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การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
 

ร่างพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 กฎหมายใหม ่   แก้ไขปรับปรุง   ยกเลิก 
ส่วนราชการผู้เสนอ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
1. วัตถุประสงค์เป้าหมายของภารกิจ 
   1.1 ความเป็นมา 

 การเจริญเติบโตทางการกีฬาอย่างรวดเร็วในระยะที่ผ่านมาส่งผลให้ความต้องการบุคลากรทางการกีฬา 
เช่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้บริหารกีฬา นักการตลาดด้านกีฬามีมากขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
จ าเป็นต้องมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการผลิตบุคลากรดังกล่าวออกไปรับ
ใช้สังคม ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของประเทศให้มีมาตรฐานอยู่ในระดับโลก จากการศึกษาข้อมูลที่   
ผ่านมาจะพบว่าประเทศที่ประสบความส าเร็จทางด้านกีฬาจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอย่างเป็นระบบ    
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมกีฬาให้เกิดการ
สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่สังคม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและใช้เป็นศูนย์ฝึกของนักกีฬา
ระดับชาติอีกด้วย ประเทศไทยยังไม่มีมหาวิทยาลัยกีฬาโดยเฉพาะ ดังนั้นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชา ติ
จึงมีความจ าเป็นในการระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศโดยการผลิตบุคลากรทางการกีฬา พลศึกษา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
กับกีฬาในสาขาที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ เป็นการพัฒนาปรับปรุงสถาบันการพลศึกษาเดิม ที่มีการจัดการศึกษาทั้ง
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาขึ้นเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬา ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งจะให้มีการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา กีฬาและนักกีฬา          
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้ดีขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศเน้นการพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน กล่าวคือ มุ่งตอบสนองต่อกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
และอาชีพ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเข้มข้น กีฬาเพื่อสังคม ซึ่งต้องการองค์ความรู้เชิงสุขภาพ
และบริบททางสังคมเป็นพ้ืนฐานในการสนับสนุนการด าเนินงาน และอุตสาหกรรมกีฬาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ขีดความสามารถของประเทศในด้านต่างๆ เพ่ิมพูนขึ้นในทุกมิติ 

โดยที่รัฐให้ความส าคัญกับการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมือง และก าหนดให้เป็น
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา จึงมีความจ าเป็นต้องยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ เพ่ือจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา 
การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทย     
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
ของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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 1.2 วัตถุประสงค์ 
  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์ในการจัด

การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัย บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการ
กีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ  (มาตรา 8) โดยใน มาตรา 9 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด าเนินการโดย  
ยึดหลักดังนี้   

1.2.1 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และท าการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา         
การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา       
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

1.2.3 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน       
และนานาชาติ 

1.2.4 จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาทางการกีฬาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 

 1.3 เป้าหมายการด าเนินการ 
 การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ เป็นการพัฒนาปรับปรุงสถาบันการพลศึกษาเดิม ที่มีการจัด การศึกษาทั้ง

ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ขึ้นเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬา ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เพ่ือให้บรรลุถึงศาสตร์ทางการกีฬา เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ  การกีฬา
โดยเฉพาะ  โดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความ
ยั่งยืน กล่าวคือ มุ่งตอบสนองต่อกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และอาชีพ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่าง
เข้มข้น กีฬาเพื่อสังคม ซึ่งต้องการองค์ความรู้เชิงสุขภาพและบริบททางสังคมเป็นพ้ืนฐานในการสนับสนุนการด าเนินงาน  
และอุตสาหกรรมกีฬาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี การปรับปรุงการบริหาร
จัดการ ซึ่งไม่กระทบต่อการเพ่ิมงบประมาณ ดังนี้ 

 1.3.1 จัดโครงสร้างองค์กรแบ่งการบริหารราชการเป็นสี่ภาค ดังต่อไปนี้ 
(๑) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเหนือ  
(๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(๓) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง  
(๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้  

 1.3.2 จัดการศึกษาที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านกีฬาเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
คณะพลศึกษา คณะบริหารจัดการการกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา 

 1.3.3 มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการให้บริการนักกีฬา เช่น ส านักกีฬา    
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 
 
 

 1.4 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
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 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     
โดยการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ความมี
คุณธรรม การน าความรู้สู่สังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการบริหารที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน       
ในมหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1.4.1 การแบ่งส่วนงาน 

ส าหรับส่วนงานของมหาวิทยาลัยก าหนดให้สามารถแบ่งส่วนงานออกเป็นส านักงาน ส านักงาน
อธิการบดี ส านักงานรองอธิการบดีประจ าภาค วิทยาเขต คณะ โรงเรียนกีฬา และอาจให้มีส่วนราชการ ที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได้  (ร่างมาตรา ๑๐) ในส่วนของการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบ หรืออาจด าเนินการจัดการศึกษาและด าเนินการ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้ 
(ร่างมาตรา ๑๓ และร่างมาตรา ๑๔)  

 1.4.2 การด าเนินการ 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรทางการบริหาร โดยมีกรรมการ  

สภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา ๑๙) 
ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้มีอ านาจออกข้อบังคับเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติหลักสูตร ก ากับมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษา (ร่างมาตรา ๒1) มีสภา
วิชาการ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ และสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่มีอ านาจและหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้ งปวงของมหาวิทยาลัย       
(ร่างมาตรา 24,25,26.27.28) ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดี
หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรืออาจมีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด        
(ร่างมาตรา  ๓0) ให้มีรองอธิการบดีประจ าภาค ภาคละ 1 คน (ร่างมาตรา 31) ให้มีผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 
วิทยาเขตละหนึ่งคน (ร่างมาตรา 32) ในแต่ละภาคมีคณะกรรมการมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติประจ าภาค      
(ร่างมาตรา 38) ในวิทยาเขตหนึ่งให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตคณะหนึ่ง โดยมีหน้าที่ส่งเสริมให้วิทยาเขต
ด าเนินภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒนาตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ร่างมาตรา ๔1)  
  
2. ผู้ท าภารกิจ   

 2.1 สถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   
อยู่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 2.2 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 2.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออก
กฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
3. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

3.1 การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างใด 
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3.1.1 สอดคล้องหน้าที่ของรัฐและนโยบายแห่งรัฐ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ตามภารกิจพ้ืนฐาน 
(Function) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจในเรื่องส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา และนันทนาการ 

3.1.2 สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติหลักการพ้ืนฐาน ให้รัฐมี

หน้าที่การด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งอาจแสดงออกได้โดยการตรากฎหมาย หรือ
ก าหนดนโยบายการบริหาราชการแผ่นดิน โดยบัญญัติเรื่องการกีฬาได้มีการบัญญัติไว้ใน มาตรา ๗๑ วรรคแรก 
กล่าวคือ “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน” 

3.1.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ประชารัฐ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

๔.๐ มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วยนวัตกรรม และมุ่งสู่การมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่ เป้าหมายที่จะลด 
ความเหลื่อมล้ าพัฒนาคุณภาพคน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เกี่ยวกับการกีฬา ได้แก่      
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 2) การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีด
ความสามารถการแขง่ขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

 3.1.4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์มีเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้ คนมี
กิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก าลังกายโภชนาการที่เหมาะสม  และยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ให้
มีการจัดการศึกษาและวิจัยที่ตอบสนองต่อการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
  3.1.5 สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
   แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับนี้ ได้มุ่งหวังให้การกีฬาเป็นส่วนส าคัญของวิถีชีวิต และส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีน้