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พระราชบัญญัต ิ
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ณ วันที ่๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นปทีี่ ๔ ในรัชกาลปัจจบุนั 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันการพลศึกษา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้  
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒”  
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป  
 มาตรา  3  ให้ยกเลิก  
 (๑)   พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
 (๒)   พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  
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 มาตรา  ๔   ในพระราชบัญญัตินี้  
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค” หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    
ประจ าภาคเหนือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย  
การกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้  
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  “คณะกรรมการนโยบายวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายวิชาการของโรงเรียนกีฬา
 “สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
การกีฬาแห่งชาติ  
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 มาตรา ๕ ให้สถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘         
เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ อยูใ่นสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 มาตรา ๖ เพ่ือประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจในการบริหาร  
งานบุคคลของมหาวทิยาลัยตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา เว้นแต่ 
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  
 มาตรา ๗    ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้  
และมอี านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏบิัติการตามพระราชบญัญตัินี ้ 
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ ๓ 
 

เล่ม   ๑๓๖   ตอนที่ ๖๗   ก                      ราชกิจจานุเบกษา              ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 
 

 

หมวด ๑  
บทท่ัวไป 

 
 มาตรา ๘  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา  
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการ 
และวิชาชีพแก่สังคม  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา           
การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจ
และอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้าน          
การกีฬาของประเทศ  
 มาตรา ๙ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการโดยยึดหลัก
ดังต่อไปนี้  
 (๑)  ผลิตบุคลากรซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการกีฬาของประเทศและมีความรู้ความสามารถ  
ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 (๒)  ส่งเสริม สนับสนุน และท าการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา  
การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
 (๓)  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและการกีฬากับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ  
 (๔)  จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาทางการกีฬาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 
 มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้  
 (๑)  ส านักงานอธิการบดี  
 (๒)  ส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาค  
 (๓)  วิทยาเขต  
 (๔)  คณะ  
 (๕)  โรงเรียนกีฬา  
 มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพ่ือด าเนินการ      
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยอีกได้  
 ส านักงานอธิการบดีอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง  
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  ส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาคอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
 วิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานวิทยาเขตที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

คณะอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ                  
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง 
 ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงาน
ผู้อ านวยการ กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
 โรงเรียนกีฬาอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน ฝ่าย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าฝ่าย  
 ส านักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน ฝ่าย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น       
ที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย 
 ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี 
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง  อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่างาน 
 มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง ให้ท าเป็นกฎกระทรวง  
 การแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานวิทยาเขต ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ ภาควิชา  
กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง ให้ท าเป็นประกาศของ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน ฝ่าย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย   
 การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน  ให้ท า 
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๑๒ มหาวิทยาลัยแบ่งการบริหารราชการเป็นสี่ภาค ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเหนือ  
 (๒)  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 (๓)  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง  
 (๔)  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้  
 การก าหนดและเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตามวรรคหนึ่ง รวมทั้ง
การก าหนดให้ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าภาคใด  ให้ท าเป็นกฎกระทรวง  
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 มาตรา ๑๓  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ 
สถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่สมทบได้ 
 การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  
ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๑๔ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือด าเนิน  
การวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่าง 
ประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
ชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 
  การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การควบคุมการจัดการศึกษาหรือด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน 
มหาวิทยาลัย นักเรียน และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณี 
  หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้เป็นไปตามระเบียบที่  
สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
 มาตรา ๑๖ นอกจากเงินที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้  
ดังต่อไปนี้  
 (๑)  เงินผลประโยชน ์ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และค่าบริการตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลัย  
 (๒)  เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทศิให้แกม่หาวิทยาลัย  
 (๓)  เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับ เพ่ือใช้ใน           
การด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  
 (๔)  รายได้หรอืผลประโยชน์ที่ไดม้าจากการลงทนุและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  (๕)  รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ             
ที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์  
 (๖)  รายได้หรอืผลประโยชน์อื่น  
 



หน้าที่ ๖ 
 

เล่ม   ๑๓๖   ตอนที่ ๖๗   ก                      ราชกิจจานุเบกษา              ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 
 

