
 
 

 
 
 
 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี  
ชุดที่มี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  ต่อประธานสภานิติบัญญั ติแห่ งชาติ  
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย   

๑.๑ หลักการ 

 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันการพลศึกษา 

๑.๒ เหตุผล 

 โดยที่รัฐให้ความส าคัญกับการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมือง 
และก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา จึงมีความจ าเป็นต้องยกฐานะสถาบันการพลศึกษา  
เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์
การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเพ่ือประโยชน์  
ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๑.๓ ร่างพระราชบัญญั ติ มหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่ งชาติ  พ .ศ. .... เน้ื อหารวม  
จ านวน ๙๗ มาตรา สรุปสาระส าคัญ ได้ดังน้ี 

  ๑) บทนิยาม (ร่างมาตรา ๔) 
ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
“มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค” หมายความว่า มหาวิทยาลัย 

การกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเหนือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ร่างพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 



๒ 

 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
“คณะกรรมการนโยบายวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบาย

วิชาการของโรงเรียนกีฬา 
“สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒) ก าหนดให้สถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ร่างมาตรา ๕) 

๓) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๖) 

๔) หมวด ๑  บทท่ัวไป 

 ๔.๑) ก าหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๘) 

 ๔.๒) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ต้องด าเนินการโดยยึดหลักผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ  
รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริม สนับสนุน และท าการวิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหาร
จัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางการศึกษากับชมุชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ และจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางการกีฬาส าหรับ
บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย (ร่างมาตรา ๙) 

 

 



๓ 

 

 ๔.๓) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงาน
อธิการบดี ส านักงานรองอธิการบดีประจ าภาค วิทยาเขต คณะ และโรงเรียนกีฬา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย 
อาจให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘  
เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยอีกได้ (ร่างมาตรา ๑๐) 

 ๔.๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก 
ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง (ร่างมาตรา ๑๑) 

 ๔.๕) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแบ่งการบริหารราชการเป็น ๔ ภาค 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเหนือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้ (ร่างมาตรา ๑๒) 

 ๔.๖) ก าหนดให้ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
อาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่สมทบได้   
(ร่างมาตรา ๑๓) 

 ๔.๗) ก าหนดให้ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
อาจจัดการศึกษาหรือด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
หรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้  
(ร่างมาตรา ๑๔)  

 ๔.๘) ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ ต้องส่ งเสริมและสนับสนุ น 
ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักเรียน และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  
ให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๑๕)  

 ๔.๙) ก าหนดให้นอกจากเงินที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติอาจมีรายได้จาก เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่น 
ที่มหาวิทยาลัยได้รับ เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจาก 
การลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ และรายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
(ร่างมาตรา ๑๖) 



๔ 

 

 ๔.๑๐) ก าหนดให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๑๗) 

 ๔.๑๑) ก าหนดให้บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ ทั้งนี้ เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(ร่างมาตรา ๑๘) 

๕) หมวด ๒  การด าเนินการ 

  ๕.๑) ก าหนด ให้ มี สภ ามห าวิท ยาลั ย ก ารกีฬ าแห่ งชาติ  ป ระกอบด้ วย  
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ต าแหน่งจ านวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษา  
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย อธิการบดี และประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (๓) กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจ านวน ๓ คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีหรือรองอธิการบดีประจ าภาค
จ านวน ๒ คน และจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตจ านวน ๑ คน (๔) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจ านวน ๓ คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวน ๑ คน จากผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจ านวน ๑ คน และจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจ านวน ๑ คน ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ให้เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวน ๒ คน (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน  
๓ คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า ซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓) หรือ (๔) จ านวน ๒ คน และ
ข้าราชการครูในโรงเรียนกีฬาซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓) หรือ (๔) จ านวน ๑ คน (๖) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๙ คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือรองอธิการบดีประจ าภาคคนหนึ่ง 
ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี  
และให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (ร่างมาตรา ๑๙) 

  ๕.๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่ง และเงื่อนไขการพ้นจาก
ต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
(ร่างมาตรา ๒๐) 



๕ 

 

  ๕.๓) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หน้าที่และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง วางนโยบายและแนวทาง
ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  ออกระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคหรือส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศ ส าหรับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคหรือส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้  
พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาก าหนด เป็นต้น (ร่างมาตรา ๒๑) 

  ๕.๔) ก าหนดให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๒๒) 

