุป  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่ามาตรา 
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ประเด็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
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ความคิดเห็น ค าชี้แจง/ความเห็นของกระทรวง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) (๕) 
และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

19 ตามร่าง พ.ร.บ.นี้ มีความเหมาะแล้ว 

ส ภ า วิ ช า ก า ร  : 
องค์ประกอบ  อ านาจ
หน้าที่ (มาตรา 23-24) 

มาตรา ๒๓  ให้มีสภาวิชาการประกอบ ด้วย 
อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ รอง
อธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการ รอง
อธิการบดีประจ าภาค เป็นกรรมการสภา
วิชาการและกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
      จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
การประชุมสภาวิชาการ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ค ว ร ก า ห น ด จ า น ว น ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยระบุจ านวนแน่นอน 
สามคน ห้าคน หรือ จ านวนไม่น้องกว่า
สามคน ไม่เกินเจ็ดคน  
 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีรูปแบบการ
บริหารวิชาการท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การก าหนด 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุม
และการด าเนินงานของสภาวิชาการ จึงให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถ
จัดท ารายละเอียดได้ครบถ้วน 
สรุป  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่าความ
เกี่ยวกับสภาวิชาการ ตามร่าง พ.ร.บ.นี้ มีความ
เหมาะแล้ว 

คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ : องค์ประกอบ  
อ านาจหน้าที่ 
(มาตรา 25-26) 

มาตรา ๒๕  ให้มีคณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
นโยบายวิชาการซึ่งประธานสภาวิชาการแต่งตั้ง
จากกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬา ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาใน
แต่ละภาคเลือกกันเองภาคละหนึ่งคน เป็น
กรรมการนโยบายวิชาการ และ
กรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรง คุณวุฒิจาก

ควรก าหนดจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิโดย
ระบุจ านวนแน่นอน เช่นเดียวกับสภา
วิชาการ 

เนื่องจากโรงเรียนกีฬามีจ านวนมาก และกระจาย
ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน  จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น
จากต าแหน่งของกรรมการนโยบายวิชาการ  จึงให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 
25 
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ภายในและภายนอกโรงเรียนกีฬา        ฯลฯ 
ส ภ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  : 
องค์ประกอบ  อ านาจ
หน้าที่ (มาตรา 27-28) 
 

- ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมที่กระทบต่อ
มาตรานี้ 

 

อธิการบดี รองอธิการบดี 
รองอธิการบดีประจ าภาค 
: คุณสมบัติและการด ารง
ต าแหน่ง (มาตรา 29 -
37)  

มาตรา ๒๙  ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการ  
บริหารงานของมหาวิทยาลัย และให้มีรอง
อธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้ง
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวน
ที่สภามหาวิทยาลัย ก าหนด เพ่ือท าหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็
ได้ 
มาตรา ๓๑  ให้มีรองอธิการบดีประจ าภาค 
ภาคละหนึ่งคน เป็นผู้บังคับบัญชา 
และรับผิดชอบงานของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติประจ าภาคแต่ละภาค และปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยอธิการบดีตามที่อธิการบดี
มอบหมาย 
 

1.ต าแหน่งรองอธิการบดีประจ าภาคมี
อ านาจซ้ าซ้อนกับอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดีประจ าวิทยาเขต และ ควร
ก าหนดคุณสมบัติอธิการบดีและรอง
อธิการบดีประจ าภาค ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยการ
กี ฬ า แ ห่ ง ช า ติ  มี คุ ณ ภ า พ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยกีฬาชั้นน า และเป็นที่
ยอมรับระดับนานาชาติ เช่นส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอก 
หรือ ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  เป็น
ที่ยอมรับระดับนานาชาติ มีวิสัยทัศน์
และศักยภาพ ความเชี่ยวชาญด้านกีฬา 
มี ห ลั ก  ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม ฯลฯ 
2.มาตรา 30 ควรแยกเนื้อหาเกี่ยวกับ 
“รองอธิการบดี” เป็นมาตรา 30/1 
ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการเขียน
ต าแหน่ง  