 

 ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก 
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น 
  บรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ  
เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือ 
สัญญาจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่น 
  มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้  
ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๑๘ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘  
 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้และ  
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว  
ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ           
ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ ๗ 
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หมวด ๒  
การด าเนินการ 

 
 มาตรา ๑๙ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
 (๑) นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งจ านวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
อธิการบดี และประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
จ านวนหนึ่งคน จากผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารประจ าภาคจ านวนหนึ่งคน และจากผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตจ านวนหนึ่งคน  
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวนหนึ่งคน 
จากผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจ านวนหนึ่งคน และ
จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจ านวนหนึ่งคน ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวนสองคน 
 (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าซึ่งมิใช่ผู้ด ารง
ต าแหน่งตาม (๓) หรือ (๔) จ านวนสองคน และข้าราชการครูในโรงเรียนกีฬาซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่ง           
ตาม (๓) หรือ (๔) จ านวนหนึ่งคน 
 (๖)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสบิสองคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แตง่ตั้งจากบคุคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย  โดยค าแนะน าของอธิการบดี และให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายก               
สภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อ              
นายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย          
หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบั ติหน้าที่ ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายก                        
สภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง ท าหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  



หน้าที่ ๘ 
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 มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๓)  
(๔) (๕) และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้  
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก  
  (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ         
สภามหาวิทยาลัยประเภทนั้น 
 (๔)  ถูกจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคกุ 
 (๕)  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ     
ทั้งหมด เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ  
 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๗)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ  
 ในกรณีทีต่ าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไมว่า่ด้วยเหตุใด    
และยังมิไดด้ าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งทีว่่าง  
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบดว้ยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู ่
 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ    
และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้น 
อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่  
น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  
 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยัง             
มิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
หรือยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว  
 
 
 
 



หน้าที่ ๙ 
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 มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมหีน้าทีแ่ละอ านาจควบคุมดแูลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย   
หน้าทีแ่ละอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถงึ 

(๑)  วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย  
 (๒)  ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคหรือส่วนราชการใด  
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ส าหรับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประจ าภาคหรือส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้  
 (๓)  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน                  
การอุดมศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด  
 (๔) ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศกึษา  
 (๕) ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  

  (๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง             
และวรรคสอง รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว  
 (๗) พิจารณาการก าหนดและเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค และ      
การก าหนดให้ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประจ าภาคใดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง  
 (๘) พิจารณาก าหนดเขตพื้นทีบ่ริการของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา  
 (๙) อนุมตัิการให้ปรญิญา อนุปรญิญา และประกาศนียบตัรชัน้หนึง่ชัน้ใดในระดบัอดุมศกึษา        
ทั้งของมหาวิทยาลัยและทีม่หาวิทยาลัยจดัการศกึษารว่มกับสถานศึกษาชัน้สูงหรือสถาบนัอื่น รวมทั้ง 
อนุมตัิการให้ปรญิญากติตมิศักดิ ์ 
 (๑๐) อนุมตัิการรับสถานศึกษาชัน้สูงหรือสถาบนัอืน่เขา้สมทบหรือการยกเลกิการสมทบ  
 (๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  
 (๑๒)  พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายก 
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ (๖) อธิการบดี ศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์พิเศษ  
 
 
 
 



