ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การกีฬาของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘
__________________
โดยที่ เป็ นการสมควรออกระเบียบเกี่ ยวกับการกี ฬาของมหาวิทยาลัย อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จึงออกระเบียบไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การกีฬาของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ให้ มหาวิ ท ยาลัย แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการขึ น้ คณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการการกี ฬ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” ประกอบด้ วย รองอธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ คณบดี ผู้แทนกองคลังสอง
คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ านกี ฬาหนึ่ง คน เป็ นกรรมการ ผู้อ านวยการกองพัฒ นานักศึกษา เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นรองประธาน
ข้ อ ๕ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) กาหนดแนวทางการดาเนินงานของการกีฬามหาวิทยาลัยให้ สอดคล้ องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
(๒) กาหนดชนิดและประเภทกีฬา ให้ นกั ศึกษาแข่งขัน
(๓) ให้ ความเห็นชอบค่าใช้ จา่ ยในการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดและประเภทกีฬา
(๔) คัดเลือกผู้ฝึกสอน ผู้ชว่ ยผู้ฝึกสอน
(๕) ติดตามและตรวจสอบผลการแข่งขันในแต่ละชนิดและประเภทกีฬา แล้ วรายงานมหาวิทยาลัย
(๖) สรุปผลการดาเนินงานการกีฬาในรอบปี แล้ วรายงานมหาวิทยาลัยทุกสิ ้นปี การศึกษา
(๗) แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดาเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ

ข้ อ ๖ ให้ น าข้ อบัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สวนดุสิ ต ว่ า ด้ ว ย การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๗ การแข่งขันกีฬาที่เบิกค่าใช้ จ่ายได้ มีดงั นี ้
(๑) กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(๒) กีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน
(๓) กีฬาที่สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน
(๔) กี ฬาที่ สมาคมกี ฬาในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิ กแห่งประเทศไทยจัด การ
แข่งขัน
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
กีฬาสถาบันอุดมศึกษาจัดการแข่งขัน
กีฬาที่กรุงเทพมหานครหรื อจังหวัดจัดการแข่งขัน
กีฬาที่มหาวิทยาลัยจัดการแข่งขันภายใน

ข้ อ ๘ การแข่งขันที่ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ เข้ าร่ วมการแข่งขันกี ฬาให้ เบิกค่าใช้ จ่ายได้ ตาม
ระเบียบนี ้
ข้ อ ๙ ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับกีฬาที่เบิกได้ คือ
(๑) ค่าสมัครเป็ นสมาชิก ค่าบารุงประจาปี หรื อค่าสมัครเข้ าร่วมการแข่งขัน
(๒) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ใช้ ฝึกซ้ อมหรื อใช้ แข่งขัน
(๓) ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร ของนักกีฬา
(๔) เครื่ องแต่งกายในการแข่งขัน ให้ หมายความรวมถึง ชุดฝึ กซ้ อม ชุดวอร์ ม ถุงเท้ ากีฬาและรองเท้ า
กีฬาด้ วย
(๕) ค่าเช่าสนาม หรื อ ค่าบารุงสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์สาหรับฝึ กซ้ อมหรื อการแข่งขัน
(๖) ค่าเวชภัณฑ์ ค่าของรางวัลหรื อของที่ระลึก
(๗) ค่าเลี ้ยงรับรองก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๘) ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ผู้ชว่ ยผู้ฝึกสอน นักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและนักศึกษาช่วยปฏิบตั งิ าน
(๙) เงินสมทบในการจัดการแข่งขันกีฬา
(๑๐) ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พกั ค่าเบี ้ยเลี ้ยงผู้ตดั สิน ผู้ช่วยผู้ตดั สิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิค เจ้ าหน้ าที่
ประจาสนาม และรางวัล
(๑๑) ค่ารักษาพยาบาลนักกี ฬา นักศึกษาช่วยปฏิบตั ิงาน อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ ระหว่างปฏิบตั ิ
หน้ าที่หรื อเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
(๑๒) ค่าเบี ้ยเลี ้ยง อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ ตามระเบียบนี ้
(๑๓) ค่าประกันชีวิต หรื อประกันอุบตั เิ หตุของนักกีฬา
ค่าใช้ จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามที่ คณะกรรมการกาหนด ในกรณี มีเหตุผลและความจาเป็ น
คณะกรรมการอาจให้ เบิกจ่ายได้ นอกเหนือจากที่กาหนดก็ได้