  ๕.๕) ก าหนดให้มีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประกอบด้วย 
อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการ รองอธิการบดีประจ าภาค และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสภาวิชาการ (ร่างมาตรา ๒๓) 

  ๕.๖) ก าหนดให้สภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจใน
การเสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  
เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น (ร่างมาตรา ๒๔) 

  ๕.๗) ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการของโรงเรียนกีฬา ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการนโยบายวิชาการซึ่งประธานสภาวิชาการแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ  ผู้แทน
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาในแต่ละภาคเลือกกันเองภาคละ  ๑ คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ (ร่างมาตรา ๒๕) 

  ๕.๘) ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการของโรงเรียนกีฬามีหน้าที่และ
อ านาจในการเสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนกีฬาต่อสภา
มหาวิทยาลัย เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนกีฬาต่อสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกบัการจัดท าสาระหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง 
การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ที่คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ เป็นต้น 
(ร่างมาตรา ๒๖) 



๖ 

 

  ๕.๙) ก าหนดให้มีสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ าหรือผู้สอนในมหาวิทยาลัย และ 
ต้องไม่เป็นผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (๒) รองประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คน
ที่หนึ่ง ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ าหรือผู้สอนในมหาวิทยาลัย และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
ในมหาวิทยาลัย (๓) รองประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  คนที่สอง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย และต้องไม่เป็นคณาจารย์ประจ าหรือผู้สอนในมหาวิทยาลัย (๔) กรรมการสภาผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๒๗) 

 ๕.๑๐) ก าหนดให้สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีหน้าที่และ
อ านาจในการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย จัดท าจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย (ร่างมาตรา ๒๘) 

 ๕.๑๑) ก าหนดให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบ 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี  
และผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได้ (ร่างมาตรา ๒๙) 

 ๕.๑๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งอธิการบดี รองอธิการบดี และ 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ร่างมาตรา ๓๐) 

 ๕.๑๓) ก าหนดให้มีรองอธิการบดีประจ าภาค ภาคละ ๑ คน เป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคแต่ละภาค และปฏิบัติหน้าที่  
ช่วยอธิการบดีตามที่อธิการบดีมอบหมาย (ร่างมาตรา ๓๑) 

 ๕.๑๔) ก าหนดให้มีผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต วิทยาเขตละ ๑ คน เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของแต่ละวิทยาเขต และปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองอธิการบดีประจ าภาคตามที่ 
รองอธิการบดีประจ าภาคมอบหมาย (ร่างมาตรา ๓๒) 

 ๕.๑๕) ก าหนดคุณสมบัติของอธิการบดี รองอธิการบดี และรองอธิการบดี 
ประจ าภาค (ร่างมาตรา ๓๓) 



๗ 

 

 ๕.๑๖) ก าหนดคุณสมบัติของผู้ช่วยอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  
(ร่างมาตรา ๓๔) 

 ๕.๑๗) ก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และ
โดยเฉพาะให้มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
(ร่างมาตรา ๓๕) 

 ๕.๑๘) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาราชการแทนอธิการบดี (ร่างมาตรา ๓๖) 

 ๕.๑๙) ก าหนดให้รองอธิการบดีประจ าภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารกิจการ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคให้ เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ 
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย บริหารงานบุคคล 
การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค  ให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาตปิระจ าภาคเสนอตอ่คณะกรรมการมหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาตปิระจ าภาคเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น (ร่างมาตรา ๓๗) 

 ๕.๒๐) ก าหนดให้ ในแต่ละมหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่ งชาติประจ าภาค  
มีคณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค ประกอบด้วย รองอธิการบดีประจ าภาค  
เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่วิทยาเขตตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าภาคนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาที่โรงเรียนกีฬาตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น 
ผู้อ านวยการส านักงานรองอธิการบดีประจ าภาค และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ คนแต่ไม่เกิน ๙ คน เป็นกรรมการ (ร่างมาตรา ๓๘) 

 ๕.๒๑) ก าหนดให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค  
มีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคปฏิบัติตามนโยบาย 
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ออกระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติประจ าภาค เฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น 



๘ 

 

ทั้งนี้  โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอื่น 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย พิจารณาและเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการ 
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคต่อสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น (ร่างมาตรา ๓๙) 

