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พระราชบัญญัติ 
สถาบันการพลศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เป2นป3ท่ี ๖๐ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+าฯ 

ให+ประกาศว;า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรจัดต้ังสถาบันการพลศึกษา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว+โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต;อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว;า “พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับต้ังแต;วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต+นไป 
 
มาตรา ๓  ให+วิทยาลัยพลศึกษาท่ีได+จัดต้ังข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป2น

วิทยาเขตของสถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให+โรงเรียนกีฬาท่ีได+จัดต้ังข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป2นส;วนราชการใน

สถาบัน๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถาบัน” หมายความว;า สถาบันการพลศึกษา 
“สภาสถาบัน” หมายความว;า สภาสถาบันการพลศึกษา 
“สภาวิชาการ”๓ หมายความว;า สภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา 
“อธิการบดี” หมายความว;า อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๓ ก/หน+า ๙/๔ กุมภาพันธF ๒๕๔๘ 
๒ มาตรา ๓ วรรคสอง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว;า “สภาวิชาการ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“รองอธิการบดี” หมายความว;า รองอธิการบดีท่ีปฏิบัติหน+าท่ีช;วยอธิการบดีตามท่ี
อธิการบดีมอบหมาย 

“รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต” หมายความว;า รองอธิการบดีท่ีปฏิบัติหน+าท่ีเป2น
ผู+บังคับบัญชารับผิดชอบงานท้ังปวงของแต;ละวิทยาเขต และปฏิบัติหน+าท่ีช;วยอธิการบดีตามท่ี
อธิการบดีมอบหมาย 

“ผู+ช;วยอธิการบดี” หมายความว;า ผู+ช;วยอธิการบดีท่ีปฏิบัติหน+าท่ีช;วยอธิการบดี
ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

“ผู+ช;วยอธิการบดีประจําวิทยาเขต” หมายความว;า ผู+ช;วยอธิการบดีท่ีปฏิบัติหน+าท่ี
ช;วยรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต ตามท่ีรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตมอบหมาย 

“คณบดี” หมายความว;า ผู+บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบงานของคณะ 
“รองคณบดี” หมายความว;า รองคณบดีท่ีปฏิบัติหน+าท่ีช;วยคณบดีตามท่ีคณบดี

มอบหมาย 
“รองคณบดีประจําวิทยาเขต” หมายความว;า รองคณบดีท่ีปฏิบัติหน+าท่ีช;วยคณบดี

รับผิดชอบงานของคณะวิชา ในแต;ละวิทยาเขต 
 
มาตรา ๕๔  เพ่ือประโยชนFและความสอดคล+องในการบริหารงานบุคคลสําหรับ

คณาจารยF ข+าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน ให+สภาสถาบันมีอํานาจหน+าท่ีในการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว;าด+วยระเบียบข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เว+นแต;พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว+เป2นอย;างอ่ืน 

 
มาตรา ๖  ให+รัฐมนตรีว;าการกระทรวงการท;องเท่ียวและกีฬารักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง และประกาศนั้น เม่ือได+ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล+วให+ใช+บังคับ

ได+ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๗  ให+สถาบันการพลศึกษาเป2นสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงคFในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตรFการกีฬา วิทยาศาสตรFสุขภาพ นันทนาการ 
และบุคลากรในด+านท่ีเก่ียวข+อง มีภารกิจทําการสอน ทําการวิจัย ให+บริการทางวิชาการ การให+บริการ
ชุมชน การใช+และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร+างสังคมแห;งการเรียนรู+แก;ท+องถ่ิน ส;งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ และบุคคลท่ีมีความบกพร;อง
ทางร;างกาย รวมถึงการทะนุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม การละเล;นพ้ืนบ+าน และกีฬาไทย 

ให+สถาบันการพลศึกษาเป2นนิติบุคคลในกระทรวงการท;องเท่ียวและกีฬา 

                                                 
๔ มาตรา ๕ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๘  สถาบันจะปฏิเสธการรับผู+สมัครผู+ใดเข+าศึกษาในสถาบัน หรือยุติหรือ

ชะลอการศึกษาของนักศึกษาผู+ใด ด+วยเหตุเพียงว;าผู+นั้นขาดแคลนทุนทรัพยFอย;างแท+จริง เพ่ือจ;าย
ค;าธรรมเนียมการศึกษาต;าง ๆ แก;สถาบันมิได+ 

หลักเกณฑFการพิจารณาว;านักศึกษาผู+ใดขาดแคลนทุนทรัพยFอย;างแท+จริง ให+เป2นไป
ตามระเบียบท่ีสภาสถาบันกําหนด 

 
มาตรา ๙๕  สถาบันอาจแบ;งส;วนราชการ ดังนี้ 
(๑) สํานักงานอธิการบดี 
(๒) บัณฑิตวิทยาลัย 
(๓) วิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) โรงเรียนกีฬา 
สถาบันอาจให+มีสํานัก ศูนยF หรือส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;า

คณะ เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคFในมาตรา ๗ เป2นส;วนราชการในสถาบันอีกได+ 
 
มาตรา ๑๐๖  การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ 

โรงเรียนกีฬา สํานัก ศูนยF หรือส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะ ให+ออกเป2น
กฎกระทรวง 

การแบ;งส;วนราชการเป2นสํานักงานคณบดี ภาควิชา กอง ฝSาย หรือส;วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าภาควิชา กอง หรือฝSาย ให+ทําเป2นประกาศกระทรวง 

การแบ;งส;วนราชการเป2นงานหรือส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;า
งานให+ทําเป2นประกาศของสถาบัน 

 
มาตรา ๑๑  ภายใต+วัตถุประสงคFตามมาตรา ๗ สถาบันจะรับสถาบันอุดมศึกษาหรือ

สถาบันวิจัยอ่ืนเข+าสมทบในสถาบันก็ได+ และมีอํานาจให+ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้น
ใดชั้นหนึ่งแก;ผู+สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได+ 

การรับเข+าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยอ่ืน 
ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน และทําเป2นประกาศกระทรวง 

การควบคุมสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยท่ีเข+าสมทบในสถาบัน ให+เป2นไปตาม
ข+อบังคับของสถาบัน 

 
มาตรา ๑๒  ให+กระทรวงการท;องเท่ียวและกีฬาจัดสรรเงินงบประมาณให+แก;สถาบัน

ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือดําเนินกิจการของสถาบัน 
นอกจากเงินท่ีกําหนดไว+ในงบประมาณแผ;นดิน สถาบันอาจมีรายได+และทรัพยFสิน 

ดังนี้ 
                                                 

๕ มาตรา ๙ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖ มาตรา ๑๐ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) เงินผลประโยชนFและค;าธรรมเนียมต;าง ๆ ท่ีสถาบันได+รับจากการดําเนินกิจการ
ของสถาบัน 

(๒) รายได+หรือผลประโยชนFท่ีได+จากการใช+ท่ีราชพัสดุท่ีสถาบันปกครอง ดูแล หรือ
ใช+ประโยชนFเพ่ือการดําเนินกิจการของสถาบัน 

(๓) เงินและทรัพยFสินท่ีมีผู+อุทิศให+แก;สถาบันเพ่ือใช+ในการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๔) เงินอุดหนุนจากราชการส;วนท+องถ่ินท่ีให+แก;สถาบันเพ่ือใช+ในการดําเนินกิจการ

ของสถาบัน 
(๕) รายได+หรือผลประโยชนFอ่ืน ๆ 
ให+สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช+ และจัดหาผลประโยชนFจาก

ทรัพยFสินของสถาบันท่ีมีไว+เพ่ือการดําเนินกิจการของสถาบัน ท้ังท่ีเป2นท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว;าด+วย
ท่ีราชพัสดุและท่ีเป2นทรัพยFสินอ่ืนตามข+อบังคับของสถาบัน 

รายได+ท่ีสถาบันได+รับจากการดําเนินกิจการของสถาบัน ไม;เป2นรายได+ท่ีต+องนําส;ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว;าด+วยเงินคงคลังและกฎหมายว;าด+วยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๑๓  บรรดาอสังหาริมทรัพยFท่ีสถาบันได+มาโดยมีผู+ยกให+แก;สถาบัน เพ่ือ

ประโยชนFในการดําเนินกิจการของสถาบัน หรือได+มาโดยการซ้ือ หรือแลกเปลี่ยนจากเงินหรือ
ทรัพยFสินท่ีมีผู+ อุทิศให+แก;สถาบันเพ่ือประโยชนFในการดําเนินกิจการของสถาบัน ต้ังแต;วัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ ไม;ถือเป2นท่ีราชพัสดุ และให+เป2นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

 
มาตรา ๑๔  บรรดารายได+และทรัพยFสินท่ีสถาบันได+มาเพ่ือประโยชนFในการดําเนิน

กิจการของสถาบัน หรือได+มาเนื่องจากการดําเนินกิจการของสถาบัน สถาบันจะต+องจัดสรรเพ่ือ
ประโยชนFในการดําเนินกิจการของสถาบัน 

การจัดสรรรายได+และทรัพยFสินตามวรรคหนึ่ง ให+อยู;ภายในขอบวัตถุประสงคFของ
สถาบันตามมาตรา ๗ และเง่ือนไขท่ีผู+ให+กําหนดไว+  ท้ังนี้ ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 

 
มาตรา ๑๕  การจัดการรายได+และทรัพยFสินท่ีสถาบันได+รับจัดสรรตามมาตรา ๑๔ 

ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบันและเง่ือนไขท่ีผู+ให+กําหนดไว+ 
 

หมวด ๒ 
การดําเนินงาน 

   
 

มาตรา ๑๖๗  ให+มีสภาสถาบันประกอบด+วย 
(๑) นายกสภาสถาบัน ซ่ึงจะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ัง 
(๒) อุปนายกสภาสถาบัน ได+แก; อธิการบดี 

                                                 
๗ มาตรา ๑๖ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน;ง ได+แก; ปลัดกระทรวงการท;องเท่ียวและกีฬา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิบดีกรมพล
ศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู+ว;าการการกีฬาแห;ง
ประเทศไทย และเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปVคแห;งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภF 

(๔) กรรมการสภาสถาบันสามคน ซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดี หรือรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขต 

(๕) กรรมการสภาสถาบันสามคน ซ่ึงเลือกจากคณบดีหนึ่งคน ผู+อํานวยการโรงเรียน
กีฬาหนึ่งคน และหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะหนึ่งคน 

(๖) กรรมการสภาสถาบันสี่คน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยFประจําของวิทยาเขตสามคน
และข+าราชการครูของโรงเรียนกีฬาหนึ่งคน 

(๗) กรรมการสภาสถาบันผู+ทรงคุณวุฒิเจ็ดคน ซ่ึงจะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ 
แต;งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบันโดยคําแนะนําของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม 
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ในจํานวนนี้ต+องมีผู+ทรงคุณวุฒิด+านกีฬาคนพิการอย;างน+อยหนึ่งคน 

ให+สภาสถาบันแต;งต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งซ่ึงมิใช;กรรมการสภาสถาบันตาม (๔) 
เป2นเลขานุการสภาสถาบันโดยคําแนะนําของอธิการบดี และให+สํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบงาน
ธุรการ งานประชุม ศึกษาหาข+อมูล และกิจการต;าง ๆ ท่ีเก่ียวข+องกับงานของสภาสถาบัน 

หลักเกณฑF วิธีการได+มา และคุณสมบัติของผู+ดํารงตําแหน;งนายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบันผู+ทรงคุณวุฒิ ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 

คุณสมบัติของผู+รับเลือก ตลอดจนหลักเกณฑFและวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบัน
ตาม (๔) (๕) และ (๖) ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 

 
มาตรา ๑๗  นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู+ทรงคุณวุฒิมีวาระการ

ดํารงตําแหน;งคราวละสองป3 และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ังใหม;อีกได+ แต;จะดํารงตําแหน;ง
เกินสองวาระติดต;อกันมิได+ 

กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๖ (๔) (๕) และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหน;ง
คราวละสองป3 และอาจได+รับเลือกใหม;อีกได+ แต;จะดํารงตําแหน;งเกินสองวาระติดต;อกันมิได+ 

 
มาตรา ๑๘  นอกจากการพ+นจากตําแหน;งตามวาระตามมาตรา ๑๗ นายกสภา

สถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๖ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ+นจากตําแหน;งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป2นกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น ๆ 
(๔) สภาสถาบันให+ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร;องต;อหน+าท่ีหรือ

หย;อนความสามารถ 
การพ+นจากตําแหน;งตาม (๔) ต+องเป2นไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการ

สภาสถาบันท้ังหมดเท;าท่ีมีอยู;๘ 
                                                 

๘ มาตรา ๑๘ วรรคสอง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ+นจากตําแหน;งก;อนครบวาระ
และได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ัง หรือได+มีการเลือกผู+ดํารงตําแหน;งแทนแล+ว ให+ผู+ซ่ึงได+ทรง
พระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ัง หรือผู+ซ่ึงได+รับเลือกนั้นอยู;ในตําแหน;งเพียงเท;ากับวาระท่ีเหลืออยู;ของผู+
ซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ+นจากตําแหน;งก;อนครบวาระ
ไม;เกินเก+าสิบวัน สภาสถาบันจะไม;ดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ัง หรือเลือกนายก
สภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันข้ึนแทนตําแหน;งท่ีว;างก็ได+ 

ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพ+นจากตําแหน;งตามวาระ แต;
ยังมิได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ังนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู+ทรงคุณวุฒิ
หรือยังมิได+เลือกกรรมการสภาสถาบันอ่ืนข้ึนใหม; ให+นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันซ่ึง
พ+นจากตําแหน;ง ปฏิบัติหน+าท่ีต;อไปจนกว;าจะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ังนายกสภาสถาบัน
หรือกรรมการสภาสถาบันผู+ทรงคุณวุฒิ หรือได+มีการเลือกกรรมการสภาสถาบันอ่ืนข้ึนใหม;แล+ว 

 
มาตรา ๑๙๙  สภาสถาบันมีอํานาจและหน+าท่ี ดังนี้ 
(๑) วางนโยบายและกํากับแผนพัฒนาของสถาบันเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การ

ให+บริการทางวิชาการ การให+บริการชุมชน และเสริมสร+างสังคมแห;งการเรียนรู+ การปรับปรุง การ
ถ;ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
พลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตรFการกีฬา วิทยาศาสตรFสุขภาพ นันทนาการ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข+อง
กับสาขาวิชาดังกล;าว 

(๒) ออกระเบียบและข+อบังคับต;าง ๆ เก่ียวกับการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๓) พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส;วนราชการของสถาบันตามมาตรา 

๑๐ รวมท้ังการแบ;งหน;วยงานภายในของส;วนราชการดังกล;าว 
(๔) อนุมัติการรับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยอ่ืนเข+าสมทบ และการยกเลิก

การสมทบของสถาบันดังกล;าวตามมาตรา ๑๑ 
(๕) พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาให+สอดคล+องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(๖) กํากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การจัดการศึกษาของสถาบันให+เป2นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

(๗) อนุมัติการให+ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

(๘) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ังและถอดถอนนายก
สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู+ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารยF และศาสตราจารยFพิเศษ 

(๙) แต;งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู+ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๑ (๕) 
(๑๐) แต;งต้ังรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี ผู+อํานวยการ

สํานัก ผู+ อํานวยการศูนยF หัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะ รอง

                                                 
๙ มาตรา ๑๙ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ศาสตราจารยF รองศาสตราจารยFพิเศษ ผู+ช;วยศาสตราจารยF ผู+ช;วยศาสตราจารยFพิเศษ และให+ผู+ดํารง
ตําแหน;งดังกล;าวพ+นจากตําแหน;ง 

(๑๑) พิจารณาให+ความเห็นชอบงบประมาณประจําป3ของสถาบัน วางระเบียบ และ
ออกข+อบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได+และผลประโยชนFจากทรัพยFสินของ
สถาบัน และการใช+จ;ายเงินรายได+ของสถาบัน 

(๑๒) อนุมัติแผนการใช+จ;ายเงินรายได+ของสถาบัน 
(๑๓) พิจารณารายงานการรับจ;ายเงินในรอบป3 และรายงานการดําเนินกิจการของ

สถาบัน 
(๑๔) พิจารณาให+ความเห็นเก่ียวกับการศึกษาด+านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตรF

การกีฬา วิทยาศาสตรFสุขภาพ นันทนาการ และกิจการด+านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+อง 
(๑๕) แต;งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทํา

การใด ๆ อันอยู;ในอํานาจหน+าท่ีของสภาสถาบัน 
(๑๖) ส;งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก+าวหน+าของสถาบัน 
(๑๗) พิจารณาและให+ความเห็นชอบเก่ียวกับกิจการเชิงนโยบายของสถาบันท่ีมิได+

กําหนดไว+ให+เป2นอํานาจและหน+าท่ีของผู+ใดโดยเฉพาะ 
 
มาตรา ๒๐  การประชุมของสภาสถาบันให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 
 
มาตรา ๒๑  ให+มีสภาวิชาการ ประกอบด+วย 
(๑) ประธานสภาวิชาการ ได+แก; อธิการบดี 
(๒) กรรมการสภาวิชาการสองคน ซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดี และรองอธิการบดี

ประจําวิทยาเขต 
(๓)๑๐ กรรมการสภาวิชาการสามคน ซ่ึงเลือกจากคณบดีหนึ่งคน ผู+อํานวยการ

โรงเรียนกีฬาหนึ่งคน และหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะหนึ่งคน 
(๔)๑๑ กรรมการสภาวิชาการสามคน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยFประจําของวิทยาเขต

สองคนและข+าราชการครูของโรงเรียนกีฬาหนึ่งคน 
(๕) กรรมการสภาวิชาการผู+ทรงคุณวุฒิแปดคน ซ่ึงแต;งต้ังจากบุคคลภายนอก โดย

คําแนะนําของกรรมการสภาวิชาการตาม (๒) (๓) และ (๔) 
หลักเกณฑF วิธีการได+มา และคุณสมบัติของผู+ดํารงตําแหน;งกรรมการสภาวิชาการ ให+

เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 
ให+รองอธิการบดีฝSายวิชาการเป2นกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 
มาตรา ๒๒  กรรมการสภาวิชาการผู+ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน;งคราวละ

สองป3และอาจได+รับแต;งต้ังใหม;อีกได+ 
                                                 

๑๐ มาตรา ๒๑ (๓) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑๑ มาตรา ๒๑ (๔) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๑ (๒) (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหน;ง
คราวละสองป3 และอาจได+รับเลือกใหม;อีกได+ แต;จะดํารงตําแหน;งเกินสองวาระติดต;อกันมิได+ 

 
มาตรา ๒๓  นอกจากการพ+นจากตําแหน;งตามวาระตามมาตรา ๒๒ ประธานสภา

วิชาการและกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๑ พ+นจากตําแหน;งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป2นประธานสภาวิชาการ หรือกรรมการสภาวิชาการใน

ประเภทนั้น ๆ 
(๔) สภาสถาบันให+ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร;องต;อหน+าท่ีหรือ

หย;อนความสามารถ 
การพ+นจากตําแหน;งตาม (๔) ต+องเป2นไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการ

สภาสถาบันท้ังหมดเท;าท่ีมีอยู;๑๒ 
ในกรณีท่ีประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการพ+นจากตําแหน;งก;อนครบ

วาระและได+มีการแต;งต้ังหรือได+มีการเลือกผู+ดํารงตําแหน;งแทนแล+ว ให+ผู+ซ่ึงได+รับแต;งต้ังหรือผู+ซ่ึงได+รับ
เลือกนั้นอยู;ในตําแหน;งเพียงเท;ากับวาระท่ีเหลืออยู;ของผู+ซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการพ+นจากตําแหน;งก;อนครบวาระไม;เกินเก+าสิบวัน จะ
ไม;ดําเนินการเพ่ือให+มีการแต;งต้ังหรือเลือกกรรมการสภาวิชาการข้ึนแทนตําแหน;งท่ีว;างก็ได+ 

ในกรณีท่ีประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการพ+นจากตําแหน;งตามวาระ 
แต;ยังมิได+แต;งต้ังหรือเลือกผู+ดํารงตําแหน;งข้ึนใหม; ให+ประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ
ซ่ึงพ+นจากตําแหน;งปฏิบัติหน+าท่ีต;อไป จนกว;าจะได+มีการแต;งต้ังประธานสภาวิชาการหรือกรรมการ
สภาวิชาการ หรือได+มีการเลือกกรรมการสภาวิชาการข้ึนใหม;แล+ว 

 
มาตรา ๒๔  สภาวิชาการมีอํานาจและหน+าท่ี ดังนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอเกณฑFมาตรฐานหลักสูตร การสอน การวิจัย และการวัดผล

การศึกษาต;อสภาสถาบัน 
(๒) พิจารณาเสนอการดําเนินการเก่ียวกับการวิจัย การสอน การประเมินผลการ

สอน และการประกันคุณภาพการศึกษาต;อสภาสถาบัน 
(๓)๑๓ พิจารณาเสนอการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต 

คณะ โรงเรียนกีฬา สํานัก และศูนยF หรือส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะ 
รวมท้ังการเสนอแบ;งส;วนราชการในส;วนราชการดังกล;าวต;อสภาสถาบัน 

(๔) แต;งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระทํา
การใด ๆ อันอยู;ในอํานาจและหน+าท่ีของสภาวิชาการ ตาม (๑) (๒) และ (๓) และตามท่ีสภาสถาบัน
มอบหมาย 
                                                 

๑๒ มาตรา ๒๓ วรรคสอง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๓ มาตรา ๒๔ (๓) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๕  การประชุมสภาวิชาการให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 
 
มาตรา ๒๖  ในแต;ละวิทยาเขตให+มีคณะกรรมการวิทยาเขต ประกอบด+วย 
(๑) ประธานกรรมการ ซ่ึงสภาสถาบันแต;งต้ัง 
(๒) รองประธานกรรมการ ได+แก; รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 
(๓) กรรมการวิทยาเขตสามคน ซ่ึงเลือกจากผู+ดํารงตําแหน;งผู+ช;วยอธิการบดีประจํา

วิทยาเขต รองคณบดีประจําวิทยาเขต หรือหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;า
คณะ 

(๔) กรรมการวิทยาเขตสามคน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยFประจําในวิทยาเขต 
(๕) กรรมการวิทยาเขตผู+ทรงคุณวุฒิแปดคน ซ่ึงแต;งต้ังจากบุคคลภายนอก โดย

คําแนะนําของรองประธานกรรมการ และกรรมการวิทยาเขตตาม (๓) และ (๔) ในจํานวนนี้ให+มีนายก
สมาคมกีฬาจังหวัด ตามกฎหมายว;าด+วยการกีฬาแห;งประเทศไทยจํานวนหนึ่งคน 

ให+ผู+ช;วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตฝSายบริหารเป2นกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑF วิธีการได+มา และคุณสมบัติของผู+ดํารงตําแหน;งประธานกรรมการและ

กรรมการวิทยาเขตตาม (๓) (๔) และ (๕) ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 
 
มาตรา ๒๗  ประธานกรรมการและกรรมการวิทยาเขตผู+ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารง

ตําแหน;งคราวละสองป3 และอาจได+รับแต;งต้ังใหม;อีกได+ แต;จะดํารงตําแหน;งเกินสองวาระติดต;อกันมิได+ 
กรรมการวิทยาเขตตามมาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหน;งคราวละ

สองป3 และอาจได+รับเลือกใหม;อีกได+ แต;จะดํารงตําแหน;งเกินสองวาระติดต;อกันมิได+ 
 
มาตรา ๒๘  นอกจากการพ+นจากตําแหน;งตามวาระตามมาตรา ๒๗ ประธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการวิทยาเขตตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔) และ (๕) พ+นจาก
ตําแหน;งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป2นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือ

กรรมการวิทยาเขตในประเภทนั้น ๆ 
(๔) สภาสถาบันให+ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร;องต;อหน+าท่ีหรือ

หย;อนความสามารถ 
การพ+นจากตําแหน;งตาม (๔) ต+องเป2นไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการ

สภาสถาบันท้ังหมดเท;าท่ีมีอยู;๑๔ 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการวิทยาเขตตามมาตรา ๒๖ พ+นจากตําแหน;ง

ก;อนครบวาระและได+แต;งต้ัง หรือได+มีการเลือกผู+ดํารงตําแหน;งแทนแล+ว ให+ผู+ซ่ึงได+รับแต;งต้ังหรือผู+ซ่ึง
ได+รับเลือกนั้นอยู;ในตําแหน;งเพียงเท;ากับวาระท่ีเหลืออยู;ของผู+ซ่ึงตนแทน 
                                                 

๑๔ มาตรา ๒๘ วรรคสอง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการวิทยาเขตตามมาตรา ๒๖ พ+นจากตําแหน;ง
ก;อนครบวาระไม;เกินเก+าสิบวัน จะไม;ดําเนินการเพ่ือให+มีการเลือกหรือให+มีการแต;งต้ังประธาน
กรรมการหรือกรรมการวิทยาเขตข้ึนแทนตําแหน;งท่ีว;างก็ได+ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการวิทยาเขตตามมาตรา ๒๖ พ+นจากตําแหน;ง
ตามวาระ แต;ยังมิได+มีการแต;งต้ังหรือเลือกผู+ดํารงตําแหน;งข้ึนใหม; ให+ผู+นั้นปฏิบัติหน+าท่ีต;อไป จนกว;า
จะได+มีการแต;งต้ังหรือได+มีการเลือกประธานกรรมการหรือกรรมการวิทยาเขตข้ึนใหม;แล+ว 

 
มาตรา ๒๙  คณะกรรมการวิทยาเขตมีอํานาจและหน+าท่ี ดังนี้ 
(๑) กํากับดูแลให+วิทยาเขตปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาเขต ตามท่ีสภา

สถาบันกําหนด 
(๒) ออกระเบียบและออกข+อบังคับของวิทยาเขต  ท้ังนี้ โดยไม;ขัดต;อระเบียบและ

ข+อบังคับของสถาบัน รวมท้ังออกระเบียบและข+อบังคับอ่ืนตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย 
(๓) พิจารณาเสนอการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกหน;วยงานของวิทยาเขตต;อ

สภาสถาบัน 
(๔) พิจารณาเสนอการรับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยอ่ืนเข+าสมทบในสถาบัน

หรือการยกเลิกการสมทบของสถาบันดังกล;าวต;อสภาสถาบัน 
(๕) พิจารณาหลักสูตรการศึกษาและการเปVดการสอนของวิทยาเขตให+สอดคล+องกับ

มาตรฐานท่ีสภาสถาบันกําหนด เพ่ือเสนอขออนุมัติต;อสภาสถาบัน 
(๖) พัฒนางานด+านวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาเขต 
(๗) พิจารณาเสนอขออนุมัติการให+ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 

และประกาศนียบัตร ต;อสภาสถาบัน 
(๘) พิจารณาเสนอการแต;งต้ังและถอดถอนศาสตราจารยF ศาสตราจารยFพิเศษ รอง

ศาสตราจารยFพิเศษ และผู+ช;วยศาสตราจารยFพิเศษ ต;อสภาสถาบัน 
(๙) พิจารณางบประมาณประจําป3ท่ีเป2นเงินงบประมาณแผ;นดิน เพ่ือเสนอขอความ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
(๑๐) พิจารณาเสนอแผนการใช+เงินนอกงบประมาณของวิทยาเขตต;อสภาสถาบัน 
(๑๑) พิจารณารายงานการรับจ;ายเงินในรอบป3และรายงานการดําเนินกิจการของ

วิทยาเขต เพ่ือเสนอต;อสภาสถาบันทราบ 
(๑๒) ให+คําปรึกษาและให+ความเห็นชอบในกิจการของวิทยาเขต 
(๑๓) แต;งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระทํา

การใด ๆ อันอยู;ในอํานาจและหน+าท่ีของคณะกรรมการวิทยาเขต 
(๑๔) ปฏิบัติหน+าท่ีตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๐  การประชุมของคณะกรรมการวิทยาเขตให+เป2นไปตามข+อบังคับของ

สถาบัน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๑  เพ่ือประโยชนFในการบังคับบัญชา ให+ถือว;าอธิการบดีเป2นอธิบดี รอง
อธิการบดีและรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตเป2นรองอธิบดี ท้ังนี้ตามกฎหมายว;าด+วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ;นดินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข+อง 

ในสถาบันมีอธิการบดีคนหนึ่งเป2นผู+บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานท้ังปวงของ
สถาบันและจะให+มีรองอธิการบดีหรือผู+ช;วยอธิการบดี หรือมีท้ังรองอธิการบดีและผู+ช;วยอธิการบดีหนึ่ง
คนหรือหลายคนตามท่ีสภาสถาบันกําหนด เพ่ือช;วยปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได+ 

ในแต;ละวิทยาเขตให+มีรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตเป2นผู+ บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานท้ังปวงของวิทยาเขต ช;วยปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย และจะให+มีผู+ช;วย
อธิการบดีประจําวิทยาเขตหนึ่งคนหรือหลายคน เพ่ือช;วยปฏิบัติงานตามท่ีรองอธิการบดีประจําวิทยา
เขตนั้นมอบหมายก็ได+ 

 
มาตรา ๓๒๑๕  อธิการบดีนั้น จะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ังจากผู+ มี

คุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ โดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน;งคราวละสี่ป3 และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ 

แต;งต้ังใหม;อีกได+ แต;จะดํารงตําแหน;งเกินสองวาระติดต;อกันมิได+ 
นอกจากการพ+นจากตําแหน;งตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพ+นจากตําแหน;งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภาสถาบันให+ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร;องต;อหน+าท่ีหรือ

หย;อนความสามารถ 
การพ+นจากตําแหน;งตาม (๓) ต+องเป2นไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการ

สภาสถาบันท้ังหมดเท;าท่ีมีอยู; 
 
มาตรา ๓๒/๑๑๖  รองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต ให+สภาสถาบัน

