
 

 

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

------------------------------------ 
1. เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมาย 

เนื่องจากรัฐให้ความสำคัญกับการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมืองและกำหนดให้
มีการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา จึงมีความจำเป็นต้องยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ เพ่ือจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการ
กีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญา
ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  เพ่ือประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากร     
ด้านการกีฬาของประเทศ  

2. ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา 7) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. การบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา 2) 
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยให้มีผล     

ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

4. สาระสำคัญของกฎหมาย  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มี 6 หมวด 95 มาตรา โดยสรุป

สาระสำคัญได้ดังนี้ 

4.1 โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย (มาตรา 10)  
 4.1.1 สำนักงานอธิการบดี  
  4.1.2 สำนักงานคณะกรรมการบริหารประจำภาค  
  4.1.3 วิทยาเขต  
  4.1.4 คณะ  
  4.1.5 โรงเรียนกีฬา  
  4.1.6 ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

4.2 วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๘ - มาตรา ๙) 
 4.2.1 มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา              

มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการ       
และวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้าง องค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา 
การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม      
การกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ       
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการโดยยึดหลัก ดังต่อไปนี้  
   1) ผลิตบุคลากรซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการกีฬาของประเทศและมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม                  
และความรับผิดชอบต่อสังคม 



 

-๒- 

 

     2) ส่งเสริม สนับสนุน และทำการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศ  
ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
     3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและการกีฬากับชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ  
    4) จัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางการกีฬาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 

 4.3 การดำเนินการของมหาวิทยาลัย 
  4.3.1 สภามหาวิทยาลัย (มาตรา 19 - มาตรา ๒๑)  
    สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
     ๑) นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
     ๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งจำนวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวง       
การท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย อธิการบดี 
และประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
    ๓ ) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง           
รองอธิการบดีจำนวนหนึ่งคน จากผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารประจำภาคจำนวนหนึ่งคน        
และจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตจำนวนหนึ่งคน  
     ๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
จำนวนหนึ่งคน จากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจำนวนหนึ่งคน
และจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจำนวนหนึ่งคน ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า        
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีจำนวนสองคน 
     ๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน เลือกจากคณาจารย์ประจำซึ่งมิใช่   
ผู้ดำรงตำแหน่งตาม ๓) หรือ ๔) จำนวนสองคน และข้าราชการครูในโรงเรียนกีฬาซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่ง      
ตาม ๓) หรือ ๔) จำนวนหนึ่งคน 
     ๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสองคน ซึ่ งจะได้ทรง        
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
   หน้าที่และอำนาจของสภามหาวิทยาลัย 
     ๑) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
     ๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคหรือส่วนราชการใด ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศ  
     ๓ ) พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาในระดั บ อุดมศึกษาให้สอดคล้อง            
กับมาตรฐานการอุดมศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำหนด  
     ๔) กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
     ๕) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  
     ๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การแบ่งและการยุบเลิกส่วนราชการ  

 



 

-๓- 

 

     ๗) พิจารณาการกำหนดและเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำภาค และการกำหนดให้ส่วนราชการตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคใด  
     ๘) พิจารณากำหนดเขตพ้ืนที่บริการของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา  
     ๙ ) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ งชั้นใด                     
ในระดับอุดมศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน
อ่ืน รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  
     ๑๐) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบหรือการยกเลิก     
การสมทบ  
     ๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอ่ืน  
     ๑๒) พิจารณาดำเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณา       
ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี ศาสตราจารย์           
และศาสตราจารย์พิเศษ  
     ๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต คณบดี 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
     ๑๔ ) แต่ งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหารประจำภาคผู้ทรงคุณวุฒิ  
     ๑๕) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
     ๑๖) ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงินและทรัพย์สิน    
ของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
     ๑๗ ) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย          
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
     ๑๘ ) แต่งตั้ งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง          
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
หนา้ที่และอำนาจของสภามหาวิทยาลัย  
     ๑๙) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย     
ตามที่อธิการบดีเสนอและอาจมอบหมายให้อธิการบดี ประธานกรรมการบริหารประจำภาค หรือรองอธิการบดี
ประจำวิทยาเขตปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภามหาวิทยาลัยได้  
      ๒๐ ) ส่ งเสริม สนับสนุน  และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้ า          
ของมหาวิทยาลัย 
     ๒๑) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่       
ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 4.3.2 สภาวิชาการ (มาตรา ๒๓ - มาตรา ๒๔)  
   สภาวิชาการ ประกอบด้วย  
    1) อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ  

