
ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย การกีฬาของมหาวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
__________________ 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบเก่ียวกับการกีฬาของมหาวิทยาลัย  อาศัยอ านาจตามความใน     

มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต         
จงึออกระเบียบไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย การกีฬาของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

ข้อ ๔  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการกีฬา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต” ประกอบด้วย รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ คณบดี ผู้แทนกองคลงัสอง
คน ผู้ ทรงคุณวุฒิด้านกีฬาหนึ่งคน เป็นกรรมการ ผู้ อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานกุาร 
 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นรองประธาน  
  

ข้อ ๕  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
(๑)   ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของการกีฬามหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกบันโยบายมหาวิทยาลยั 
(๒)   ก าหนดชนิดและประเภทกีฬา ให้นกัศกึษาแขง่ขนั 
(๓)   ให้ความเห็นชอบคา่ใช้จา่ยในการแขง่ขนักีฬาแตล่ะชนิดและประเภทกีฬา 
(๔)  คดัเลือกผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน 
(๕) ตดิตามและตรวจสอบผลการแขง่ขนัในแตล่ะชนิดและประเภทกีฬา แล้วรายงานมหาวิทยาลยั 
(๖)   สรุปผลการด าเนินงานการกีฬาในรอบปี แล้วรายงานมหาวิทยาลยัทกุสิน้ปีการศกึษา 
(๗)   แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่ง เพ่ือด าเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ 

 

 



 ข้อ ๖  ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย             
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 

ข้อ ๗  การแขง่ขนักีฬาท่ีเบิกคา่ใช้จ่ายได้ มีดงันี ้
(๑)  กีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย 

 (๒)  กีฬาท่ีการกีฬาแหง่ประเทศไทยจดัการแข่งขนั 
 (๓)  กีฬาท่ีสมาคมกีฬาสมคัรเลน่แหง่ประเทศไทยจดัการแข่งขนั 
 (๔)  กีฬาท่ีสมาคมกีฬาในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัด การ
แขง่ขนั 
 (๕)  กีฬาคนพิการแหง่ประเทศไทย 
 (๖)  กีฬาสถาบนัอดุมศกึษาจดัการแขง่ขนั 
 (๗)  กีฬาท่ีกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัจดัการแขง่ขนั 
 (๘)  กีฬาท่ีมหาวิทยาลยัจดัการแขง่ขนัภายใน 
 

 ข้อ ๘  การแข่งขันท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตาม
ระเบียบนี ้
   

ข้อ ๙  คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบักีฬาท่ีเบกิได้ คือ 
 (๑)   คา่สมคัรเป็นสมาชิก   คา่บ ารุงประจ าปี   หรือคา่สมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั   
 (๒)   คา่วสัดแุละอปุกรณ์ใช้ฝึกซ้อมหรือใช้แขง่ขนั   
 (๓)   คา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะเดนิทาง  คา่ท่ีพกั คา่อาหาร ของนกักีฬา 

(๔)  เคร่ืองแตง่กายในการแขง่ขนั ให้หมายความรวมถึง ชดุฝึกซ้อม ชดุวอร์ม ถงุเท้ากีฬาและรองเท้า
กีฬาด้วย 
  (๕)  คา่เชา่สนาม หรือ คา่บ ารุงสถานท่ี  คา่เชา่อปุกรณ์ส าหรับฝึกซ้อมหรือการแขง่ขนั 

(๖)   คา่เวชภณัฑ์  คา่ของรางวลัหรือของท่ีระลึก  
(๗)   คา่เลีย้งรับรองก่อนการแขง่ขนัและหลงัการแขง่ขนัตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๘)   คา่ตอบแทนผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน นกักีฬา ผู้ควบคมุทีมและนกัศกึษาชว่ยปฏิบตังิาน 
(๙)   เงินสมทบในการจดัการแขง่ขนักีฬา 
(๑๐) คา่พาหนะเดินทาง  ค่าท่ีพกั  คา่เบีย้เลีย้งผู้ตดัสิน  ผู้ช่วยผู้ตดัสิน  เจ้าหน้าท่ีเทคนิค  เจ้าหน้าท่ี

ประจ าสนาม  และรางวลั 
(๑๑)  ค่ารักษาพยาบาลนักกีฬา นักศึกษาช่วยปฏิบตัิงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีระหว่างปฏิบตัิ

หน้าท่ีหรือเน่ืองจากการปฏิบตัิหน้าท่ี 
(๑๒)  คา่เบีย้เลีย้ง อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ตามระเบียบนี ้
(๑๓)  คา่ประกนัชีวิต หรือประกนัอบุตัเิหตขุองนกักีฬา 

 ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น 
คณะกรรมการอาจให้เบิกจา่ยได้นอกเหนือจากท่ีก าหนดก็ได้ 



ข้อ ๑๐  คา่ตอบแทนผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน นกักีฬา ผู้ควบคมุทีมและนกัศกึษาช่วยปฏิบตัิงาน ให้
เบกิจา่ยอตัราได้ ตามอตัราดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)  ผู้ ฝึกสอนและผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน  ท่ีมีหนงัสือรับรองเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาจากสมาคมกีฬาสมคัรเล่นแห่ง
ประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สโมสรกีฬา การกีฬาส่วนจังหวัด หรือเคยได้รับการคดัเลือกให้เป็น
นกักีฬาทีมชาต ิ  ผู้ ฝึกสอน ไมเ่กิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอ่เดือน และผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน ไมเ่กิน ๑๕,๐๐๐ บาทตอ่เดือน 
 (๒)  ผู้ ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน ท่ีมีหนงัสือรับรองการเป็นผู้ ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนกีฬาจาก
หนว่ยงานของรัฐหรือภาคเอกชน  หรือมีวฒุิการศกึษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางพลศกึษาหรือวิทยาศาสตร์การ
กีฬาหรือจิตวิทยาการกีฬา หรือเคยได้รับการอบรมท่ีเก่ียวกบัพลศกึษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือจิตวิทยา
การกีฬา หรือเคยเป็นนกักีฬาตวัแทนของสโมสรหรือจงัหวดัหรือมหาวิทยาลยั   หรือสถาบนั ซึ่งเคยได้รับรางวลั
ชนะเลิศ (ต าแหน่งท่ีหนึ่ง) หรือเหรียญทอง  รองชนะเลิศ (ต าแหน่งท่ีสอง)หรือเหรียญเงิน   รองชนะเลิศ 
(ต าแหน่งท่ีสาม) หรือเหรียญทองแดง    ผู้ ฝึกสอน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตอ่เดือน และผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน ไม่เกิน 
๘,๐๐๐ บาทตอ่เดือน 

(๓)  เบีย้เลีย้งในการฝึกซ้อมของนกักีฬา   ผู้ ฝึกสอน   ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนและผู้ควบคมุทีม ให้เบิกได้   วนั
ละไมเ่กิน ๑๕๐ บาท  รวมทัง้สิน้ไมเ่กินหกสิบวนั ก่อนวนัเปิดการแขง่ขนั 
 (๔)  เบีย้เลีย้งในการแข่งขนัของนกักีฬา   ผู้ ฝึกสอน   ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนและผู้ควบคมุทีม ให้เบิกได้วนัละ
ไมเ่กิน  ๒๐๐  บาท   รวมทัง้สิน้ไมเ่กินสิบสองวนั   ในชว่งท่ีมีการแขง่ขนัรวมทัง้วนัเดินทางไปและกลบัด้วย 
 (๕)  เบีย้เลีย้งนกัศึกษาช่วยปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิงานกีฬา ให้เบิกได้วนัละไม่เกิน ๑๕๐ 
บาท รวมทัง้สิน้ไมเ่กินย่ีสิบวนัในช่วงก่อนการแขง่ขนั ระหวา่งการแขง่ขนั และหลงัการแขง่ขนั 
 จ านวนผู้ ฝึกสอน ผู้ ช่วยผู้ ฝึกสอน ผู้ ควบคุมทีม นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการ
ปฏิบตังิาน ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ผู้ปฏิบตังิานหลายหน้าท่ี ให้เบกิคา่ตอบแทนได้เพียงอยา่งใดอย่างหนึง่ 
 

ข้อ ๑๑  คา่รักษาพยาบาล  ให้จา่ยตามท่ีคณะกรรมการก าหนดแตไ่มเ่กินจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาทตอ่ครัง้ 
 

 ข้อ ๑๒  คา่พาหนะเดินทาง  คา่ท่ีพกั คา่รางวลั คา่เบีย้เลีย้งผู้ตดัสิน  ผู้ช่วยผู้ตดัสิน  เจ้าหน้าท่ีเทคนิค
และเจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเป็นผู้จัดการแข่งขนักีฬาให้จ่ายได้ไม่เกินอตัราท่ีสมาคม
กีฬาในความควบคมุของคณะกรรมการโอลิมปิคแหง่ประเทศไทยก าหนด 
 

ข้อ ๑๓  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาอนัเกิดแต่ การใช้
ระเบียบนี ้
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
                   (คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
            นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 


