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พระราชบัญญัติ 
สถาบันการพลศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปท่ี  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  ให

ประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสถาบันการพลศึกษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญติันี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหวิทยาลัยพลศึกษาที่ไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปนวิทยาเขต

ของสถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ใหโรงเรียนกีฬาที่ไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปนสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันการพลศึกษา 
“สภาสถาบัน”  หมายความวา  สภาสถาบันการพลศึกษา 
“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 
“รองอธิการบดี”  หมายความวา  รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหนาที่ชวยอธิการบดีตามที่อธิการบดี

มอบหมาย 
“รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต”  หมายความวา  รองอธิการบดีท่ีปฏิบัติหนาที่เปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบงานทั้งปวงของแตละวิทยาเขต  และปฏิบัติหนาที่ชวยอธิการบดีตามที่อธิการบดี
มอบหมาย 

“ผูชวยอธิการบดี”  หมายความวา ผูชวยอธิการบดี ท่ีปฏิ บั ติหนาที่ชวยอธิการบดีตามที่
อธิการบดีมอบหมาย 

“ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขต”  หมายความวา  ผูชวยอธิการบดีที่ปฏิบัติหนาที่ชวย 
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  ตามที่รองอธิการบดีประจาํวิทยาเขตมอบหมาย 

“คณบดี”  หมายความวา  ผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานของคณะ 
“รองคณบดี”  หมายความวา  รองคณบดีท่ีปฏิบัติหนาที่ชวยคณบดีตามที่คณบดีมอบหมาย 
“รองคณบดีประจําวิทยาเขต”  หมายความวา  รองคณบดีท่ีปฏิบัติหนาที่ชวยคณบดีรับผิดชอบ

งานของคณะวิชา  ในแตละวิทยาเขต 
มาตรา ๕ การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบัน

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เวนแตพระราชบัญญัตินี้
บัญญัติไวเปนอยางอื่น 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  และประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
  

 
มาตรา ๗ ใหสถาบันการพลศึกษาเปนสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงคในการผลิตและ

พัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา  การกีฬา  วิทยาศาสตรการกีฬา  วิทยาศาสตรสุขภาพ  นันทนาการ  และ
บุคลากรในดานที่เกี่ยวของ มีภารกิจทําการสอน  ทําการวิจัย  ใหบริการทางวิชาการ  การใหบริการ
ชุมชน  การใชและพัฒนาเทคโนโลยี  เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูแกทองถิ่น  สงเสริม  สนับสนุน
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา  นันทนาการ  และบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกาย  รวมถึงการทะนุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม  การละเลนพ้ืนบาน  และกีฬาไทย 

ใหสถาบันการพลศึกษาเปนนิติบุคคลในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
มาตรา ๘ สถาบันจะปฏิเสธการรับผูสมัครผูใดเขาศึกษาในสถาบัน  หรือยุติหรือชะลอ

การศึกษาของนักศึกษาผูใด  ดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  เพ่ือจาย
คาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ  แกสถาบันมิได 

หลักเกณฑการพิจารณาวานักศึกษาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่สภาสถาบันกําหนด 

มาตรา ๙ สถาบันอาจแบงสวนราชการ  ดังนี้ 
(๑) สํานักงานอธิการบดี 
(๒) วิทยาเขต 
(๓) คณะ 
สถาบันอาจใหมีสํานัก  ศูนย  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗  เปนสวนราชการในสถาบันอีกได 
การแบงหนวยงานภายในของสวนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหทําเปนประกาศ

ของสถาบัน 
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกวิทยาเขต  คณะ  สํานัก  ศูนย  หรือสวนราชการ

ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหออกเปนกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๑ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา   ๗  สถาบันจะรับสถาบันอุดมศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบในสถาบันก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ชั้นใดชั้นหนึ่งแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยอื่น   
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน  และทําเปนประกาศกระทรวง 

การควบคุมสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยท่ีเขาสมทบในสถาบัน  ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๑๒ ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถาบันตามที่
เห็นสมควรเพื่อดําเนินกิจการของสถาบัน 

นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน สถาบันอาจมีรายไดและทรัพยสิน  ดังนี้ 
(๑) เงินผลประโยชนและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีสถาบันไดรับจากการดําเนินกิจการของ