หน้าที่ ๑๐ 
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 (๑๓)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต คณบดี หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
 (๑๔)  แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการนโยบาย  
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหารประจ าภาคผู้ทรงคุณวุฒิ  
 (๑๕) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
 (๑๖) ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย    
และการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 (๑๗) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่สภามหาวิทยาลัย 
ก าหนด  
 (๑๘)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือพิจารณาและเสนอ  
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
ของสภามหาวิทยาลัย  
 (๑๙)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ  
และอาจมอบหมายให้อธิการบดี ประธานกรรมการบริหารประจ าภาค หรือรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของสภามหาวิทยาลัยได้  
 (๒๐)  ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 (๒๑)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ  
 มาตรา ๒๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๒๓ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดี  
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการ ประธานกรรมการบริหารประจ าภาค และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสภาวิชาการ  
 จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมสภาวิชาการ ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
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 มาตรา ๒๔ สภาวิชาการมหีน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี ้ 
 (๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  
 (๒)  เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย  
 (๓)  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง             
การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
 (๔)  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นตามมาตรา ๑๓ และการจัดการศกึษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๔ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย  
 (๕)  พิจารณาให้ความเหน็เกี่ยวกับการจดัตั้ง การรวม และการยุบเลกิคณะ หรือสว่นราชการ           
ที่เรียกชื่ออย่างอืน่ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทัง้เสนอการแบ่งสว่นราชการของสว่นราชการดังกลา่วต่อ 
สภามหาวิทยาลัย  
 (๖)  แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่เพื่อกระท าการใด ๆ  
อันอยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของสภาวิชาการ  
 มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการนโยบาย 
วิชาการซึ่งประธานสภาวิชาการแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา  
ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาในแต่ละภาคเลือกกันเองภาคละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ  
ภายนอกโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ  
 จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ  
นโยบายวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายวิชาการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนกีฬาต่อสภาวิชาการ    
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 (๒) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนกีฬาต่อสภาวิชาการ  
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 (๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดท าสาระหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน  
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนกีฬาที่คณะกรรมการ  
สถานศึกษาเสนอ  
 (๔)  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกโรงเรียนกีฬา รวมทั้ง 
เสนอการแบ่งส่วนราชการของโรงเรียนกีฬาต่อสภาวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ  
อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  
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 มาตรา ๒๗ ให้มีสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
 (๑)  ประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ าหรือผู้สอนในมหาวิทยาลัย   
และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย  
 (๒)  รองประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ าหรือ         
ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย  
 (๓)  รองประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คนที่สอง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย      
และต้องไม่เป็นคณาจารย์ประจ าหรือผู้สอนในมหาวิทยาลัย 
 (๔)  กรรมการสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
 จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง            
และการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รองประธานสภาผู้ปฏิบัติงานใน 
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมของสภาผู้ปฏิบัติงาน  
ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๒๘ สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย  
 (๒) จัดท าจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย และดูแล  
ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว  
 (๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ  
 (๔) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 มาตรา ๒๙ ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้  
 ในแต่ละวิทยาเขตให้มีรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน  
ทั้งปวงของวิทยาเขตตามที่อธิการบดีและประธานกรรมการบริหารประจ าภาคมอบหมาย และจะให้มี 
ผู้ชว่ยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนั้นมอบหมายก็ได้  
 มาตรา ๓๐ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ            
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒  
 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่         
อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้  
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 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒  
 (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์       
ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
 (๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ   
ทั้งหมด เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ  
 (๖) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือ          
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง  
 (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 (๘) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๙) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 รองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน า
ของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒  
 ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงาน         
ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓  
 เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดี    
และผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตพ้นจากต าแหน่งด้วย  
 มาตรา ๓๑ ให้มีประธานกรรมการบริหารประจ าภาค ภาคละหนึ่งคน เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคแต่ละภาค และปฏิบัติหน้าที่ช่วยอธิการบดี 
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย  
 ประธานกรรมการบริหารประจ าภาคนั้น ให้เลือกจากรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคแต่ละภาค  
 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานกรรมการบริหารประจ าภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ  
บริหารประจ าภาคโดยอนุโลม  
 เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารประจ าภาคพ้นจากต าแหน่งด้วย  
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 มาตรา ๓๒ อธิการบดี รองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต ต้องมีคุณสมบัติ  
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
 (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือ 
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา 
ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 (๒)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา   
ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดี รองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  
ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๓๓ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาชั้นหนึง่ชั้นใดหรอืเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบนัอุดมศกึษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
และได้ท าการสอนในมหาวทิยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวทิยาลัยรบัรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย 
รับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา  
ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตต้องมี 
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๓๔ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ 
และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
 (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ  
ทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
 (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  
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 (๓) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
 (๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต รองคณบดี  
รองคณบดีประจ าวิทยาเขต รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้า  
ภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา อาจารย์พิเศษ และ
กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาและรองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา  
 (๕) แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและรองผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 (๖) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินการและกิจการของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อ     
สภามหาวิทยาลัย  
 (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และตามที่               
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิการบดี          
ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดี  
ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเป็นผู้รักษาราชการแทน  
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามมาตรา ๓๒ เป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
 มาตรา ๓๖ ประธานกรรมการบริหารประจ าภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไป 
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
 (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
 (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่  และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย  
การกีฬาแห่งชาติประจ าภาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและ  
ของมหาวิทยาลัย  
 (๓) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 (๔) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งติดตามประเมินผลการด า เนินงานต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค  
 (๕) เสนอความเห็นต่ออธิการบดีในการแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาและรองผู้อ านวยการ 
โรงเรียนกีฬา  
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 (๖) แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาคและรองผู้อ า นวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาค  
 (๗) สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  
 (๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารประจ าภาค หรืออธิการบดี  
มอบหมาย 
 มาตรา ๓๗ ในแต่ละมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค ให้มีคณะกรรมการบริหาร   
ประจ าภาค ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารประจ าภาค เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี 
ประจ าวิทยาเขตที่วิทยาเขตตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น ซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประธานกรรมการ ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาที่โรงเรียนกีฬาตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประจ าภาคนั้น ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาค และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก 
ต าแหน่งของกรรมการบริหารประจ าภาคผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ  
บริหารประจ าภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๓๘ คณะกรรมการบริหารประจ าภาคมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๒) ออกระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเฉพาะในกิจการ        
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 (๓) พิจารณาและเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของมหาวิทยาลัย  
การกีฬาแห่งชาติประจ าภาคต่อสภามหาวิทยาลัย  
 (๔) พัฒนางานด้านวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประจ าภาค  
 (๕) เสนอขออนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับ  
อุดมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
 (๖) พิจารณาและเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
 (๗) พิจารณาและเสนอแผนการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคต่อ      
สภามหาวิทยาลัย  
 (๘) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและประธานกรรมการบริหารประจ าภาคใน
กิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค  
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 (๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท าการใด ๆ           
อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการบริหารประจ าภาค  
 (๑๐) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 มาตรา ๓๙ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไปของวิทยาเขต 
และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
 (๑) บริหารกิจการของวิทยาเขตให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทาง            
ราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
 (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของวิทยาเขตให้เป็นไป         
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิทยาเขต อธิการบดี หรือ          
ประธานกรรมการบริหารประจ าภาคมอบหมาย 
 มาตรา ๔๐ ในแต่ละวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการวิทยาเขต ประกอบด้วย รองอธิการบดี      
ประจ าวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีประจ าวิทยาเขต และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ ซึ่งในจ านวนนี้จะต้องมีนายก
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่บริการของวิทยาเขตนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน  
 คุณสมบตัิ ลักษณะตอ้งห้าม หลักเกณฑ์และวธิีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จาก 
ต าแหน่งของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒ ิตลอดจนหน้าที่และอ านาจและการประชุมของคณะกรรมการ 
วิทยาเขต ให้เปน็ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๔๑ ในคณะ ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน 
ของคณะ และจะให้มีรองคณบดีหรือรองคณบดีประจ าวิทยาเขตตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้  
 คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้จากผู้มีคณุสมบัตแิละไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่งและวรรคสาม ซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 รองคณบดีและรองคณบดีประจ าวิทยาเขตนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและ  
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม โดยค าแนะน าของคณบดี 
 คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง 
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ และให้น าความในมาตรา ๓๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่ง  
ก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม  
 เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีและรองคณบดีประจ าวิทยาเขตพ้นจากต าแหน่งด้วย  
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 มาตรา ๔๒ คณบดีต้องส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจาก          
มหาวิทยาลัยหรือสถาบนัอุดมศกึษาอื่นที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในมหาวทิยาลัยหรอื 
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร 
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
 รองคณบดีและรองคณบดีประจ าวิทยาเขตต้องส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด  
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน 
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือ  
มีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปี  
 นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง คณบดี รองคณบดี และรองคณบดีประจ า 
วิทยาเขตต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๔๓ ในคณะ ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน 
กรรมการ และกรรมการอื่นอีกจ านวนหนึ่ง  
 จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และ 
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๔๔ คณะกรรมการประจ าคณะมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดท าแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 (๒) ออกระเบียบและข้อบังคับของคณะเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับคณะ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย  
มอบหมาย  
 (๓) พิจารณาก าหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเสนอต่อ  
สภาวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 (๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
 (๕) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 (๖) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ 
 (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการประจ าคณะ  
 (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา  
  (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย  
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 มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
ภาควิชา  
 หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้อธิการบดี 
แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้อธิการบดี  
มีอ านาจถอดถอนหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
โดยค าแนะน าของคณบดี  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้า 
ภาควิชาและหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
ของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๔๖ ในส่วนราชการที่  เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มี ฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มีหั วหน้า  
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ  
ส่วนราชการนั้น และจะให้มีรองหวัหน้าส่วนราชการตามจ านวนที่สภามหาวทิยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่ 
และรับผิดชอบตามที่มอบหมายก็ได้  
 หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจาก  
ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้า 
ส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๔๗ ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจมีคณะกรรมการ  
ประจ าส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง  
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระ  
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนหน้าที่และอ านาจและการประชุม 
ของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๔๘ ในโรงเรียนกีฬา ให้มีผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและ 
รับผิดชอบการบริหารงานของโรงเรียนกีฬา และจะให้มีรองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาตามจ านวนที่  
สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬามอบหมายก็ได้  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาและรองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬานั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจาก 
ข้าราชการครูซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ โดยค าแนะน าของประธาน 
กรรมการบริหารประจ าภาค  
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 มาตรา ๔๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาต้องส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด  
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน 
ในโรงเรียนกีฬาหรือส่วนราชการอื่นในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ  
มีประสบการณ์ด้านการบริหารในโรงเรียนกีฬาหรือส่วนราชการอื่นในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจาก 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบนัอุดมศกึษาอื่นที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนในโรงเรียนกีฬาหรือ 
ส่วนราชการอื่นในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร 
ในโรงเรียนกีฬาหรือส่วนราชการอื่นในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ทั้งนี้  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
 นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาและรองผู้อ านวยการ 
โรงเรียนกีฬาต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๕๐ ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาเปน็ผู้รับผดิชอบในการบรหิารงานทัว่ไปของโรงเรียนกีฬา  
และโดยเฉพาะใหม้ีหน้าทีแ่ละอ านาจ ดังต่อไปนี้  
 (๑) บริหารกิจการของโรงเรียนกีฬาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ  
ทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
 (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของโรงเรียนกีฬาให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  
 (๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินการและกิจการของโรงเรียนกีฬาเพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารประจ าภาค  
 (๔) อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของโรงเรียนกีฬา ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวทิยาลัย อธิการบดี หรือประธานกรรมการบริหารประจ าภาค 
มอบหมาย  
 มาตรา ๕๑ ในแต่ละโรงเรียนกีฬา ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่คณะกรรมการ 
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ  
ซึ่งเป็นผู้แทนครูจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิล าเนาเดียวกันกับโรงเรียนกีฬา 
จ านวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนศิษย์เก่าจ านวนหนึ่งคน และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งในจ านวนนี้จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา  
วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬาไม่น้อยกว่าสามคน และให้  
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ  
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 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก 
ต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนหน้าที่และอ านาจและการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๕๒ การจัดท าระเบียนผลการเรียน การจัดท าประกาศนียบัตร การจัดท า วุฒิบัตร  
การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา และการจัดท า เอกสารหรือหลักฐานการศึกษาอื่น รวมทั้ง  
การด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์  
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
 มาตรา ๕๓ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจ า วิทยาเขต  
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต คณบดี รองคณบดี รองคณบดีประจ าวิทยาเขต  
หัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
เกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้  
 ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง จะรักษาราชการแทนต าแหน่งอื่นอีกหนึ่งต าแหน่งก็ได้ แต่ต้อง 
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
 มาตรา ๕๔ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่และอ านาจ 
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  
 นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาราชการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติ 
ราชการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใด
เป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่และอ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีหน้าที่
และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี  
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หมวด ๓  
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 
 มาตรา ๕๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
ของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๕๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนราชการของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๕๗ ให้สภาวิชาการหรือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ แล้วแต่กรณี จัดให้มี  
การประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนัน้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
 มาตรา ๕๘ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๕๙ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในขอ้บังคับของมหาวิทยาลัย  