แต;งต้ังจากผู+มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
ให+นําความในมาตรา ๓๒ มาใช+บังคับแก;การพ+นจากตําแหน;งก;อนครบวาระของรอง

อธิการบดีและรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตโดยอนุโลม 
เม่ืออธิการบดีพ+นจากตําแหน;ง ให+รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 

ผู+ช;วยอธิการบดี และผู+ช;วยอธิการบดีประจําวิทยาเขต พ+นจากตําแหน;งด+วย 
 
มาตรา ๓๒/๒๑๗  ผู+ช;วยอธิการบดี ให+อธิการบดีแต;งต้ังจากผู+มีคุณสมบัติตามมาตรา 

๓๔ 
ผู+ช;วยอธิการบดีประจําวิทยาเขต ให+อธิการบดีแต;งต้ังจากคณาจารยFประจําวิทยาเขต

ผู+มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ โดยคําแนะนําของรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนั้น 

                                                 
๑๕ มาตรา ๓๒ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๖ มาตรา ๓๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๗ มาตรา ๓๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นอกจากการพ+นจากตําแหน;งตามวรรคหนึ่ง ผู+ช;วยอธิการบดี และผู+ช;วยอธิการบดี
ประจําวิทยาเขต พ+นจากตําแหน;งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) อธิการบดีให+ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร;องต;อหน+าท่ี หรือหย;อน

ความสามารถ 
เม่ือรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตพ+นจากตําแหน;ง ให+ผู+ช;วยอธิการบดีประจําวิทยา

เขตนั้นพ+นจากตําแหน;งด+วย 
 
มาตรา ๓๓  อธิการบดี รองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต ต+องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม; ตํ่ากว;าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท;าจากสถาบันหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภาสถาบันรับรอง และได+ทําการสอนหรือมีประสบการณFด+านการบริหารใน
สถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภาสถาบันรับรองมาแล+วเป2นเวลาไม;น+อยกว;าสองป3 หรือเคยดํารง
ตําแหน;งกรรมการในสภาสถาบันหรือในสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล+วไม;น+อยกว;าสองป3 หรือ 

(๒) สําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท;าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี
สภาสถาบันรับรอง และได+ทําการสอนหรือมีประสบการณFด+านการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอ่ืนท่ี
สภาสถาบันรับรองมาแล+วเป2นเวลาไม;น+อยกว;าสี่ป3 หรือเคยดํารงตําแหน;งกรรมการสภาสถาบันหรือใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล+วเป2นเวลาไม;น+อยกว;าสี่ป3 

 
มาตรา ๓๔  ผู+ช;วยอธิการบดีและผู+ช;วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตต+องสําเร็จ

การศึกษาปริญญาหรือเทียบเท;าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภาสถาบันรับรอง 
 
มาตรา ๓๕  อธิการบดีมีอํานาจและหน+าท่ี ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให+เป2นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข+อบังคับของทาง

ราชการ และข+อบังคับของสถาบัน รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคFของสถาบัน 
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ อาคาร สถานท่ีและทรัพยFสินอ่ืนของ

สถาบัน ให+เป2นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข+อบังคับของทางราชการ และข+อบังคับของสถาบัน 
(๓) เป2นผู+แทนของสถาบันในกิจการท่ัวไป 
(๓/๑)๑๘ แต;งต้ังผู+ช;วยอธิการบดี ผู+ช;วยอธิการบดีประจําวิทยาเขต รองคณบดี รอง

คณบดีประจําวิทยาเขต รองผู+อํานวยการสํานัก รองผู+อํานวยการศูนยF รองหัวหน+าส;วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะ และให+ผู+ดํารงตําแหน;งดังกล;าวพ+นจากตําแหน;ง 

(๓/๒)๑๙ แต;งต้ังผู+ อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองผู+ อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ผู+อํานวยการโรงเรียนกีฬา และรองผู+อํานวยการโรงเรียนกีฬา 

(๔) จัดทํารายงานประจําป3เก่ียวกับการดําเนินกิจการของสถาบัน เพ่ือเสนอต;อสภา
สถาบัน 
                                                 

๑๘ มาตรา ๓๕ (๓/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๙ มาตรา ๓๕ (๓/๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามระเบียบและข+อบังคับของสถาบัน หรือตามท่ีสภาสถาบัน
มอบหมาย 

 
มาตรา ๓๖  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหน+าท่ี ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของวิทยาเขตให+เป2นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข+อบังคับของ

ทางราชการ ข+อบังคับของสถาบัน และข+อบังคับของวิทยาเขต รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคFของ
สถาบัน 

(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ อาคาร สถานท่ี และทรัพยFสินอ่ืนของ
วิทยาเขตให+เป2นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข+อบังคับของทางราชการ ข+อบังคับของสถาบัน และ
ข+อบังคับของวิทยาเขต 

(๓) เป2นผู+แทนของวิทยาเขตในกิจการท่ัวไป 
(๔) จัดทํารายงานประจําป3เก่ียวกับการดําเนินกิจการของวิทยาเขต เพ่ือเสนอต;อ

สภาสถาบัน 
(๕) ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามระเบียบและข+อบังคับของสถาบัน หรือตามท่ีสภาสถาบัน

มอบหมาย 
 
มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีผู+ดํารงตําแหน;งอธิการบดีไม;อาจปฏิบัติราชการได+ ให+รอง

อธิการบดีเป2นผู+รักษาราชการแทน ถ+ามีรองอธิการบดีหลายคนให+รองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดี
มอบหมายเป2นผู+รักษาราชการแทน ถ+าอธิการบดีมิได+มอบหมาย ให+รองอธิการบดีซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดเป2น
ผู+รักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีไม;มีผู+ดํารงตําแหน;งอธิการบดี หรือไม;มีผู+รักษาราชการแทนอธิการบดีตาม
วรรคหนึ่ง หรือมีแต;ไม;อาจปฏิบัติราชการได+ ให+นายกสภาสถาบันแต;งต้ังกรรมการสภาสถาบันคนใด
คนหนึ่งตามมาตรา ๑๖ (๕) หรือ (๖) เป2นผู+รักษาราชการแทนอธิการบดี 

ในกรณีท่ีรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตไม;อาจปฏิบัติราชการได+ ให+ผู+ช;วยอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตซ่ึงรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตมอบหมายเป2นผู+รักษาราชการแทน ถ+ารอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขตมิได+มอบหมาย ให+ผู+ช;วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดเป2น
ผู+รักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีไม;มีผู+ดํารงตําแหน;งรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต หรือไม;มีผู+รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตามวรรคสาม หรือมีแต;ไม;อาจปฏิบัติราชการได+ ให+อธิการบดี
แต;งต้ังกรรมการวิทยาเขตคนใดคนหนึ่งตามมาตรา ๒๖ (๓) หรือ (๔) เป2นผู+รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขต 

 
มาตรา ๓๘๒๐  ในบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ ให+มีคณบดีเป2นผู+บังคับบัญชาและ

รับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ 

                                                 
๒๐ มาตรา ๓๘ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในสํานัก ศูนยF และส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะ ให+มี
ผู+อํานวยการสํานัก ผู+อํานวยการศูนยF และหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;า
คณะเป2นผู+บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส;วนราชการนั้น 

ในบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สํานัก ศูนยF และส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท;าคณะ จะให+มีรองคณบดี รองผู+อํานวยการสํานัก รองผู+อํานวยการศูนยF หรือรองหัวหน+าส;วน
ราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะ แล+วแต;กรณี คนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือช;วย
ปฏิบัติงานตามท่ีคณบดี ผู+อํานวยการสํานัก ผู+อํานวยการศูนยF และหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;าง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะมอบหมายก็ได+ 