สถาบัน 
(๒) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการใชท่ีราชพัสดุท่ีสถาบันปกครอง  ดูแล  หรือใช

ประโยชนเพ่ือการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๓) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถาบันเพื่อใชในการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๔) เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่นที่ใหแกสถาบันเพื่อใชในการดําเนินกิจการของ

สถาบัน 
(๕) รายไดหรือผลประโยชนอื่น ๆ 
ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสินของสถาบันที่มีไวเพ่ือการดําเนินกิจการของสถาบัน  ท้ังที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวย
ท่ีราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่นตามขอบังคับของสถาบัน 

รายไดท่ีสถาบันไดรับจากการดําเนินกิจการของสถาบัน   ไมเปนรายไดท่ีตองนําสง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสถาบันไดมาโดยมีผูยกใหแกสถาบัน  เพ่ือประโยชน 
ในการดําเนินกิจการของสถาบัน  หรือไดมาโดยการซื้อ  หรือแลกเปลี่ยนจากเงินหรือทรัพยสินที่มี 
ผูอุทิศใหแกสถาบันเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสถาบัน    ต้ังแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ  ไมถือเปนที่ราชพัสดุ  และใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 
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มาตรา ๑๔ บรรดารายไดและทรัพยสินที่สถาบันไดมาเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการ
ของสถาบัน  หรือไดมาเนื่องจากการดําเนินกิจการของสถาบัน สถาบันจะตองจัดสรรเพื่อประโยชน
ในการดําเนินกิจการของสถาบัน 

การจัดสรรรายไดและทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง  ใหอยูภายในขอบวัตถุประสงคของสถาบัน
ตามมาตรา  ๗  และเงื่อนไขที่ผูใหกําหนดไว  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๑๕ การจัดการรายไดและทรัพยสินที่สถาบันไดรับจัดสรรตามมาตรา   ๑๔   
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันและเงื่อนไขที่ผูใหกําหนดไว 

 
หมวด  ๒ 

การดําเนินงาน 
 

  

 
มาตรา ๑๖ ใหมีสภาสถาบัน  ประกอบดวย 
(๑) นายกสภาสถาบัน  ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง 
(๒) อุปนายกสภาสถาบัน  ไดแก  อธิการบดี 
(๓) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง  ไดแก  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย  เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  
และปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

(๔) กรรมการสภาสถาบันสามคน  ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี   และรองอธิการบดีประจํา
วิทยาเขต 

(๕) กรรมการสภาสถาบันหนึ่งคน  ซึ่งเลือกจากคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(๖) กรรมการสภาสถาบันสี่คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของวิทยาเขตสามคนและ
ขาราชการครูของสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหนึ่งคน 

(๗) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิเจ็ดคน  ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง
จากบุคคลภายนอก  โดยคําแนะนําของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม  (๒)  (๓)  
(๔)  (๕)  และ  (๖)  ในจํานวนนี้  ใหมีผูแทนนายกสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวย
การกีฬาแหงประเทศไทย  ซึ่งตองเปนนายกสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยจํานวนหนึ่งคน 
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ใหรองอธิการบดีฝายบริหารเปนเลขานุการ  และใหสํานักงานอธิการบดีทําหนาที่สํานักงาน
เลขานุการสภาสถาบัน  รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  ศึกษาหาขอมูล  และกิจการตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ
กับงานของสภาสถาบัน 

หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

คุณสมบัติของผูรับเลือก  ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตาม  (๔)  
(๕)  และ  (๖)  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๑๗ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสองป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันมิได 

กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๖  (๔)  (๕)  และ  (๖)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สองป  และอาจไดรับเลือกใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๑๗  นายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๖  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคณุสมบัติของการเปนกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น ๆ 
(๔) สภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพรองตอหนาที่หรือหยอน

ความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภา

สถาบันทั้งหมด 
ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงกอนครบวาระและ 

ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง  หรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซึ่งไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง  หรือผูซึ่งไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงกอนครบวาระไมเกิน
เกาสิบวัน  สภาสถาบันจะไมดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง  หรือเลือกนายกสภา
สถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันขึ้นแทนตําแหนงที่วางก็ได 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๓  ก ราชกิจจานุเบกษา ๔  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิหรือยัง
มิไดเลือกกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม  ใหนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพนจาก
ตําแหนง  ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งนายกสภาสถาบันหรือ
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  หรือไดมีการเลือกกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหมแลว 