 
 

หมวด ๔  
ต าแหน่งทางวิชาการและวทิยฐานะ 

 
 มาตรา ๖๐ คณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยมตี าแหนง่ทางวิชาการ ดังต่อไปนี ้ 
 (๑)  ศาสตราจารย ์
 (๒)  รองศาสตราจารย์  
 (๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 (๔)  อาจารย ์  
 ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจ าตามวรรคหนึ่ง                 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 มาตรา ๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน า         
ของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้ เป็นไป                 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
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 มาตรา ๖๒ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและ  
พ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขา 
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้  
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไป  
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของอธิการบดี  
 อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็น 
อาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของคณบดี  
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารยพิ์เศษ และอาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๖๔ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช้  
ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป  
 การใช้ค าน าหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ 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 ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นได้             
โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ 
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ 
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๖๖ วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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หมวด 5  
ปริญญาและเครื่องหมายวทิยฐานะ 

 
 มาตรา ๖๗ ปริญญามีสามชั้น คือ  
 ปริญญาเอก   เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต   ใช้อักษรย่อ ด.  
 ปริญญาโท   เรียกว่า  มหาบัณฑิต   ใช้อักษรย่อ ม.  
 ปริญญาตรี  เรียกว่า  บัณฑิต   ใช้อักษรย่อ บ.  
 มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี
การสอนในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมหรือสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ 
สถาบันอื่น  
 การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อส าหรับปริญญานั้นอย่างไร  
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
 มาตรา ๖๙ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้ผู้ส า เร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับ 
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้  
 มาตรา ๗๐ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบั งคับให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และ 
อนุปริญญาได้ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว  
 (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส า เร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว  
 (๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
ก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี  
 (๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส า เร็จการศึกษาเฉพาะวิชา และตามหลักสูตรที่ต่ ากว่า 
อนุปริญญา  
 มาตรา ๗๑ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า 
ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ครู ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้นมิได้ 
 ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ  
มหาวิทยาลัย  
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 มาตรา ๗๒ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมาย 
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจก าหนด  
ให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
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 หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
หรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพ่ือการค้า หรือเพ่ือการใด ๆ ที่มิใช่ 
เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก  
มหาวิทยาลัย  
 มาตรา ๗๔ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของ 
นักเรียนและนักศึกษาได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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หมวด ๖  
บทก าหนดโทษ 

 
 มาตรา ๗๕ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย   
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้    
หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัย 
หรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มสีิทธิ ถ้าได้กระท าเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้    
หรือมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น หรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน       
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 มาตรา ๗๖ ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 (๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ  
ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ  
 (๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยปลอม 
หรือซึ่งท าเลียนแบบ  
 (๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ 
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๓ วรรคสอง  
 ถ้าผู้กระท าความผิดตาม  (๑)  เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย   ให้ลงโทษตาม   (๒)  
แต่กระทงเดียว  
 ความผดิตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได ้ 
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บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๗๗ ให้ โ อนบรรด ากิ จก า ร  ท รั พย์ สิ น  สิ ท ธิ  หนี้  ภ า ร ะผู ก พัน  ข้ า ร าชกา ร  
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อัตราก าลัง งบประมาณ และรายได้ของสถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๗๘ ให้ส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบัน  
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป จนกว่าจะมี 
การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  
 มาตรา ๗๙ ในวาระเริ่มแรก ให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตามมาตรา ๑๒  
ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเหนือ ประกอบด้วย วิทยาเขตเชียงใหม่  
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตล าปาง วิทยาเขตสุโขทัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง  
 (๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย วิทยาเขต 
ชัยภูมิ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาเขตอุดรธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  
 (๓) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขต 
ชลบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
 (๔)  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้ ประกอบด้วย วิทยาเขตกระบี่  วิทยาเขต 
ชุมพร วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตยะลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  
 มาตรา ๘๐ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันของสถาบัน  
การพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่  
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
 ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษาแต่งตั้งที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจหรือ  
สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นอย่างอื่น  



