
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
วาดวย  การบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
.............................................. 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัย จึงออกระเบียบไวดังนี้    

     ขอ  ๑   ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวย การบริหาร
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๔๘   เปนตนไป 
 ขอ  ๓   บรรดาขอความในระเบียบอ่ืนใดท่ีไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ   ๔  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “อธิการบดี” หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “วิทยาลัย”  หมายความวา  วิทยาลัยมวยไทยศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง 
 00“คณะกรรมการ”  หมายความวา    คณะกรรมการวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง 
 11“กรรมการ”  หมายความวา    กรรมการวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน

จอมบึง 
 ขอ  ๕  วิทยาลัยมวยไทยศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา ในสาขามวยไทย ศึกษา วิจัย อนุรักษ เผยแพร ถายทอดความรู ดานมวยไทยและภูมิปญญา
ไทยท่ีเกี่ยวกับมวยไทย 
 
 

/ขอ ๖ ในการ... 



๒ 
 

 ขอ  ๖  ในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในขอ ๕  ใหกําหนดภาระหนาท่ีของ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา  ดังนี้ 

    (๑)   จัดการศึกษาท้ังในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา  เกี่ยวกับมวยไทยศึกษา
และศึกษาภูมิปญญาไทยท่ีเกี่ยวของ โดยความรวมมือกับโปรแกรมวิชา  สาขา  และคณะตาง ๆ                
ในมหาวิทยาลัย   รวมท้ังแหลงภูมิปญญาอ่ืนๆ 

 (๒) ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนแกทองถ่ินในดานวิชาการ และการวิจัย เกี่ยวกับ
มวยไทยและภูมิปญญาท่ีเกี่ยวของกับมวยไทย 

 (๓)  ใหความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  หนวยงานภาครัฐและ     
เอกชน  ท้ังในและตางประเทศดานมวยไทยและภูมิปญญาท่ีเกี่ยวของกับมวยไทย 

 (๔)  ใหคําปรึกษาแกหนวยงาน  องคกรภาครัฐและเอกชนเกี ่ยวกับองคความรู           
ดานมวยไทย 

 (๕)   อนุรักษเผยแพรความรูเร่ืองมวยไทยและภูมิปญญาไทยท่ีเกี่ยวของกับมวยไทย  
ศิลปะการตอสู    ปองกันตัวของไทยใหกับประชาชนท้ังในและ ตางประเทศ 

 (๖)   วิจัย คนควารวบรวมและถายทอดองคความรูเกี่ยวกับมวยไทยและภูมิปญญาไทย
ท่ีเกี่ยวของกับมวยไทย  

 (๗)   ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ขอ  ๗  ในวิทยาลัยใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชา รับผิดชอบงานท้ังปวงของวิทยาลัยและ

ใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ขอ  ๘   การไดมาซ่ึงผูอํานวยการใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวย  

คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ  หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน      
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๙   วิทยาลัยมีรายไดจากแหลงตางๆ    ดังนี้ 
   (๑)   เงินงบประมาณแผนดิน 
   (๒)  คาธรรมเนียมการจัดการศึกษา 
   (๓)  การบริการวิชาการ 

   (๔)  การจัดกิจกรรมหารายได 
   (๕)  เงินบริจาค  
 
 

/ขอ  ๑๐ บรรดา . . . 



๓ 
 

ขอ  ๑๐   บรรดารายไดและทรัพยสินท่ีวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยไดมาเพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินกิจการของวิทยาลัย หรือไดมาเน่ืองจากการดําเนินกิจการของวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะตอง
จัดสรรเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๑   ใหมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ประกอบดวย 

(๑)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจํานวนเกาคน ซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งจากคณบดีของคณะตาง ๆ  หรือ

ผูบริหารสวนราชการที่เทียบเทาคณะจํานวนสามคน  และจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวนส่ีคน       
ตามคําแนะนําของผูอํานวยการวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
             ใหผูอํานวยการวิทยาลัยเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหประธานสาขามวยไทยศึกษาเปน 
กรรมการ 
 ขอ  ๑๒   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ ๑๑ (๒) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และ
อาจไดรับการแตงต้ังใหมอีกได 
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว  กรรมการ พนจากตําแหนงเม่ือ 

  (๑)    ตาย 

  (๒)   ลาออก 

  (๓)   ขาดคุณสมบัต ิ

  (๔)    ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

  (๕)   มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ  
โดยคณะกรรมการมีมติไมนอยกวา ๒ ใน ๓   ใหออกจากกรรมการ 

  (๖)   เปนบุคคลลมละลาย 

  (๗)   เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 ในกรณีท่ีกรรมการ พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนง
แทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารง
ตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาท่ีตามขอ ๑๓  ตอไปได 
 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการใหม 
ใหกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไป จนกวาจะไดมีกรรมการใหมแลว 

 ใหมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูนั้นพนจากตําแหนง 

 
 

/ขอ ๑๓  คณะกรรมการ . . . 



๔ 
 

 ขอ  ๑๓    คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมการบริหารงานของวิทยาลัยใหสอดคลอง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย  และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 

 (๑) พิจารณากําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของวิทยาลัยให
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

   (๒)  ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป การรับจายเงิน 
และการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัย  โดยการออกระเบียบตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

         (๓)  ใหความเห็นชอบแผนงาน   แผนพัฒนาวิทยาลัย    แผนธุรกิจและหารายได     
แผนงบประมาณประจําปของวิทยาลัย 
   (๔)  กําหนดจํานวนอัตรากําลัง  ตําแหนงหนาท่ีและคุณสมบัติของบุคลากรรวมท้ัง
อัตราเงินเดือนคาจาง และคาตอบแทนตางๆ    
   (๕)  รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย 

   (๖)  แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดอันอยูในอํานาจ
และหนาท่ีของวิทยาลัย 

 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีอธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย (๗)
 ขอ  ๑๔  ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช
บังคับกับการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแตงต้ังโดยอนุโลม 
 ขอ  ๑๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจออกประกาศ คําส่ัง เพ่ือประโยชน
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัย 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     
 
 
               (รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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