 ๕.๒๒) ก าหนดให้ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตเป็นผู้รับผิดชอบในการ
บริหารงานทั่วไปของวิทยาเขต และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารกิจการของวิทยาเขต 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของวิทยาเขต 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิทยาเขต อธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจ าภาคมอบหมาย  
(ร่างมาตรา ๔๐) 

 ๕.๒๓) ก าหนดให้ในแต่ละวิทยาเขต มีคณะกรรมการวิทยาเขต ประกอบด้วย 
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีประจ าวิทยาเขต และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน เป็นกรรมการ ซึ่งในจ านวนนี้จะต้อง
มีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของวิทยาเขตนั้นอย่างน้อย ๑ คน (ร่างมาตรา ๔๑) 

 ๕.๒๔) ก าหนดให้ในคณะ มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของคณะ และจะให้มีรองคณบดีหรือรองคณบดีประจ าวิทยาเขตตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ (ร่างมาตรา ๔๒) 

 ๕.๒๕) ก าหนดคุณสมบัติของคณบดี รองคณบดี และรองคณบดีประจ าวิทยาเขต 
(ร่างมาตรา ๔๓) 

 ๕.๒๖) ก าหนดให้ในคณะ มีคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย คณบดี 
เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกจ านวนหนึ่ง (ร่างมาตรา ๔๔) 

 ๕.๒๗) ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะมีหน้าที่และอ านาจในการจัดท า
แผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ออกระเบียบและข้อบังคับของคณะเฉพาะ
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับคณะ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบ 
และข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย พิจารณาก าหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตรส าหรับคณะเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น (ร่างมาตรา ๔๕) 



๙ 

 

 ๕.๒๘) ก าหนดให้ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นผู้บั งคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือส่วนราชการ  
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา (ร่างมาตรา ๔๖) 

 ๕.๒๙) ก าหนดให้ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ให้มีหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน  
ของส่วนราชการนั้น และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนราชการตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่มอบหมายก็ได้ (ร่างมาตรา ๔๗) 

 ๕.๓๐) ก าหนดให้ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
อาจมีคณะกรรมการประจ าส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง (ร่างมาตรา ๔๘) 

 ๕.๓๑) ก าหนดให้ในโรงเรียนกีฬา มีผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบการบริหารงานของโรงเรียนกีฬา และจะให้มีรองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาตามจ านวนที่ 
สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬามอบหมายก็ได้  
(ร่างมาตรา ๔๙) 

 ๕.๓๒) ก าหนดคุณสมบัติของผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาและรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬา (ร่างมาตรา ๕๐) 

 ๕.๓๓) ก าหนดให้ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน
ทั่วไปของโรงเรียนกีฬา และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารกิจการของโรงเรียนกีฬา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของโรงเรียน
กีฬา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย จัดท ารายงาน
ประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินการและกิจการของโรงเรียนกีฬา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติประจ าภาค เป็นต้น (ร่างมาตรา ๕๑) 

 ๕.๓๔) ก าหนดให้ ในแต่ละโรงเรียนกีฬา  มีคณะกรรมการสถานศึกษา  
เพ่ือท าหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนครูจ านวน ๑ คน ผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิล าเนาเดียวกัน 
กับโรงเรียนกีฬาจ านวน ๑ คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๑ คน ผู้แทนศิษย์เก่าจ านวน  
๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่า ๔ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน และให้ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ (ร่างมาตรา ๕๒) 



๑๐ 

 

 ๕.๓๕) ก าหนดให้การจัดท าระเบียนผลการเรียน การจัดท าประกาศนียบัตร การ
จัดท าวุฒิบัตร การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา และการจัดท าเอกสารหรือหลักฐานการศึกษาอื่น 
รวมทั้ งการด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ต้องด าเนินการให้สอดคล้อง 
กับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น   
(ร่างมาตรา ๕๓) 

 ๕.๓๖) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดี 
ประจ าภาค ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต คณบดี รองคณบดี รองคณบดีประจ าวิทยาเขต 
หัวหน้าและรองหวัหน้าสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกิน
หนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ (ร่างมาตรา ๕๔) 

 ๕.๓๗) ก าหนดให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่ งตนแทน  และนอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  
การรักษาราชการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตลอดจนการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน 
ของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๕๕) 

๖) หมวด ๓  การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 ๖.๑) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๕๖) 

 ๖.๒) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดให้มีการประเมินส่วนราชการ 
ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   
(ร่างมาตรา ๕๗) 