มาตรา ๑๙ สภาสถาบันมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) วางนโยบายและกํากับแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย  การใหบริการ

ทางวิชาการ  การใหบริการชุมชน  และเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู  การปรับปรุง  การถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง 
พลศึกษา   การกีฬา   วิทยาศาสตรการกีฬา   วิทยาศาสตรสุขภาพ   นันทนาการ   และสาขาวิชา 
ท่ีเกี่ยวของ  ตามความตองการของทองถิ่น 

(๒) ออกระเบียบและขอบังคับตาง  ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๓) พิจารณาการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนราชการของสถาบันตามมาตรา  ๙  

รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนราชการดังกลาว 
(๔) อนุมัติการรับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบ  และการยกเลิก 

การสมทบของสถาบันดังกลาวตามมาตรา  ๑๑ 
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของสถาบัน 
(๖) กํากับมาตรฐานการศึกษา  ควบคุมคุณภาพ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัด

การศึกษาของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

(๗) อนุมัติการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร 
(๘) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้ง  และถอดถอนนายกสภา

สถาบัน  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย  และศาสตราจารยพิเศษ 
(๙) แตงตั้งรองอธิการบดี  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  ผูชวยอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี

ประจําวิทยาเขต  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี คณบดี  หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ   ผูชวยศาสตราจารย   และผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ  และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวพนจากตําแหนง 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๓  ก ราชกิจจานุเบกษา ๔  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

(๑๐) พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปของสถาบัน  ออกระเบียบและขอบังคับ
เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ   การเงิน  และทรัพยสินของสถาบัน  โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

(๑๑) อนุมัติแผนการใชเงินนอกงบประมาณของสถาบัน 
(๑๒) พิจารณารายงานการรับจายเงินในรอบป  และรายงานการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๑๓) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดานพลศึกษา  การกีฬา  วิทยาศาสตรการกีฬา  

วิทยาศาสตรสุขภาพ  นันทนาการ  และกิจการดานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  ตามที่กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาหารือ 

(๑๔) พิจารณากําหนดตรา  เครื่องหมายหรือสัญลักษณของสภาสถาบัน  และใหความเห็นชอบ
ในการกําหนดตรา  เครื่องหมายหรือสัญลักษณของสถาบัน 

(๑๕) แตงตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพ่ือกระทําการใด ๆ  
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาสถาบัน 

(๑๖) สงเสริม  สนับสนุน  และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของสถาบัน 
(๑๗) พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการเชิงนโยบายของสถาบันที่มิไดกําหนดไว

ใหเปนอํานาจและหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๐ การประชุมของสภาสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๒๑ ใหมีสภาวิชาการ  ประกอบดวย 
(๑) ประธานสภาวิชาการ  ไดแก  อธิการบดี 
(๒) กรรมการสภาวิชาการสองคน  ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี   และรองอธิการบดีประจํา

วิทยาเขต 
(๓) กรรมการสภาวิชาการสองคน  ซึ่งเลือกจากคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
(๔) กรรมการสภาวิชาการสามคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของวิทยาเขตสองคนและ

ขาราชการครูของสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหนึ่งคน 
(๕) กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิแปดคน  ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอก  โดยคําแนะนํา

ของกรรมการสภาวิชาการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการ  ใหเปนไป

ตามขอบังคับของสถาบัน 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๓  ก ราชกิจจานุเบกษา ๔  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
มาตรา ๒๒ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปและ

อาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 
กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๓)  และ  (๔)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

สองป  และอาจไดรับเลือกใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
มาตรา ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๒   ประธานสภาวิชาการ

และกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา  ๒๑  พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานสภาวิชาการ  หรือกรรมการสภาวิชาการในประเภท

นั้น ๆ 
(๔) สภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพรองตอหนาที่หรือหยอน

ความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภา

สถาบันทั้งหมด 
ในกรณีท่ีประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและ

ไดมีการแตงตั้งหรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือผูซึ่งไดรับเลือก
นั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงกอนครบวาระไมเกินเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการ
เพ่ือใหมีการแตงตั้งหรือเลือกกรรมการสภาวิชาการขึ้นแทนตําแหนงที่วางก็ได 

ในกรณีท่ีประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยัง
มิไดแตงตั้งหรือเลือกผูดํารงตําแหนงขึ้นใหม  ใหประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ 
ซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป  จนกวาจะไดมีการแตงตั้งประธานสภาวิชาการหรือกรรมการ
สภาวิชาการ  หรือไดมีการเลือกกรรมการสภาวิชาการขึ้นใหมแลว 

มาตรา ๒๔ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  การสอน  การวิจัย  และการวัดผลการศึกษา

ตอสภาสถาบัน 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๓  ก ราชกิจจานุเบกษา ๔  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

(๒) พิจารณาเสนอการดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย  การสอน  การประเมินผลการสอน  และ
การประกันคุณภาพการศึกษาตอสภาสถาบัน 

(๓) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกวิทยาเขต  คณะ  หรือสวนราชการ 
ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะที่เทียบเทาคณะ  รวมท้ังการเสนอแบงสวนราชการในสวนราชการ
ดังกลาวตอสภาสถาบัน 

(๔) แตงตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพ่ือกระทําการใด  ๆ  
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ  ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

มาตรา ๒๕ การประชุมสภาวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๒๖ ในแตละวิทยาเขตใหมีคณะกรรมการวิทยาเขต  ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้ง 
(๒) รองประธานกรรมการ  ไดแก  รองอธกิารบดีประจําวิทยาเขต 
(๓) กรรมการวิทยาเขตสามคน  ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขต  

รองคณบดีประจําวิทยาเขต  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
(๔) กรรมการวิทยาเขตสามคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําในวิทยาเขต 
(๕) กรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิแปดคน  ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอก  โดยคําแนะนํา

ของรองประธานกรรมการ  และกรรมการวิทยาเขตตาม  (๓)  และ  (๔)  ในจํานวนนี้ใหมีนายกสมาคม
กีฬาจังหวัด  ตามกฎหมายวาดวยการกีฬาแหงประเทศไทยจํานวนหนึ่งคน 

ใหผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตฝายบริหารเปนกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการ

วิทยาเขตตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๒๗ ประธานกรรมการและกรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละสองป  และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
กรรมการวิทยาเขตตามมาตรา  ๒๖  (๓)  และ  (๔)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป

และอาจไดรับเลือกใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๓  ก ราชกิจจานุเบกษา ๔  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

มาตรา ๒๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๗  ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ  และกรรมการวิทยาเขตตามมาตรา  ๒๖  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ

วิทยาเขตในประเภทนั้น  ๆ 
(๔) สภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพรองตอหนาที่หรือหยอน

ความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภา

สถาบันทั้งหมด 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการวิทยาเขตตามมาตรา  ๒๖  พนจากตําแหนง 

กอนครบวาระและไดแตงตั้ง  หรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือ 
ผูซึ่งไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากบัวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการวิทยาเขตตามมาตรา  ๒๖  พนจากตําแหนง 
กอนครบวาระไมเกินเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเพื่อใหมีการเลือกหรือใหมีการแตงตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการวิทยาเขตขึ้นแทนตําแหนงที่วางก็ได 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการวิทยาเขตตามมาตรา  ๒๖  พนจากตําแหนง 
ตามวาระ  แตยังมิไดมีการแตงตั้งหรือเลือกผูดํารงตําแหนงขึ้นใหม  ใหผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไป  
จนกวาจะไดมีการแตงตั้งหรือไดมีการเลือกประธานกรรมการหรือกรรมการวิทยาเขตขึ้นใหมแลว 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) กํากับดูแลใหวิทยาเขตปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาเขต  ตามที่สภาสถาบัน

กําหนด 
(๒) ออกระเบียบและออกขอบังคับของวิทยาเขต  ท้ังนี้  โดยไมขัดตอระเบียบและขอบังคับ

ของสถาบัน  รวมทั้งออกระเบียบและขอบังคับอื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
(๓) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง  การรวม และการยุบเลิกหนวยงานของวิทยาเขตตอสภา