    2) รองอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการ เป็นกรรมการสภาวิชาการ 
    3) ประธานกรรมการบริหารประจำภาค เป็นกรรมการสภาวิชาการ 

   4) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสภาวิชาการ  



 

-๔- 

 

   หน้าที่และอำนาจของสภาวิชาการ  
    ๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย  
    ๒) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย  
    ๓) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน การปรับปรุง      
การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
    ๔ ) พิจารณาให้ ความเห็ นเกี่ ยวกับการรับเข้ าสมทบหรือยกเลิ กการสมทบ             
ของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนและการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนต่อสภา
มหาวิทยาลัย  
    ๕) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งเสนอการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการ
ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย  
    ๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทำ
การใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาวิชาการ  

  4.3.3 คณะกรรมการนโยบายวิชาการ (มาตรา ๒๔ - มาตรา ๒๖) 
    คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย  
       1) ประธานกรรมการนโยบายวิชาการ  ซึ่ งประธานสภาวิชาการแต่งตั้ ง           
จากกรรมการสภาวิชาการ  
      2) ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาในแต่ละภาค
เลือกกันเองภาคละหนึ่งคน เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ  
      3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการนโยบาย
วิชาการ  
   หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
     ๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนกีฬา    
ต่อสภาวิชาการ  
     ๒) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนกีฬา       
ต่อสภาวิชาการ  
     ๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดทำสาระหลักสูตรการศึกษา    
การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนกีฬา               
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ  
      ๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกโรงเรียนกีฬา 
รวมทั้งเสนอการแบ่งส่วนราชการของโรงเรียนกีฬาต่อสภาวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย  
     ๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทำ
การใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  

  4.3.4 สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (มาตรา ๒๗ - มาตรา ๒๘)  
    สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
     ๑) ประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจำหรือผู้สอน            
ในมหาวิทยาลัย และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย  



 

-๕- 

 

    ๒) รองประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นคณาจารย์
ประจำหรือผู้สอนในมหาวิทยาลัย และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย  
    ๓) รองประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คนที่สอง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน               
ในมหาวิทยาลัย และต้องไม่เป็นคณาจารย์ประจำหรือผู้สอนในมหาวิทยาลัย 
    ๔ ) กรรมการสภาผู้ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัย  ซึ่ งเลือกจากผู้ปฏิบัติ งาน              
ในมหาวิทยาลัย  
   หน้าที่และอำนาจของสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
    ๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย  
    ๒) จัดทำจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย      
และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว  
    ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่   
ตามจรรยาบรรณ  
    ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

  4.3.5 อธิการบดี (มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓4) 
    อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
และให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจำนวนที่สภา
มหาวิทยาลัยกำหนด เพ่ือทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย  
    หน้าที่และอำนาจของอธิการบดี  
     ๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ       
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
     ๒ ) บริหารงานบุคคล การเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพย์สิน อ่ืนของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  
     ๓) จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
     ๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต         
รองคณบดี รองคณบดีประจำวิทยาเขต  รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า        
คณะ หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา อาจารย์พิเศษ 
และกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาและรองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา  
     ๕) แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและรองผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
     ๖) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินการและกิจการของมหาวิทยาลัย   
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยและ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 

 

 



 

-๖- 

 

 4.3.6 ประธานกรรมการบริหารประจำภาค (มาตรา ๓๑ และ มาตรา 36) 
    ประธานกรรมการบริหารประจำภาค เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน        
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคแต่ละภาค และปฏิบัติหน้าที่ช่วยอธิการบดีตามที่อธิการบดี
มอบหมาย  
    หน้าที่และอำนาจ ของประธานกรรมการบริหารประจำภาค  
     ๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค  
     ๒ ) บริหารงานบุคคล การเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพย์สิน อ่ืนของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค  
     ๓ ) จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคเสนอต่อ   
คณะกรรมการบริหารประจำภาคเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย  
     ๔) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงาน   
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค  
     ๕) เสนอความเห็นต่ออธิการบดีในการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาและ       
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา  
     ๖ ) แต่งตั้ งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบริหารประจำภาคและ                
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบริหารประจำภาค  
     ๗) สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  
     ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารประจำภาค    
หรืออธิการบดีมอบหมาย 