ในกรณีท่ีมีการแบ;งภาควิชา หรือส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;า
ภาควิชา ให+มีหัวหน+าภาควิชา หรือหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าภาควิชา 
เป2นผู+บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชา หรือส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท;าภาควิชา แล+วแต;กรณี 

หัวหน+าภาควิชา หรือหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;า
ภาควิชา ให+อธิการบดีแต;งต้ังจากคณาจารยFประจําจากผู+มีคุณสมบัติท่ีกําหนดไว+ในข+อบังคับของ
สถาบัน และให+อธิการบดีมีอํานาจถอดถอนหัวหน+าภาควิชา หรือหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;าง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าภาควิชา โดยคําแนะนําของคณบดี 

 
มาตรา ๓๘/๑๒๑  ในสํานักงานอธิการบดี ให+มีผู+อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเป2น

ผู+บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสํานักงานอธิการบดีและให+มีรองผู+ อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีคนหนึ่ง เพ่ือช;วยปฏิบัติงานตามท่ีผู+อํานวยการสํานักงานอธิการบดีมอบหมายก็ได+ 

คุณสมบัติและหลักเกณฑFการแต;งต้ังผู+อํานวยการสํานักงานอธิการบดีและรอง
ผู+อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 

 
มาตรา ๓๘/๒๒๒  ในโรงเรียนกีฬา ให+ มีผู+ อํานวยการเป2นผู+ บั งคับบัญชาและ

รับผิดชอบงานของโรงเรียนกีฬา 
ในโรงเรียนกีฬา ให+มีรองผู+อํานวยการโรงเรียนกีฬาคนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือช;วย

ปฏิบัติงานตามท่ีผู+อํานวยการโรงเรียนกีฬามอบหมายก็ได+ 
 
มาตรา ๓๙๒๓  คณบดี ให+สภาสถาบันแต;งต้ังจากผู+ได+รับการสรรหาซ่ึงมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๔๐ โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
คณบดี มีวาระการดํารงตําแหน;งคราวละสี่ป3 และอาจได+รับแต;งต้ังใหม;อีกได+ แต;จะ

ดํารงตําแหน;งเกินสองวาระติดต;อกันมิได+ และให+นําความในมาตรา ๓๒ มาใช+บังคับแก;การพ+นจาก
ตําแหน;งก;อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 

วิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต;งต้ังเป2นคณบดีให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 

                                                 
๒๑ มาตรา ๓๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๒ มาตรา ๓๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๓ มาตรา ๓๙ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รองคณบดี ให+อธิการบดีแต;งต้ังจากผู+มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๐ โดยคําแนะนําของ
คณบดี และให+อธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดี 

รองคณบดีประจําวิทยาเขต ให+อธิการบดีแต;งต้ังจากผู+มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๐ 
โดยคําแนะนําของคณบดี และให+อธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีประจําวิทยาเขตโดย
คําแนะนําของคณบดี 

เม่ือคณบดีพ+นจากตําแหน;ง ให+รองคณบดีและรองคณบดีประจําวิทยาเขตพ+นจาก
ตําแหน;งด+วย 

 
มาตรา ๔๐  คณบดี รองคณบดี และรองคณบดีประจําวิทยาเขตต+องสําเร็จ

การศึกษาปริญญาหรือเทียบเท;าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภาสถาบันรับรอง และได+ทํา
การสอนหรือมีประสบการณFด+านการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภาสถาบันรับรอง
มาแล+วเป2นเวลาไม;น+อยกว;าสามป3 

 
มาตรา ๔๑๒๔  ผู+อํานวยการสํานัก ผู+อํานวยการศูนยF หรือหัวหน+าส;วนราชการท่ี

เรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะ ให+สภาสถาบันแต;งต้ังจากผู+มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒ โดย
คําแนะนําของอธิการบดี 

รองผู+อํานวยการสํานัก รองผู+อํานวยการศูนยF หรือรองหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่อ
อย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะ ให+อธิการบดีแต;งต้ังจากผู+มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒ โดยคําแนะนํา
ของผู+อํานวยการสํานัก ผู+อํานวยการศูนยF หรือหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท;าคณะ แล+วแต;กรณี 

การดําเนินงานของสํานัก ศูนยF หรือส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท;าคณะ ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 

 
มาตรา ๔๒๒๕  คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน;ง และการพ+นจากตําแหน;งของ

ผู+อํานวยการสํานัก ผู+อํานวยการศูนยF หรือหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;า
คณะ และตําแหน;งรองของผู+ดํารงตําแหน;งดังกล;าว ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 

 
มาตรา ๔๓๒๖  ผู+ดํารงตําแหน;งอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยา

เขต ผู+ช;วยอธิการบดี ผู+ช;วยอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี รองคณบดี รองคณบดีประจําวิทยาเขต 
หัวหน+าและรองหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะ จะดํารงตําแหน;ง
ดังกล;าวเกินหนึ่งตําแหน;งในขณะเดียวกันมิได+ 

ผู+ดํารงตําแหน;งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตําแหน;งอ่ืนอีกหนึ่งตําแหน;งก็ได+ 
แต;ต+องไม;เกินหนึ่งร+อยแปดสิบวัน 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๑ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๕ มาตรา ๔๒ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๖ มาตรา ๔๓ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๔๒๗  วิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ังเป2น
อธิการบดีให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 

 
หมวด ๓ 
คณาจารยF 

   
 

มาตรา ๔๕  คณาจารยFประจําในสถาบันมีตําแหน;งทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารยF 
(๒) รองศาสตราจารยF 
(๓) ผู+ช;วยศาสตราจารยF 
(๔) อาจารยF 
ศาสตราจารยF  รองศาสตราจารยF  และผู+ ช; วยศาสตราจารยF  ต+องมี คุณ วุฒิ 

ความสามารถทางการสอน และผลงานทางวิชาการตามกฎหมายว;าด+วยระเบียบข+าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

อาจารยF  ต+ อ งสํ า เร็ จการศึกษาปริญ ญ าหรือ เที ยบ เท; าจากสถาบั น  หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภาสถาบันรับรอง หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบัน 

ศาสตราจารยF จะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ังโดยคําแนะนําของสภา
สถาบัน 

 
มาตรา ๔๖  ศาสตราจารยFพิเศษ จะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ังจากผู+ซ่ึง

เป2นหรือเคยเป2นอาจารยFพิเศษในวิชาท่ีผู+นั้นมีความชํานาญเป2นพิเศษ โดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 
หลักเกณฑFในการแต;งต้ังและคุณสมบัติของศาสตราจารยFพิเศษให+เป2นไปตาม

ข+อบังคับของสถาบัน 
 
มาตรา ๔๗  สภาสถาบันอาจแต;งต้ังผู+มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได+เป2นคณาจารยF

ประจําในสถาบันเป2นรองศาสตราจารยFพิเศษหรือผู+ช;วยศาสตราจารยFพิเศษได+ 
สถาบันอาจแต;งต้ังผู+ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได+เป2นคณาจารยFประจําในสถาบัน

เป2นอาจารยFพิเศษได+ โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท;าคณะ 

หลักเกณฑF  วิธีการแต;งต้ัง และคุณสมบัติของรองศาสตราจารยFพิเศษ ผู+ช;วย
ศาสตราจารยFพิเศษ และอาจารยFพิเศษ ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 

 
มาตรา ๔๘  ให+ผู+ซ่ึงเป2นศาสตราจารยF ศาสตราจารยFพิเศษ รองศาสตราจารยF รอง

ศาสตราจารยFพิเศษ ผู+ช;วยศาสตราจารยF หรือผู+ช;วยศาสตราจารยFพิเศษ มีสิทธิใช+ชื่อศาสตราจารยF 

                                                 
๒๗ มาตรา ๔๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ศาสตราจารยFพิเศษ รองศาสตราจารยF รองศาสตราจารยFพิเศษ ผู+ช;วยศาสตราจารยF หรือผู+ช;วย
ศาสตราจารยFพิเศษ แล+วแต;กรณี เป2นคํานําหน+านาม เพ่ือแสดงวิทยฐานะได+ตลอดไป 

การใช+คํานําหน+านามตามความในวรรคหนึ่งให+ใช+อักษรย;อ ดังนี้ 
ศาสตราจารยF ใช+อักษรย;อ ศ. 
ศาสตราจารยFพิเศษ ใช+อักษรย;อ ศ.(พิเศษ) 
รองศาสตราจารยF ใช+อักษรย;อ รศ. 
รองศาสตราจารยFพิเศษ ใช+อักษรย;อ รศ.(พิเศษ) 
ผู+ช;วยศาสตราจารยF ใช+อักษรย;อ ผศ. 
ผู+ช;วยศาสตราจารยFพิเศษ ใช+อักษรย;อ ผศ.(พิเศษ) 

 
หมวด ๔ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
   

 
มาตรา ๔๙๒๘  ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกว;า ดุษฎีบัณฑิต ใช+อักษรย;อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว;า มหาบัณฑิต ใช+อักษรย;อ ม. 
ปริญญาตรี เรียกว;า บัณฑิต ใช+อักษรย;อ บ. 
สถาบันมีอํานาจให+ปริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบันได+ 
ปริญญาในสาขาวิชาใดจะเรียกชื่ออย;างไร และจะใช+อักษรย;อสําหรับสาขาวิชานั้น

อย;างไร ให+ตราเป2นพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๕๐  สภาสถาบันอาจออกข+อบังคับให+ผู+สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ได+รับ

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได+ 
 
มาตรา ๕๑๒๙  สภาสถาบันอาจออกข+อบังคับกําหนดให+มีประกาศนียบัตรชั้นต;าง ๆ 

และอนุปริญญาได+ ดังนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให+แก;ผู+สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งภายหลังท่ีได+รับปริญญาโทหรือเทียบเท;าแล+ว 
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให+แก;ผู+สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หนึ่งภายหลังท่ีได+รับปริญญาตรีแล+ว 
(๓) อนุปริญญา ออกให+แก;ผู+สําเร็จการศึกษาในสาขาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งก;อนถึงข้ันได+รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตร ออกให+แก;ผู+สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
 

                                                 
๒๘ มาตรา ๔๙ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๙ มาตรา ๕๑ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๒๓๐  สถาบันมีอํานาจให+ปริญญากิตติมศักด์ิแก;บุคคลซ่ึงสภาสถาบันเห็นว;า
ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม มีผลงานเป2นท่ีประจักษFและเป2นประโยชนFต;อสังคมสมควรแก;ปริญญานั้น ๆ 
แต;จะให+ปริญญาดังกล;าวแก;คณาจารยFประจํา ผู+ดํารงตําแหน;งต;าง ๆ ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน 
หรือกรรมการสภาสถาบันในขณะดํารงตําแหน;งนั้นมิได+ 

ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักด์ิ และหลักเกณฑFการให+ปริญญากิตติมศักด์ิ ให+
เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 

 
มาตรา ๕๓  สถาบันอาจกําหนดให+ มีครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะเป2น

เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู+ ได+รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรได+ และอาจกําหนดให+มีครุยประจําตําแหน;งนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน 
กรรมการสภาสถาบัน และครุยประจําตําแหน;งคณาจารยFของสถาบันได+ 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส;วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหน;ง ให+ตราเป2นพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน;ง จะใช+ในโอกาสใด โดยมี
เง่ือนไขอย;างใด ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบัน 

 
มาตรา ๕๔  สภาสถาบันอาจออกข+อบังคับกําหนดให+มีตรา เครื่องหมาย หรือ

สัญลักษณFของสภาสถาบัน หรือตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณFของสถาบันได+ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

การใช+ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณFตามวรรคหนึ่งเพ่ือการค+า หรือการใช+สิ่ง
ดังกล;าวท่ีมิใช;เพ่ือประโยชนFของสถาบันหรือสภาสถาบัน ต+องได+รับอนุญาตเป2นหนังสือจากสถาบัน 

 
มาตรา ๕๕  สถาบันอาจกําหนดให+มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต;งกาย

ของนักศึกษาได+ โดยทําเป2นข+อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๖  ผู+ใดใช+ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน;ง เครื่องแบบ 
เครื่องหมายหรือเครื่องแต;งกายของนักศึกษา หรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบสิ่งดังกล;าว โดยไม;มีสิทธิท่ีจะใช+
หรือแสดงด+วยประการใด ๆ ว;าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือมีตําแหน;งใดในสถาบันโดยท่ีตนไม;มีสิทธิ ถ+าได+กระทําเพ่ือให+บุคคลอ่ืนเชื่อว;าตนมีสิทธิท่ีจะใช+หรือ
มีวิทยฐานะหรือตําแหน;งเช;นนั้น ต+องระวางโทษจําคุกไม;เกินหกเดือน หรือปรับไม;เกินห+าหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

                                                 
๓๐ มาตรา ๕๒ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๗  ผู+ใด 
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซ่ึงตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณFของสถาบันหรือ

สภาสถาบันไม;ว;าจะทําเป2นสีใด หรือทําด+วยวิธีใด ๆ 
(๒) ใช+ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณFของสถาบันหรือสภาสถาบัน ปลอม หรือซ่ึง

ทําเลียนแบบ หรือ 
(๓) ใช+ หรือทําให+ปรากฏซ่ึงตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณFของสถาบันหรือสภา

สถาบัน ท่ีวัตถุหรือสินค+าใด ๆ โดยฝSาฝWนมาตรา ๕๔ วรรคสอง 
ต+องระวางโทษจําคุกไม;เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม;เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ+าผู+กระทําความผิดตาม (๑) เป2นผู+กระทําความผิดตาม (๒) ด+วย ให+ลงโทษตาม (๒) 

แต;กระทงเดียว 
ความผิดตาม (๓) เป2นความผิดอันยอมความได+ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๘  ให+โอนบรรดากิจการ ทรัพยFสิน หนี้สิน ข+าราชการ ลูกจ+าง เงิน
งบประมาณ ในส;วนของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากร สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ กระทรวงการท;องเท่ียวและกีฬา มาเป2นของสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท;องเท่ียว
และกีฬา 

ในระยะเริ่มแรกให+ข+าราชการซ่ึงโอนมาเป2นข+าราชการของสถาบันการพลศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ยังคงดํารงตําแหน;งเดิม และรับเงินเดือนรวมท้ังสิทธิประโยชนFไม;น+อยกว;าเดิมต;อไปจนกว;า
จะได+รับแต;งต้ังให+ดํารงตําแหน;งตามกฎหมายว;าด+วยระเบียบข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๕๙  ในระยะเริ่มแรกให+สภาสถาบันประกอบด+วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการท;องเท่ียวและกีฬา เป2นนายกสภาสถาบัน 
(๒) ผู+อํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป2นอุปนายกสภา

สถาบัน 
(๓) ผู+อํานวยการวิทยาลัยพลศึกษาจํานวนสามคน และผู+อํานวยการโรงเรียนกีฬา

หนึ่งคน ซ่ึงนายกสภาสถาบันแต;งต้ัง เป2นกรรมการสภาสถาบัน 
(๔) ผู+แทนสถาบันอุดมศึกษาจํานวนสี่คน และผู+ท่ีมีความรู+ความสามารถทางด+านการ

พลศึกษา กีฬา และนันทนาการ จํานวนสี่คน ซ่ึงแต;งต้ังโดยนายกสภาสถาบัน เป2นกรรมการสภา
สถาบัน 

(๕) รองผู+อํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ซ่ึงนายกสภาสถาบัน
แต;งต้ังตามคําแนะนําของอุปนายกสภาสถาบัน เป2นกรรมการและเลขานุการ 

ให+สภาสถาบันตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน+าท่ีไปจนกว;าจะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ 
แต;งต้ังนายกสภาสถาบัน อธิการบดี และกรรมการสภาสถาบันผู+ทรงคุณวุฒิ และได+มีการเลือกหรือได+
มีการแต;งต้ังกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต+องไม;เกินหนึ่งร+อยแปดสิบวันนับแต;วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๖๐  ให+ผู+อํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการปฏิบัติหน+าท่ี

อธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว;าจะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต;งต้ังอธิการบดี ซ่ึงต+องไม;
เกินหนึ่งร+อยแปดสิบวันนับต้ังแต;วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ และให+ผู+ดํารงตําแหน;งผู+อํานวยการ
วิทยาลัยพลศึกษาอยู;ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ ปฏิบัติหน+าท่ีรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว;าจะมีการแต;งต้ังรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต ซ่ึงต+องไม;เกินหนึ่งร+อย
แปดสิบวันนับต้ังแต;วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 

 
มาตรา ๖๑  ให+ผู+ดํารงตําแหน;งผู+ช;วยผู+อํานวยการวิทยาลัยพลศึกษาอยู;ในวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ ปฏิบัติหน+าท่ีผู+ช;วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว;า
จะได+มีการแต;งต้ังผู+ช;วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต+องไม;เกินหนึ่งร+อยแปด
สิบวันนับแต;วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 

 
มาตรา ๖๒  ให+ผู+อํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการซ่ึงปฏิบัติ

หน+าท่ีอธิการบดีตามมาตรา ๖๐ พิจารณาแต;งต้ังคณบดีหรือหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท;าคณะ รองคณบดีหรือรองหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะ  
ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ให+คณบดีหรือหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะ รอง
คณบดีหรือรองหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะตามวรรคหนึ่ง ดํารง
ตําแหน;งต;อไปจนกว;าจะได+แต;งต้ังคณบดีหรือหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;า
คณะ และรองคณบดีหรือรองหัวหน+าส;วนราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต+องไม;เกินหนึ่งร+อยแปดสิบวันนับแต;วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 

 
มาตรา ๖๓  ให+ผู+ดํารงตําแหน;งผู+อํานวยการ อาจารยFใหญ; ผู+ช;วยผู+อํานวยการ และ

ผู+ช;วยอาจารยFใหญ;โรงเรียนกีฬาอยู;ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ เป2นหัวหน+าหรือรองหัวหน+าส;วน
ราชการท่ีเรียกชื่ออย;างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท;าคณะตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๔  ในระหว;างท่ียังมิได+ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกประกาศกระทรวง 

ระเบียบหรือข+อบังคับของสถาบัน เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให+นําพระราชกฤษฎีกา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงการท;องเท่ียวและกีฬา ระเบียบหรือข+อบังคับของ
กรมพลศึกษา ระเบียบหรือข+อบังคับของสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ระเบียบหรือ
ข+อบังคับของวิทยาลัยพลศึกษา และระเบียบหรือข+อบังคับของโรงเรียนกีฬา ท่ีใช+อยู; ในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับมาใช+บังคับโดยอนุโลม 

 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายว;าด+วยการศึกษา
แห;งชาติกําหนดให+จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน;วยงานท่ี
เรียกชื่ออย;างอ่ืน และให+สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเป2นนิติบุคคล สามารถดําเนิน
กิจการได+โดยอิสระ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีเป2นของตนเอง มีความคล;องตัว มีเสรีภาพ
ทางวิชาการ และอยู;ภายใต+การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว;าด+วยการจัดต้ัง
สถานศึกษานั้น ๆ และเพ่ือเป2นการส;งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของเด็ก เยาวชนและประชาชนให+มี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณF เป2นคนดี มีความรู+ความสามารถ มีระเบียบวินัย สร+างสังคมแห;งการเรียนรู+ 
จําเป2นต+องส;งเสริมการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงแก;บุคลากรทางด+านพลศึกษา การกีฬา 
วิทยาศาสตรFการกีฬา วิทยาศาสตรFสุขภาพ นันทนาการ และวิชาการต;าง ๆ ท่ีเก่ียวข+อง ตลอดจน
ส;งเสริมการวิจัย การให+บริการชุมชน การใช+และพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการศึกษาแก;ผู+ ท่ี มี
ความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ และผู+ท่ีมีความบกพร;องทางร;างกาย รวมถึงการทะนุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม การละเล;นพ้ืนบ+าน และกีฬาไทย สมควรจัดต้ังสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวง
การท;องเท่ียวและกีฬา  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
       
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕๓๑ 
 

มาตรา ๒๓  ให+สภาสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อยู;ในวันก;อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ ปฏิบัติหน+าท่ีต;อไปจนกว;าจะมีการแต;งต้ังสภาสถาบันตาม
พระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ต+องไม;เกินหนึ่งป3นับแต;วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 

ให+สภาวิชาการตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู;ในวันก;อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใช+ บังคับ ปฏิ บั ติหน+าท่ีต;อไปจนกว;าจะมีการแต;งต้ังสภาวิชาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ต+องไม;เกินหนึ่งป3นับแต;วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 

 
มาตรา ๒๔  ให+ผู+ดํารงตําแหน;งอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี 

และผู+อํานวยการสํานักงานอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู;ในวัน
ก;อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับดํารงตําแหน;งต;อไปจนกว;าจะครบวาระหรือได+รับการแต;งต้ังให+
ดํารงตําแหน;งใหม;ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให+ผู+ดํารงตําแหน;งรองหรือผู+ช;วยของผู+ดํารงตําแหน;งตามวรรคหนึ่งอยู;ในวันก;อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับดํารงตําแหน;งต;อไปจนกว;าผู+ดํารงตําแหน;งตามวรรคหนึ่งจะพ+นจากตําแหน;ง 

 
มาตรา ๒๕  เพ่ือประโยชนFในการบริหารงานของโรงเรียนกีฬา ให+ผู+ดํารงตําแหน;ง

ผู+อํานวยการโรงเรียนกีฬา และรองผู+อํานวยการโรงเรียนกีฬาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู;ในวันก;อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับดํารงตําแหน;งต;อไปจนกว;าจะครบวาระหรือ
ได+รับการแต;งต้ังให+ดํารงตําแหน;งใหม;ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๑๑๐ ก/หน+า ๑/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีป6จจุบันการศึกษาด+านการกีฬา
มีการพัฒนาองคFความรู+ในระดับท่ีสูงข้ึน สถาบันการพลศึกษาซ่ึงเป2นสถาบันท่ีจัดการศึกษาด+านกีฬา
โดยตรง มีความพร+อมทางด+านบุคลากรและสถานท่ี จึงเห็นควรกําหนดให+สถาบันมีอํานาจจัด
การศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได+ เพ่ือเป2นการขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับ
สมควรปรับปรุงโครงสร+างของสถาบัน ระบบการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ เพ่ือให+
เกิดความคล;องตัวและมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณตภร/ผู+จัดทํา 
๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