สถาบัน 
(๔) พิจารณาเสนอการรับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบในสถาบัน   

หรือการยกเลิกการสมทบของสถาบันดังกลาวตอสภาสถาบัน 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๓  ก ราชกิจจานุเบกษา ๔  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

(๕) พิจารณาหลักสูตรการศึกษาและการเปดการสอนของวิทยาเขตใหสอดคลองกับ
มาตรฐานที่สภาสถาบันกําหนด  เพ่ือเสนอขออนุมัติตอสภาสถาบัน 

(๖) พัฒนางานดานวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาเขต 
(๗) พิจารณาเสนอขออนุมัติการใหปริญญา   ประกาศนียบัตรบัณฑิต   อนุปริญญา  และ

ประกาศนียบัตร  ตอสภาสถาบัน 
(๘) พิจารณาเสนอการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย

พิเศษ  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ตอสภาสถาบัน 
(๙) พิจารณางบประมาณประจําปท่ีเปนเงินงบประมาณแผนดิน  เพ่ือเสนอขอความ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
(๑๐) พิจารณาเสนอแผนการใชเงินนอกงบประมาณของวิทยาเขตตอสภาสถาบัน 
(๑๑) พิจารณารายงานการรับจายเงินในรอบปและรายงานการดําเนินกิจการของวิทยาเขต

เพ่ือเสนอตอสภาสถาบันทราบ 
(๑๒) ใหคําปรึกษาและใหความเห็นชอบในกิจการของวิทยาเขต 
(๑๓) แตงตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพ่ือกระทําการใด  ๆ  

อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการวิทยาเขต 
(๑๔) ปฏิบัติหนาที่ตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
มาตรา ๓๐ การประชุมของคณะกรรมการวิทยาเขตใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชนในการบังคับบัญชา  ใหถือวาอธิการบดีเปนอธิบดี  รองอธิการบดี

และรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตเปนรองอธิบดี  ท้ังนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ในสถาบันมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานทั้งปวงของสถาบันและ
จะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือมีท้ังรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีหน่ึงคนหรือ
หลายคนตามที่สภาสถาบันกําหนด  เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

ในแตละวิทยาเขตใหมีรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ท้ังปวงของวิทยาเขต  ชวยปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย  และจะใหมีผูชวยอธิการบดีประจํา
วิทยาเขตหนึ่งคนหรือหลายคน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่รองอธกิารบดีประจําวิทยาเขตนั้นมอบหมาย
ก็ได 



หนา   ๒๑ 
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มาตรา ๓๒ อธิการบดีจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา  ๓๓  โดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 

อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง
ใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

รองอธิการบดีใหสภาสถาบันแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๓  โดยคําแนะนําของ
อธิการบดี 

รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตใหสภาสถาบันแตงตั้งจากผูท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๓  โดยมี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันมิได 

ผูชวยอธิการบดีใหสภาสถาบันแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๔  โดยคําแนะนําของ
อธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตใหสภาสถาบันแตงตั้งจากคณาจารยประจําวิทยาเขตผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา  ๓๔  โดยคําแนะนําของรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนั้น 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 
เมื่อรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตพนจากตําแหนง  ใหผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตนั้น

พนจากตําแหนงดวย 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสองและวรรคสี่  อธิการบดีและรอง

อธิการบดีประจําวิทยาเขตพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพรองตอหนาที่หรือหยอน

ความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม  (๓)  ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน

ท้ังหมด 



หนา   ๒๒ 
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มาตรา ๓๓ อธิการบดี  รองอธิการบดี  และรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  ตองมีคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

(๑) สํ า เ ร็ จการศึ กษาไม ตํ่ ากว าชั้ นปริญญา เอกหรื อ เที ยบ เท า จ ากสถาบันหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง  และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารใน
สถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสองป  หรือเคย
ดํารงตําแหนงกรรมการในสภาสถาบันหรือในสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแลวไมนอยกวาสองป  
หรือ 

(๒) สําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
สถาบันรับรอง  และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอื่นที่
สภาสถาบันรับรองมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่ป  หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันหรือ
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่ป 

มาตรา ๓๔ ผูชวยอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตตองสําเร็จการศึกษา
ปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง 

มาตรา ๓๕ อธกิารบดีมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของ 

ทางราชการ  และขอบังคับของสถาบัน รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  อาคาร  สถานที่และทรัพยสินอื่นของสถาบัน

ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการ  และขอบังคับของสถาบัน 
(๓) เปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั่วไป 
(๔) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสถาบัน  เพ่ือเสนอตอสภาสถาบัน 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบและขอบังคับของสถาบัน  หรือตามที่สภาสถาบัน

มอบหมาย 
มาตรา ๓๖ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของวิทยาเขตใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของทาง

ราชการ  ขอบังคับของสถาบัน  และขอบังคับของวิทยาเขต รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของ
สถาบัน 
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(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  อาคาร  สถานที่  และทรัพยสินอื่นของวิทยา
เขตใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการ  ขอบังคับของสถาบัน  และ
ขอบังคับของวิทยาเขต 

(๓) เปนผูแทนของวิทยาเขตในกิจการทั่วไป 
(๔) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของวิทยาเขต  เพ่ือเสนอตอสภา

สถาบัน 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบและขอบังคับของสถาบัน  หรือตามที่สภาสถาบัน

มอบหมาย 
มาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหรองอธิการบดี

เปนผูรักษาราชการแทน  ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษา
ราชการแทน 

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  หรือไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหนายกสภาสถาบันแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันคนใดคนหนึ่ง
ตามมาตรา  ๑๖  (๕)  หรือ  (๖)  เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 

ในกรณีท่ีรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหผูชวยอธิการบดีประจํา
วิทยาเขตซึ่งรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน  ถารองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตมิไดมอบหมาย ใหผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษา
ราชการแทน 

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  หรือไมมีผูรักษาราชการแทน
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตามวรรคสาม  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหอธิการบดีแตงตั้ง
กรรมการวิทยาเขตคนใดคนหนึ่งตามมาตรา  ๒๖  (๓)  หรือ  (๔)    เปนผูรักษาราชการแทน 
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 

มาตรา ๓๘ ในสํานักงานอธิการบดี  ใหมีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานของสํานักงานอธิการบดี 

ในคณะ  ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ 
ในสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาคณะ   ใหมีหัวหนาสวนราชการ 

ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของสวนราชการนั้น 
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ในสํานักงานอธิการบดี  คณะ  และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
จะใหมีรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  รองคณบดี  หรือรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  แลวแตกรณี คนหนึ่งหรือหลายคน   เ พ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  คณบดี  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะมอบหมายก็ได 

มาตรา ๓๙ คณบดี  ใหสภาสถาบันแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๐  โดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี 

คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

รองคณบดี  ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๐  โดยคําแนะนําของคณบดี 
เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง  ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย 
รองคณบดีประจําวิทยาเขตใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๐  โดย

คําแนะนําของรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 
เมื่อรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตพนจากตําแหนง  ใหรองคณบดีประจําวิทยาเขตพนจาก

ตําแหนงดวย 
มาตรา ๔๐ คณบดี  รองคณบดี  และรองคณบดีประจําวิทยาเขตตองสําเร็จการศึกษา

ปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง  และไดทําการสอน
หรือมีประสบการณดานการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวาสามป 

มาตรา ๔๑ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะนั้น  ใหสภาสถาบันแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๒  โดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ  ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
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รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ  ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๒  โดยคําแนะนําของผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  แลวแตกรณี 

เมื่อผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะพนจากตําแหนง ใหรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือรองหัวหนาสวนราชการ
ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พนจากตําแหนงดวย 

การดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๒ คุณสมบัติของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  รองผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี  หัวหนาและรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๓ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  
คณบดี  รองคณบดี  รองคณบดีประจําวิทยาเขต  ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี  หัวหนาและรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  จะดํารง
ตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งอยูหนึ่งตําแหนงแลว  จะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่น 
อีกหนึ่งตําแหนงก็ได  แตตองไมเกินหกเดือน 

มาตรา ๔๔ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งเปนอธิการบดี  
และแตงตั้งเปนรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต   ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

 
หมวด  ๓ 
คณาจารย 

 
  

 
มาตรา ๔๕ คณาจารยประจําในสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
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(๔) อาจารย 
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารย  ตองมีคุณวุฒิ  ความสามารถ

ทางการสอน  และผลงานทางวิชาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

อาจารย  ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบัน  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ท่ีสภาสถาบันรับรอง  หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน 

ศาสตราจารย  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 
มาตรา ๔๖ ศาสตราจารยพิเศษ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งจากผูซึ่งเปน

หรือเคยเปนอาจารยพิเศษในวิชาที่ผูนั้นมีความชํานาญเปนพิเศษ  โดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 
หลักเกณฑในการแตงตั้งและคุณสมบัติของศาสตราจารยพิเศษใหเปนไปตามขอบังคับของ

สถาบัน 
มาตรา ๔๗ สภาสถาบันอาจแตงตั้งผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําใน

สถาบันเปนรองศาสตราจารยพิเศษหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 
สถาบันอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําในสถาบันเปน

อาจารยพิเศษได  โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 

หลักเกณฑ  วิธีการแตงตั้ง  และคุณสมบัติของรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
และอาจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๘ ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
พิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิใชชื่อศาสตราจารย  ศาสตราจารย
พิเศษ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  
แลวแตกรณี  เปนคํานําหนานาม  เพ่ือแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่งใหใชอักษรยอ  ดังนี้ 
ศาสตราจารย     ใชอักษรยอ    ศ. 
ศาสตราจารยพิเศษ   ใชอักษรยอ    ศ.(พิเศษ) 
รองศาสตราจารย   ใชอักษรยอ    รศ. 
รองศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ    รศ.(พิเศษ) 
ผูชวยศาสตราจารย   ใชอักษรยอ    ผศ. 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ    ผศ.(พิเศษ) 
 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๓  ก ราชกิจจานุเบกษา ๔  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

หมวด  ๔ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 
  

 
มาตรา ๔๙ สถาบันมีอํานาจใหปริญญาตรีในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันได 
ปริญญาในสาขาวิชาใดจะเรียกชื่ออยางไร  และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  

ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๐ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี  ไดรับปริญญาตรี

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได 
มาตรา ๕๑ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  

หรือประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได  ดังนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีแลว 
(๒) อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

กอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี 
(๓) ประกาศนียบัตร  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๕๒ สถาบันมีอํานาจใหปริญญาตรีกิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นวา

ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา  ผูดํารงตําแหนงตาง  ๆ  
ในสถาบัน  และผูดํารงตําแหนงในสภาสถาบันในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้นมิได 

สาขาของปริญญาและหลักเกณฑการใหปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
สถาบัน 

มาตรา ๕๓ สถาบันอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะ  และเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรได  
และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน  อุปนายกสภาสถาบัน  กรรมการสภา
สถาบัน  และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของสถาบันได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 



หนา   ๒๘ 
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ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  จะใชในโอกาสใด  โดยมีเงื่อนไข
อยางใด  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๕๔ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของ
สภาสถาบัน  หรือตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบันได  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา  หรือการใชสิ่งดังกลาว 
ท่ีมิใชเพ่ือประโยชนของสถาบันหรือสภาสถาบัน   ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสถาบัน 

มาตรา ๕๕ สถาบันอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแตงกายของ
นักศึกษาได  โดยทําเปนขอบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 

  

 
มาตรา ๕๖ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย

หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา  หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาว  โดยไมมีสิทธิท่ีจะใชหรือแสดง
ดวยประการใด  ๆ  วาตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือ 
มีตําแหนงใดในสถาบันโดยที่ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิท่ีจะใช  
หรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนงเชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  
หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ ผูใด 
(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสภา

สถาบันไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด ๆ 
(๒) ใชตรา  เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสภาสถาบัน  ปลอม  หรือซึ่งทํา

เลียนแบบ  หรือ 



หนา   ๒๙ 
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(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสภาสถาบัน
ท่ีวัตถุหรือสินคาใด  ๆ  โดยฝาฝนมาตรา  ๕๔  วรรคสอง 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 
ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษตาม  (๒)   

แตกระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  

 
มาตรา ๕๘ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้สิน  ขาราชการ  ลูกจาง  เงินงบประมาณ 

ในสวนของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากร สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  มาเปนของสถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ในระยะเริ่มแรกใหขาราชการซึ่งโอนมาเปนขาราชการของสถาบันการพลศึกษาตามวรรคหนึ่ง
ยังคงดํารงตําแหนงเดิม  และรับเงินเดือนรวมทั้งสิทธิประโยชนไมนอยกวาเดิมตอไปจนกวาจะไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา ๕๙ ในระยะเริ่มแรกใหสภาสถาบันประกอบดวย 
(๑) ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  เปนนายกสภาสถาบัน 
(๒) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  เปนอุปนายกสภาสถาบัน 
(๓) ผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษาจํานวนสามคน  และผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาหนึ่งคน  

ซึ่งนายกสภาสถาบันแตงตั้ง  เปนกรรมการสภาสถาบัน 
(๔) ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาจํานวนสี่คน  และผูท่ีมีความรูความสามารถทางดานการ 

พลศึกษา  กีฬา  และนันทนาการ  จํานวนสี่คน  ซึ่งแตงตั้งโดยนายกสภาสถาบัน  เปนกรรมการสภา
สถาบัน 

(๕) รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกฬีาและนันทนาการ  ซึ่งนายกสภาสถาบันแตงตั้ง
ตามคําแนะนําของอุปนายกสภาสถาบัน  เปนกรรมการและเลขานุการ 



หนา   ๓๐ 
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ใหสภาสถาบันตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  
แตงตั้งนายกสภาสถาบัน  อธิการบดี  และกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  และไดมีการเลือกหรือ
ไดมีการแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๐ ใหผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการปฏิบัติหนาที่
อธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งอธิการบดี  ซึ่งตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   และใหผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษาอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่รองอธิการบดีประจํา
วิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีการแตงตั้งรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  ซึ่งตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๑ ใหผูดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษาอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะไดมีการ
แตงตั้งผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๒ ใหผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการซึ่งปฏิบัติหนาที่
อธิการบดีตามมาตรา  ๖๐  พิจารณาแตงตั้งคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ  รองคณบดีหรือรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
ท้ังนี้  โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ใหคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  รองคณบดีหรือ
รองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามวรรคหนึ่ง  ดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
และรองคณบดีหรือรองหัวหนาสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตาม
พระราชบัญญัตินี้  ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๓ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  อาจารยใหญ  ผูชวยผูอํานวยการ  และผูชวย
อาจารยใหญโรงเรียนกีฬาอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนหัวหนาหรือรองหัวหนาสวนราชการ
ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๔ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา  หรือออกประกาศกระทรวง  ระเบียบ
หรือขอบังคับของสถาบัน  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   ใหนําพระราชกฤษฎีกา  ประกาศ



หนา   ๓๑ 
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กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    ระเบียบหรือขอบังคับของ 
กรมพลศึกษา  ระเบียบหรือขอบังคับของสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  ระเบียบหรือ
ขอบังคับของวิทยาลัยพลศึกษา  และระเบียบหรือขอบังคับของโรงเรียนกีฬา  ท่ีใชอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๑๓  ก ราชกิจจานุเบกษา ๔  กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 

หมายเหตุ :   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
กําหนดใหจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย  สถาบัน  วิทยาลัย  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  
และใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล  สามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระ  
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง  มีความคลองตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการ  และอยู
ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น  ๆ  และเพื่อเปน
การสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานของเด็ก  เยาวชนและประชาชนใหมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ  เปนคนดี  
มีความรูความสามารถ  มีระเบียบวินัย  สรางสังคมแหงการเรียนรู  จําเปนตองสงเสริมการศึกษาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูงแกบุคลากรทางดานพลศึกษา  การกีฬา  วิทยาศาสตรการกีฬา  วิทยาศาสตรสุขภาพ  
นันทนาการ  และวิชาการตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนสงเสริมการวิจัย  การใหบริการชุมชน  การใชและ
พัฒนาเทคโนโลยี  การจัดการศึกษาแกผูที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา  นันทนาการ  และผูที่มีความ
บกพรองทางรางกาย  รวมถึงการทะนุบํารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  การละเลนพื้นบาน  และกีฬาไทย  สมควร
จัดตั้งสถาบันการพลศึกษา  สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