 ๖.๓) ก าหนดให้สภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือคณะกรรมการ 
นโยบายวิชาการของโรงเรียนกีฬา แล้วแต่กรณี จัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน 
และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น (ร่างมาตรา ๕๘) 

 ๖.๔) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดให้มีการประเมินผล 
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ร่างมาตรา ๕๙) 

 ๖.๕) ก าหนดให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า 
ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๖๐) 



๑๑ 

 

๗) หมวด ๔  ต าแหน่งทางวิชาการและวิทยฐานะ 

 ๗.๑) ก าหนดให้คณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีต าแหน่งทาง
วิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ (ร่างมาตรา ๖๑) 

 ๗.๒) ก าหนดให้ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๖๒) 

 ๗.๓) ก าหนดให้ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
เป็นพิเศษและพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ (ร่างมาตรา ๖๓) 

 ๗.๔) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ 
โดยค าแนะน าของอธิการบดี รวมทั้งอธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้โดยค าแนะน าของคณบดี (ร่างมาตรา ๖๔) 

 ๗.๕) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป (ร่างมาตรา ๖๕) 

 ๗.๖) ก าหนดให้วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (ร่างมาตรา ๖๖) 

๘) หมวด ๕  ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 ๘.๑) ก าหนดให้ปริญญามี ๓ ชั้น ได้แก่ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี  
(ร่างมาตรา ๖๗) 

 ๘.๒) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วม 
หรือสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น (ร่างมาตรา ๖๘) 

 ๘.๓) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอาจออกข้อบังคับให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้   
(ร่างมาตรา ๖๙) 



๑๒ 

 

 ๘.๔) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอาจออกข้อบังคับให้มี
ประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้ ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว  
อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
และประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา และตามหลักสูตรที่ต่ ากว่าอนุปริญญา (ร่างมาตรา ๗๐) 

 ๘.๕) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญา
ดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ครู ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย  
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้นมิได้ (ร่างมาตรา ๗๑) 

 ๘.๖) ก าหนดให้มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาตอิาจก าหนดใหม้ีครยุวิทยฐานะหรอื
เข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
ชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ 
ของมหาวิทยาลัยได้ (ร่างมาตรา ๗๒) 

 ๘.๗) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย  
หรือสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยได้  โดยท าเป็นข้อบั งคับ  
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๗๓) 

 ๘.๘) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษาได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๗๔) 

๙) หมวด ๖  บทก าหนดโทษ 

 ๙.๑) ก าหนดโทษส าหรับผู้ซึ่งใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ า
ต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หรือ
สิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะ 
หรือมีต าแหน่งเช่นนั้น หรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ(ร่างมาตรา ๗๕) 



๑๓ 

 

 ๙.๒) ก าหนดโทษส าหรับผู้ซึ่งกระท าการปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ หรือใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ หรือ 
ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึง่ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาตหิรอืส่วนราชการ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๓ วรรคสอง (ร่างมาตรา ๗๖) 

๑๐) บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๗๗ – ร่างมาตรา ๙๗) 

 ๑๐.๑) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง อัตราก าลัง งบประมาณ และรายได้ของสถาบันการพลศึกษา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗๗) 

 ๑๐.๒) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้ส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษา 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติต่อไป จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน๑๘๐ วัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๗๘) 

 ๑๐.๓) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้ในวาระเริ่มแรก มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติประจ าภาคตามมาตรา ๑๒ ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติประจ าภาคเหนือ ประกอบด้วย วิทยา
เขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตล าปาง วิทยาเขตสุโขทัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง  

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

(๓) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติประจ าภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยา
เขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  

 



๑๔ 

 

(๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้  ประกอบด้วย  
วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตยะลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา (ร่างมาตรา ๗๙) 

 ๑๐.๔) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบันของสถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  
ต้องไม่เกิน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๘๐) 

 ๑๐.๕) ก าหนดบทบัญญัติ เพ่ือรองรับให้ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาวิชาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดี 
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการและรองอธิการบดีประจ าภาค เป็นกรรมการสภาวิชาการ (ร่างมาตรา ๘๑) 

 ๑๐.๖) ก าหนดบทบัญญั ติ เพ่ือรองรับให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตาม
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งอธิการบดีตามมาตรา ๙๕ และก าหนดบทบัญญัติ 
เพื่อรองรับให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไปจนกว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีดังกล่าวจะพ้นจากต าแหน่ง (ร่างมาตรา ๘๒) 