1.การก าหนดต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี 
รองอธิการบดีประจ าภาค และผู้ช่วยอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต นั้น เพ่ือประโยชน์ในการก าหนด
ชั้นการบังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับการ
บริหารงานบุคคล  และหลักการจัดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกัน ส าหรับ
คุณสมบัติ และสิทธิพึงมี พึงได้นั้น เห็นว่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติยังสามารถบริหาร
จัดการไดโ้ดยอ านาจของสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
2.มาตรา 30 เป็นแนวทางว่าด้วยระเบียบวิธีการ
เขียนกฎหมายจึงเสนอให้คณะ 
กรรมการฯ พิจารณาตามท่ีเหมาะสม 
สรุป ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรา 29-37 ไม่มี
ความขัดแย้งกับร่างพระราชบัญญัตินี้ 
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ประเด็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น ค าชี้แจง/ความเห็นของกระทรวง 

“รองอธิการบดีประจ าภาค” ในมาตรา 
31   

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย ประจ าภาค 
: องค์ประกอบ อ านาจ
หน้าที่  (มาตรา 38-39) 
 

 ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมที่กระทบต่อ
มาตรานี้ 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีประจ า
วิทยาเขต และ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต (มาตรา 40-
41) 

 ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยา
เขตควรแก้ไขเป็น “ผู้อ านวยการ
ประจ าวิทยาเขต” ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการและก าหนดให้เทียบเท่า
ต าแหน่งรองอธิการบดี เพ่ือคงศักดิ์
และสิทธิ์ที่จะได้เงินประจ าต าแหน่ง
และสิทธิอื่นๆ และ ควรให้อธิการบดี
แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของรอง
อธิการบดีประจ าภาค เนื่องจากเป็น
การกระจายอ านาจให้รองอธิการบดี
ประจ าภาค ดูแล วิทยาเขตและ
โรงเรียนกีฬา 

การก าหนดต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี รอง
อธิการบดีประจ าภาค และผู้ช่วยอธิการบดีประจ า
วิทยาเขต นั้น เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดชั้นการ
บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคล  
และหลักการจัดโครงสร้างส่วนราชการที่จะต้องไม่
มีความซ้ าซ้อนกัน ส าหรับสิทธิประโยชน์และสิทธิ
พึงมี พึงได้ และการเสนอชื่อรองอธิการบดีประจ า
ภาค และผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต นั้น เห็น
ว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติยังสามารถบริหาร
จัดการได้โดยอ านาจของสภามหาวิทยาลัย 

คณะ : คณบดี /
กรรมการประจ าคณะ/
ภาควิชา  
(มาตรา 42 – 48) 

มาตรา ๔๒  ในคณะ ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของคณะ และจะให้มีรองคณบดีหรือรอง
คณบดีประจ าวิทยาเขตตามจ านวนที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และ

คณบดี รองคณบดี ควรให้อธิการบดี
เลือกจากผู้แทนคณะและโรงเรียนกีฬา 
และพ้นต าแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปี 
อยู่ในวาระละ  
2 ปี เกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้ ให้สภามหา วิทยาลัยแต่งตั้ง
คณบดีจากผู้มีคุณสมบัติ ซึ่งได้รับการสรรหาตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีก
ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
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ประเด็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น ค าชี้แจง/ความเห็นของกระทรวง 

รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 
      คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากผู้มีคุณสมบัต.ิ...ได้รับการสรรหาตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
     รองคณบดีและรองคณบดีประจ าวิทยา
เขตนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้ง .....โดยค าแนะน า
ของคณบดี 
     คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่
ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน
มิได้ ฯลฯ 

และรองคณบดีให้อธิการบดีแต่งตั้ง  เมื่อได้
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนแล้วเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงเห็นว่าความตามมาตรานี้มีความ
เหมาะสมแล้ว 
 

โรงเรียนกีฬา:คุณสมบัติ
ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬา/คณะกรรมการ 
(มาตรา 49-53) 