   4.3.7 คณะกรรมการบริหารประจำภาค (มาตรา ๓๗ - มาตรา ๓๘) 
    คณะกรรมการบริหารประจำภาค ประกอบด้วย  
     1) ประธานกรรมการบริหารประจำภาค เป็นประธานกรรมการ  
      2) รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ที่วิทยาเขตตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติประจำภาคนั้น ซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เป็นกรรมการ 
     3) ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาที่โรงเรียนกีฬาตั้งอยู่  ในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติประจำภาคนั้น เป็นกรรมการ 
     4) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบริหารประจำภาค เป็นกรรมการ 
     5) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน        
แต่ไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ   
   หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารประจำภาค 
     ๑) กำกับดูแลให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
     ๒) ออกระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
เฉพาะในกิจการ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคนั้น 
      ๓ ) พิจารณาและเสนอการจัดตั้ ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการ             
ของมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติประจำภาค  
     ๔) พัฒนางานด้านวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย        
การกีฬาแห่งชาติประจำภาค  



 

-๗- 

 

     ๕) เสนอขออนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด   
ในระดับอุดมศึกษา  
      ๖) พิจารณาและเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค 
    ๗) พิจารณาและเสนอแผนการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำภาค  
     ๘) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและประธานกรรมการบริหาร
ประจำภาค ในกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค  
     ๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระทำ
การใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารประจำภาค  
     ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

  4.3.8 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต (มาตรา ๓๙) 
    รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต เป็นผู้บั งคับบัญชาและรับผิดชอบงานทั้ งปวง             
ของวิทยาเขต ตามท่ีอธิการบดีและประธานกรรมการบริหารประจำภาคมอบหมาย และจะให้มีผู้ช่วยอธิการบดี
ประจำวิทยาเขตตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
   หน้าที่และอำนาจของรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต  
    ๑) บริหารกิจการของวิทยาเขตให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ    
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
    ๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของวิทยาเขต    
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย  
    ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.3.9 คณะกรรมการวิทยาเขต (มาตรา ๔๐) 
    คณะกรรมการวิทยาเขต ประกอบด้วย  
   1) รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ  
   2) รองคณบดีประจำวิทยาเขต เป็นกรรมการ 
              3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน         
แต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ  

 4.3.10 คณบดี (มาตรา ๔๑) 
   คณบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะ และจะให้มี     
รองคณบดีหรือรองคณบดีประจำวิทยาเขตตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดเพ่ือทำหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

  4.3.11 คณะกรรมการประจำคณะ (มาตรา ๔๓ - มาตรา ๔๔) 
   คณะกรรมการประจำคณะ ประกอบด้วย  

    1) คณบดี เป็นประธานกรรมการ 
   2) กรรมการอื่นอีกจำนวนหนึ่ง โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
   หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการประจำคณะ 
   ๑) จัดทำแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
   ๒) ออกระเบียบและข้อบังคับของคณะเฉพาะในกิจการที่เก่ียวข้องกับคณะ  
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   ๓) พิจารณากำหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับคณะ
เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย  
     ๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
     ๕) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบำรุงศิลปะ           
และวัฒนธรรม   
     ๖) ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ 
     ๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่
และอำนาจของคณะกรรมการประจำคณะ  
     ๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความ      
เป็นเลิศด้านกีฬา  
   ๙) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดี
มอบหมาย  

 4.3.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา (มาตรา ๔๘ - มาตรา ๕๐) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน         
ของโรงเรียนกีฬาและให้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เพ่ือทำหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬามอบหมาย  
    หน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา  
    ๑ ) บริหารกิจการของโรงเรียนกีฬาให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
     ๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของโรงเรียน
กีฬา  
     ๓) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินการและกิจการของโรงเรียนกีฬา        
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจำภาค  
     ๔) อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของโรงเรียนกีฬา  
      ๕ ) ปฏิบั ติหน้ าที่ อ่ืนตามที่ สภามหาวิทยาลั ย อธิการบดี  หรือประธาน
กรรมการบริหารประจำภาคมอบหมาย 

  4.3.13 คณะกรรมการสถานศึกษา (มาตรา ๕๑) 
    คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย 
      1) ประธานกรรมการ  
     2) ผู้แทนครู จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
     3) ผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
     4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
     5) ผู้แทนศิษย์เก่า จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
     6) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งในจำนวนนี้จะต้อง
มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬาไม่น้อยกว่า
สามคน เป็นกรรมการ 
      7) ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
      หน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ เป็นไปตาม ข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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 4.4 การประกันคุณภาพและการประเมินของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๕๕ – มาตรา ๕๙) 
  4.4.1 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
  4.4.2 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนราชการของมหาวิทยาลัย  
  4.4.3 ให้สภาวิชาการหรือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ จัดให้มีการประเมินหลักสูตร
การศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตร  
  4.4.4 ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี           
  4.4.5 ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

 4.5 ตำแหน่งทางวิชาการและวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๖๐ – มาตรา ๖๖) 
  4.5.1 คณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้  
   ๑) ศาสตราจารย์ 
    ๒) รองศาสตราจารย์  
    ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    ๔) อาจารย์  
  4.5.2 บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ พิ เศษ หรือได้รับแต่งตั้ งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์                 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ มีสิทธิ    
ใช้ตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคำนำหน้านาม เพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป โดยการใช้คำหน้านาม     
ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้   
    1) ศาสตราจารย์    ใช้อักษรย่อ ศ.  
    2) ศาสตราจารย์พิเศษ       ใช้อักษรย่อ  ศ. (พิเศษ)  
    4) รองศาสตราจารย์       ใช้อักษรย่อ  รศ.  
    5) รองศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ  รศ. (พิเศษ)  
    6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์       ใช้อักษรย่อ  ผศ.  
    7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ     ใช้อักษรย่อ  ผศ. (พิเศษ)  

  4.5.3 วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4.6 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ (มาตรา ๖๗ – มาตรา ๗๔) 
  4.6.1 ปริญญามีสามชั้น คือ  
   1) ปริญญาเอก   เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต   ใช้อักษรย่อ ด.  
   2) ปริญญาโท   เรียกว่า มหาบัณฑิต   ใช้อักษรย่อ ม.  
   3) ปริญญาตรี  เรียกว่า บัณฑิต             ใช้อักษรย่อ บ.  
        มหาวิทยาลัยมีอำนาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี
การสอนในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมหรือสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน             
  4.6.2 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้  
  4.6.3 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้ 
ดังต่อไปนี้ 
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    ๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว  
     ๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว  
     ๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี  
     ๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา และตามหลักสูตร  
ที่ต่ำกว่าอนุปริญญา  
  4.6.4 มหาวิทยาลัยมีอำนาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า
ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจำ ครู ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้นมิได้   
  4.6.5 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมาย 
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจกำหนด  
ให้มีครุยประจำตำแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจำตำแหน่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ครุยประจำตำแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้   
  4.6.6 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยได้  
  4.6.7 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มี เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกาย          
ของนักเรียนและนักศึกษาได้  

 4.7 บทกำหนดโทษ (มาตรา ๗๕ - มาตรา ๗๖) 
  4.7.1 ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย 
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่ เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้         
หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตำแหน่งใดในมหาวิทยาลัย        
หรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทำเพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมี      
วิทยฐานะหรือมีตำแหน่งเช่นนั้น หรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน    
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
  4.7.2 ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
   ๑) ปลอม หรือทำเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะทำเป็นสีใดหรือทำด้วยวิธีใด ๆ ถ้าผู้กระทำความผิดตาม ๑)            
เป็นผู้กระทำความผิดตาม ๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม ๒) แต่กระทงเดียว  
    ๒ ) ใช้ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลั ยหรือส่ วนราชการ              
ของมหาวิทยาลัยปลอมหรือซึ่งทำเลียนแบบ  
    ๓) ใช้ หรือทำให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ ความผิดในข้อนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 
หมายเหตุ – คำอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบและยึดตัวบท
กฎหมายเป็นสำคัญ 