 ๑๐.๗) ก าหนดบทบัญญัติ เพ่ือรองรับให้การนับวาระการด า รงต าแหน่ง 
ของอธิการบดี ให้นับวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระแรก (ร่างมาตรา ๘๓) 

 ๑๐.๘) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด ารงต าแหน่งคณบดีต่อไป
จนกว่าจะครบวาระ และก าหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีและรองคณบดีประจ า
วิทยาเขตตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีดังกล่าวจะพ้นจากต าแหน่ง (ร่างมาตรา ๘๔) 

 ๑๐.๙) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้การนับวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี 
ให้นับรวมวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวาระ 
การด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย (ร่างมาตรา ๘๕) 



๑๕ 

 

 ๑๐.๑๐) ก าหนดบทบัญญตัเิพื่อรองรบัใหใ้นระหวา่งที่ยังไม่มผีู้ด ารงต าแหนง่รอง
อธิการบดีประจ าภาคตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้าราชการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีประจ าภาคตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๘๖) 

 ๑๐.๑๑) ก าหนดบทบัญญัติ เพ่ือรองรับให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
ประจ าวิทยาเขตตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ พ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต และให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี 
ประจ าวิทยาเขตนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘๗) 

 ๑๐.๑๒) ก าหนดบทบัญญตัเิพื่อรองรบัให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีประจ า
วิทยาเขตตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
พ้นจากต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต (ร่างมาตรา ๘๘) 

 ๑๐.๑๓) ก าหนดบทบัญญั ติ เพ่ือรองรับให้ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
โรงเรียนกีฬาและรองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไป (ร่างมาตรา ๘๙) 

 ๑๐.๑๔) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติประจ าภาค ประกอบด้วย รองอธิการบดีประจ าภาค เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีประจ า
วิทยาเขตที่วิทยาเขตตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น และผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา 
ที่โรงเรียนกีฬาตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคนั้น เป็นกรรมการ (ร่างมาตรา ๙๐) 

 ๑๐.๑๕) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการ
วิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการวิทยาเขต ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต เป็น
ประธานกรรมการ และรองคณบดีประจ าวิทยาเขต เป็นกรรมการ (ร่างมาตรา ๙๑) 

 ๑๐.๑๖) ก าหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับให้ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการ 
นโยบายวิชาการของโรงเรียนกีฬาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการของโรงเรียนกีฬา 
ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการ (ร่างมาตรา ๙๒) 

 ๑๐.๑๗) ก าหนดบทบัญญั ติ เพ่ื อรองรับ ให้ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ของโรงเรียนกีฬาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
คณะกรรมการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๙๓) 



๑๖ 

 

 ๑๐.๑๘) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ 
ของสถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๙๔) 

 ๑๐.๑๙) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้ในวาระเริ่มแรกภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการสรรหาอธิการบดีโดยมีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๐ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ งจ านวน  ๔ คน เป็นกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อรัฐมนตรี   
และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว ให้ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
(ร่างมาตรา ๙๕) 

 ๑๐.๒๐) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้ในวาระเริ่มแรก ให้มีคณะกรรมการ
คัดเลือกและก าหนดที่ตั้ งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคขึ้นคณะหนึ่ ง  ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จ านวนไม่เกิน ๘ คน เป็นกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่คัดเลือกและก าหนดที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าภาคให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แล้วเสนอรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป (ร่างมาตรา ๙๖) 

 ๑๐.๒๑) ก าหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับให้ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๙๗) 

 

 

 



๑๗ 

 

๑.๔ ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....  

๑. เพ่ือให้มีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ที่มีการจัดการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษาขึ้นเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬา ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมุ่งเน้นการ
กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์
สุขภาพ และนันทนาการ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งจะให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติเพ่ือเป็นสถาบันการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
กับการกีฬาโดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ 

 โดยการปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของมหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง (Specialized University) ที่มีระบบอย่างชัดเจนและเป็นเอกเทศ เพ่ือเป็นแหล่งรวม 
ขององค์กรที่มีการผลิตบุคลากรกีฬาอย่างมืออาชีพในทุกๆ มิติ เพ่ือการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
และเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรกีฬา สู่ความเป็นเลิศและเพื่อการอาชีพ 