มาตรา ๔๙  ในโรงเรียนกีฬาให้มี            
ผู้อ านวย การโรงเรียนกีฬาคนหนึ่งเป็น    
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของโรงเรียนกีฬา ฯลฯ   
      ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬานั้น ให้
อธิการบดีแต่งตั้งจากข้าราชการครู โดย
ค าแนะน าของรองอธิการบดีประจ าภาค ฯลฯ 

เสนอให้ ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา  
อธิการบดีแต่งตั้งจากการเลือกตั้งจาก
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละโรงเรียนกีฬา มีวาระ 
2 ปี เกินสองครั้งติดต่อกันไม่ได้ และ
พ้นจากต าแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปี 

ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีการก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งของผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา เห็นควรมี
การทบทวนในประเด็นนี้ และพ้นจากต าแหน่งเมื่อ
อายุครบ 60 ปี เช่นเดียวกับข้าราชการครู 

การประกันคุณภาพและ
การประเมิน  
(มาตรา 56-60) 

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

ต าแหน่งทางวิชาการและ       
วิทยฐานะ  
(มาตรา 67-74) 

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม  



7 
 

ประเด็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น ค าชี้แจง/ความเห็นของกระทรวง 

ปริญญาและเครื่องหมาย
วิทยฐานะ 
(มาตรา 67-74) 

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

การก าหนดโทษ  
(มาตรา 75-76) 

- ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

บทเฉพาะกาลการด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารวาระ
เริ่มแรก การด ารง
ต าแหน่งช่วงเปลี่ยนผ่าน 
และการคั ด เลื อกที่ ตั้ ง 
(มาตรา 77-97) 

มาตรา ๘๒  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตาม
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราช บัญญัตินี้
ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งอธิการบดีต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอธิการบดีตามมาตรา 
๙๕  
มาตรา ๙๕  ในวาระเริ่มแรกภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้มีการสรรหาอธิการบดีโดยมี
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๐ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสี่คน 
เป็นกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่สรรหาผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้เสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ

1.ควรให้อธิการบดีที่อยู่ก่อน
พระราชบัญญัติประกาศใช้อยู่ต่อไปจน
ครบวาระ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลของสถาบันอุดมศึกษา
และเพ่ือรักษาสิทธิอันพึงได้รับของผู้
ด ารงต าแหน่ง 
2.เมื่อบทเฉพาะการให้สภา
มหาวิทยาลัยด าเนินการต่ออีก 180 
วัน จึงควรมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยในการสรรหา
อธิการบดี 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปรียบ เทียบ
การด ารงต าแหน่งของอธิการบดี    รองอธิการบดี 
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ  (ออกนอกระบบ)  มีได้
หลายกรณแีตกต่างกัน เช่น  
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  ซ่ึงให้อธิการบดีด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบ
วาระ โดยที่ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมา
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใน 30 -60 วัน 
หากบุคคลดังกล่าวมิได้แสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพภายในก าหนดเวลาให้บุคคลนั้นพ้นจาก
ต าแหน่ง ส่วนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็น
ส่วนราชการในก ากับกระทรวงฯ มิต้องเปลี่ยน
สถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดให้การด ารง
ต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี  ที่
อยู่ก่อนประกาศใช้ พ.ร.บ. ใหน้ับเป็นวาระการ
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ประเด็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น ค าชี้แจง/ความเห็นของกระทรวง 

เห็นชอบและเสนอต่อรัฐมนตร ีและเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว ให้ด าเนินการ
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 

ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกินสองครั้งติดต่อกัน  
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไปไมเ่กิน 180 วัน 
2.คณะกรรมการสรรหาอธิการในมาตรา 95 ได้มี
นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการแล้ว 
และเม่ือคัดเลือกได้ต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ตามข้ันตอนต่อไป จึงไม่เป็นอุปสรรคในการสรรหา
อธิการบดี 
สรุป  ยืนยันตามมาตรา 82 และ 95   
ในร่างพระราชบัญญัตินี้ 

 


