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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดตรา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยการกีฬ าแห่ ง ชาติ
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งตาม
กฎกระทรวง
ข้อ ๔ กาหนดให้มีตรามหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) ตรามหาวิท ยาลั ย เป็ น รู ป พระพลบดีท รงช้ า งเอราวั ณ สามเศี ยรยื นอยู่ เหนือก้อนเมฆ
พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลือง
ซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านขวา
และด้านซ้าย ด้านล่างพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว “๒๕๖๒” หรือตัวเลข
อารบิก “2019” บนพื้นสีเขียว วางบนพื้นสีน้าเงินมีขอบนอกเป็นสีน้าตาล ด้า นล่างมีตัวอักษรไทย
สีน้ าเงิน “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ ” หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ “THAILAND NATIONAL
SPORTS UNIVERSITY” อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง (สัดส่วนประมาณเท่ากันทั้งสูงและกว้าง)
(๒) ตรามหาวิทยาลัยประจาภาคภาษาไทย เหมือนกับ ตรามหาวิทยาลัย แต่ส่วนล่างของตรา
เป็นชื่อประจาภาค สีน้าเงิน
ตรามหาวิทยาลัยประจาภาคภาษาอังกฤษ เหมือนตรามหาวิทยาลัย แต่ส่วนล่างของตรา
เป็นชื่อประจาภาคภาษาอังกฤษ สีน้าเงิน
(๓) ตรามหาวิทยาลัยประจาวิทยาเขตภาษาไทย เหมือนกับตรามหาวิทยาลัย แต่ส่วนล่างของตรา
เป็นชื่อวิทยาเขต สีน้าเงิน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๒ ง
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ตรามหาวิทยาลัยประจาวิทยาเขตภาษาอังกฤษ เหมือนตรามหาวิทยาลัย แต่ส่วนล่าง
ของตราเป็นชื่อวิทยาเขตภาษาอังกฤษ สีน้าเงิน
(๔) ตรามหาวิทยาลัยประจาโรงเรียนกีฬาภาษาไทย เหมือนกับตรามหาวิทยาลัย แต่ส่วนล่าง
ของตราเป็นชื่อโรงเรียนกีฬา สีน้าเงิน
ตรามหาวิทยาลัยประจาโรงเรียนกีฬาภาษาอังกฤษ เหมือนตรามหาวิทยาลัย แต่ส่วนล่าง
ของตราเป็นชื่อโรงเรียนกีฬาภาษาอังกฤษ สีน้าเงิน
ข้อ ๕ เครื่ อ งหมายมหาวิ ท ยาลั ย ส าหรั บ ใช้ ป ระกอบเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา
เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้าย
ถือพระขรรค์ ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง)
ข้อ ๖ ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(๑) พระพลบดี (พระอิน ทร์) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งกาลัง ทรงช้างเอราวัณสามเศียร
พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์
(๒) สีขาวรอบพระเศียร หมายถึง รัศมีแห่งพลังของพระอินทร์
(๓) วงกลมสีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสว และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
(๔) พื้นสีน้าเงิน หมายถึง สีของแผ่นดิน เสมือนการเกิดขึ้นมาจากแผ่นดิน
(๕) ธงชาติไทย มีลักษณะพลิ้วเสมือนลมพัด หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข มี ๒ ด้าน
เหมือนปีกนกอินทรีย์ที่กางออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง
(๖) เครื่ อ งหมายสามห่ ว ง (เขี ย ว ขาว เหลื อ ง) หมายถึ ง การให้ ก ารศึ ก ษากั บ บุ ค คล
ควรให้ทั้ง ๓ อย่างพร้อมกัน
(ก) สีเขียว หมายถึง พลศึกษา
(ข) สีขาว หมายถึง จริยศึกษา
(ค) สีเหลือง หมายถึง พุทธิศึกษา
(๗) ช้างเอราวัณสามเศียร เป็นพาหนะแห่งพระอินทร์ ยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ
(๘) ๒๕๖๒ หมายถึง ปีที่ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ข้อ ๗ ส่ ว นราชการของมหาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดตรา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์
ให้ แ ตกต่ า งไปจากข้ อ บั ง คั บ นี้ ไ ด้ โดยความเห็ น ชอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ จะต้ อ งมี ต รา
ของมหาวิทยาลัย ปรากฏอยู่ด้วย
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ข้อ ๘ รูปภาพของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการ
ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา
จากการใช้ข้อบังคับนี้ และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ปริวฒ
ั น์ วรรณกลาง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ

ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาภาค
ประจำภำคเหนือ
ประจำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำภำคกลำง
ประจำภำคใต้

NORTHERN REGION
NORTHEASTERN REGION
CENTRAL REGION
SOUTHERN REGION

วิทยาเขต
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตลาปาง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอุดรธานี

KRABI CAMPUS
BANGKOK CAMPUS
CHON BURI CAMPUS
CHAIYAPHUM CAMPUS
CHUMPHON CAMPUS
CHIANG MAI CAMPUS
TRANG CAMPUS
PHETCHABUN CAMPUS
MAHA SARAKHAM CAMPUS
YALA CAMPUS
LAMPANG CAMPUS
SI SA KET CAMPUS
SAMUT SAKHON CAMPUS
SUKHOTHAI CAMPUS
SUPHAN BURI CAMPUS
ANG THONG CAMPUS
UDON THANI CAMPUS

โรงเรียนกีฬา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

KHON KAEN SPORTS SCHOOL
CHON BURI SPORTS SCHOOL
CHIANG MAI SPORTS SCHOOL
TRANG SPORTS SCHOOL
NAKHON NAYOK SPORTS SCHOOL
NAKHON SI THAMMARAT SPORTS SCHOOL
NAKHON SAWAN SPORTS SCHOOL
YALA SPORTS SCHOOL
LAMPANG SPORTS SCHOOL
SI SA KET SPORTS SCHOOL
SUPHAN BURI SPORTS SCHOOL
ANG THONG SPORTS SCHOOL
UBON RATCHATHANI SPORTS SCHOOL

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