หน้าที่ ๒๘ 
 

เล่ม   ๑๓๖   ตอนที่ ๖๗   ก                      ราชกิจจานุเบกษา              ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 
 

 

 มาตรา ๘๑ ในระหว่างที่ยังไมม่ีสภาวชิาการตามพระราชบญัญตัินี ้ให้สภาวิชาการ ประกอบด้วย  
อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการ และประธานกรรมการ  
บริหารประจ าภาค เป็นกรรมการสภาวิชาการ  
 มาตรา ๘๒ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
อยูใ่นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งอธิการบดี 
ตามมาตรา ๙๓  
 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดี และ  
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  
จะพ้นจากต าแหน่ง  
 มาตรา ๘๓ การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี ให้นับวาระการด ารงต าแหน่ง  
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระแรก  
 มาตรา ๘๔ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘  
อยูใ่นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด ารงต าแหน่งคณบดีต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  
 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีและรองคณบดีประจ าวิทยาเขตตามพระราชบัญญัติสถาบัน  
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไป 
จนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่ง  
 มาตรา ๘๕ การนับวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี ให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่ง 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 มาตรา ๘๖ ในระหว่างที่  ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารประจ าภาค  
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย  
การกีฬาแห่งชาติประจ าภาคแต่ละภาคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารประจ าภาค  
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
 มาตรา ๘๗ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาและรองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 มาตรา ๘๘ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารประจ าภาคตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้คณะกรรมการบริหารประจ าภาคประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารประจ าภาค เป็นประธานกรรมการ  
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่วิทยาเขตตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น ซึ่งมิใช่  
ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาที่โรงเรียนกีฬาตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น เป็นกรรมการ  



หน้าที่ ๒๙ 
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 มาตรา ๘๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ 
วิทยาเขต ประกอบด้วย รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ และรองคณบดีประจ า 
วิทยาเขต เป็นกรรมการ  
 มาตรา ๙๐ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และผู้อ า นวยการ 
โรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการ  
 มาตรา ๙๑ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกีฬาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  
 มาตรา ๙๒ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของสถาบันการพลศึกษาตาม
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะ
เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้  
 ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับแต่งตั้ง  
 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะ มีวิทยฐานะนั้นต่อไปตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 มาตรา ๙๓ ในวาระเริ่มแรกภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้มีการสรรหาอธิการบดีโดยมีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๐ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสี่คนเป็นกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตาม
พระราชบัญญัตินี้ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อรัฐมนตรี และเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว ให้ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
 มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่มแรก ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกและก าหนดที่ตั้งมหาวิทยาลัย  
การกีฬาแห่งชาติประจ าภาคขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
เป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจ านวนไม่เกินแปดคน เป็นกรรมการ  
เพ่ือท าหน้าที่คัดเลือกและก าหนดที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคให้แล้วเสร็จภายใน  
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แล้วเสนอรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ต่อไป  
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 มาตรา ๙๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
ประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ  
และประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  
 ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการตามที่ก าหนดในบทเฉพาะกาลนี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจ 
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  
 ในกรณีที่การด าเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ถ้ายังมิได้มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ  
ข้อบังคับ หรือประกาศในเรื่องนั้น และไม่อาจน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้สภามหาวิทยาลัย  
มีมติก าหนดการด าเนินการในเรื่องนั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้  
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
       นายกรัฐมนตร ี 
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เล่ม   ๑๓๖   ตอนที่ ๖๗   ก                      ราชกิจจานุเบกษา              ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 
 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐให้ความส าคัญกับการใช้กีฬา  
เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมืองและก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา จึงมีความจ าเป็น  
ต้องยกฐานะสถาบนัการพลศึกษาเป็นมหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิเพ่ือจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา 
การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 
รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ จึงจ า เป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้  