๒. เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านกีฬา และยกระดับมาตรฐานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการกีฬาซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
จะเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเพื่อออกไปขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาของชาติ 
ให้มีมาตรฐานสากลและยั่งยืน โดยจะผลิตบุคลากรทางการกีฬาที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬาออกไป
ขับเคลื่อนในหน่วยงาน องค์กรกีฬา ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้ได้รับการส่งเสริมและเรียนรู้  
เกี่ยวกับการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง รวมทั้ง  ให้ได้รับโอกาสในการออกก าลังกายและ 
การกีฬาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เป็นการสร้างค่านิยมรักการออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้เป็นวิถีชีวิต 
สู่การมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี ซึ่งส่งผลต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของภาครัฐ 
รวมทั้ งเป็นการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ให้ มีความสมบู รณ์พร้อมทั้ งด้ านร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เพ่ือต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ ต่อไป 

๓. เพ่ือเป็นกลไกในการจัดตั้ งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ  ที่ มี การก าหนด 
เป้าหมายหลักที่จะตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถอย่างแท้จริงในสาขาวิชาที่ศึกษา รู้จักคิด ค้นหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในการ
พัฒนากีฬา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม



๑๘ 

 

และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการกีฬาและ
งานวิจัย โดยร่วมมือกับสถาบัน วิชาการ องค์การทางการกีฬาและสถาบันวิจัยต่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียน เอเซียนและนานาประเทศ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านการกีฬาของชาติ มีศูนย์พัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาระดับชาติและนานาชาติ การน าวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลงานการวิจัย  
มาประยุกต์ใช้ให้มีศักยภาพไปสู่กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพเพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชาติจากอุตสาหกรรมการกีฬาเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมุ่งอนุรักษ์และท านุบ ารุงสืบทอดองค์ความรู้ด้านกีฬาในฐานของศิลปะ วัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทยให้ด ารงอยู่เป็นสัญลักษณ์ของชาติ 

๔. เพ่ือจัดการศึกษาและวิจัยที่ตอบสนองต่อการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ 
และการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
โดยที่รัฐให้ความส าคัญกับการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมือง และก าหนดให้เป็นประเด็น
ปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา 

 การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ มีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงสถาบัน 
การพลศึกษาเดิม ที่มีการจัดการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ขึ้นเป็นสถานศึกษา  
เฉพาะทางด้านการกีฬา ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือให้บรรลุถึงศาสตร์ทางการกีฬา   
เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมาย  
ในการจัดการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนอง ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 
กล่าวคือ มุ่งตอบสนองต่อกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และอาชีพ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ท างวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาอย่างเข้มข้น กีฬาเพ่ือสังคม ซึ่งต้องการองค์ความรู้เชิงสุขภาพและบริบททางสังคมเป็นพ้ืนฐาน  
ในการสนับสนุนการด าเนินงาน และอุตสาหกรรมกีฬาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ  
ของประเทศ โดยมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ ซึ่งไม่กระทบต่อการเพิ่มงบประมาณ ดังนี้ 

 ๑) จัดโครงสร้างองค์กรแบ่งการบริหารราชการเป็นสี่ภาค ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเหนือ  
 ๑.๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ๑.๓ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง  
 ๑.๔ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้  
 ๒) จัดการศึกษาที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านกีฬา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

คณะพลศึกษา คณะบริหารจัดการการกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๓) มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการให้บริการนักกีฬา เช่น 

ส านักกีฬา ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 



๑๙ 

 

๕. มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย จัดให้มีการประเมินส่วนราชการของมหาวิทยาลัย จัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา 
การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตร รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี      
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะด าเนินการจัดท า
หลักเกณฑ์ทันทีที่มีสภามหาวทิยาลัย โดยก าหนดระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ   

๑.๕ กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา  ได้ท าการรับ ฟังความคิด เห็น เกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่ งราชอาณาจักรไทย ทั้ ง น้ี  จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ เสนอมาพร้อมกับ 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... แล้ว เห็นว่าได้มีการด าเนินการให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ แล้ว (ดังปรากฏอยู่ในส่วนข้อมูล
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ หัวข้อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย หน้า - ๑ - ถึง - ๑๖ -)   

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้พิจารณาและลงมติว่าจะ “รับหลักการ” หรือ “ไม่รับหลักการ” 
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น โดยการลงมติต้องมีสมาชิกมาแสดงตนครบองค์ประชุม โดยให้ถือเอาเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ในกรณีที่สภาลงมติ
ในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตไิว้พิจารณา ให้สภาพิจารณาในล าดบัต่อไปเป็นวาระที่สอง ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ
ที่สภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภา แต่ถ้าสภาลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

 