ข้ อ ๑๐ ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและนักศึกษาช่วยปฏิบตั ิงาน ให้
เบิกจ่ายอัตราได้ ตามอัตราดังต่อไปนี ้
(๑) ผู้ฝึกสอนและผู้ชว่ ยผู้ฝึกสอน ที่มีหนังสือรับรองเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬาจากสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทย การกี ฬาแห่งประเทศไทย สโมสรกี ฬา การกี ฬาส่วนจังหวัด หรื อเคยได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น
นักกีฬาทีมชาติ ผู้ฝึกสอน ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และผู้ชว่ ยผู้ฝึกสอน ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
(๒) ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่ มีหนังสือรับรองการเป็ นผู้ฝึกสอนหรื อผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาจาก
หน่วยงานของรัฐหรื อภาคเอกชน หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางพลศึกษาหรื อวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาหรื อจิตวิทยาการกีฬา หรื อเคยได้ รับการอบรมที่เกี่ยวกับพลศึกษาหรื อวิทยาศาสตร์ การกีฬาหรื อจิตวิทยา
การกีฬา หรื อเคยเป็ นนักกีฬาตัวแทนของสโมสรหรื อจังหวัดหรื อมหาวิทยาลัย หรื อสถาบัน ซึ่งเคยได้ รับรางวัล
ชนะเลิ ศ (ตาแหน่งที่ หนึ่ง) หรื อ เหรี ยญทอง รองชนะเลิ ศ (ตาแหน่งที่ สอง)หรื อเหรี ยญเงิ น รองชนะเลิ ศ
(ตาแหน่งที่สาม) หรื อเหรี ยญทองแดง ผู้ฝึกสอน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ไม่เกิน
๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน
(๓) เบี ้ยเลี ้ยงในการฝึ กซ้ อมของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ให้ เบิกได้ วัน
ละไม่เกิน ๑๕๐ บาท รวมทังสิ
้ ้นไม่เกินหกสิบวัน ก่อนวันเปิ ดการแข่งขัน
(๔) เบี ้ยเลี ้ยงในการแข่งขันของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึ กสอนและผู้ควบคุมทีม ให้ เบิกได้ วนั ละ
ไม่เกิน ๒๐๐ บาท รวมทังสิ
้ ้นไม่เกินสิบสองวัน ในช่วงที่มีการแข่งขันรวมทังวั
้ นเดินทางไปและกลับด้ วย
(๕) เบี ้ยเลี ้ยงนักศึกษาช่วยปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิงานกีฬา ให้ เบิกได้ วนั ละไม่เกิน ๑๕๐
บาท รวมทังสิ
้ ้นไม่เกินยี่สิบวันในช่วงก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน และหลังการแข่งขัน
จ านวนผู้ฝึ กสอน ผู้ช่วยผู้ฝึ กสอน ผู้ควบคุมที ม นักศึกษาช่ วยปฏิ บัติ งาน และระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ผู้ปฏิบตั งิ านหลายหน้ าที่ ให้ เบิกค่าตอบแทนได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึง่
ข้ อ ๑๑ ค่ารักษาพยาบาล ให้ จา่ ยตามที่คณะกรรมการกาหนดแต่ไม่เกินจานวน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อครัง้
ข้ อ ๑๒ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พกั ค่ารางวัล ค่าเบี ้ยเลี ้ยงผู้ตดั สิน ผู้ช่วยผู้ตดั สิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
และเจ้ าหน้ าที่ประจาสนาม ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเป็ นผู้จัดการแข่งขันกีฬาให้ จ่ายได้ ไม่เกินอัตราที่สมาคม
กีฬาในความควบคุมของคณะกรรมการโอลิมปิ คแห่งประเทศไทยกาหนด
ข้ อ ๑๓ ให้ อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปั ญหาอันเกิดแต่ การใช้
ระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

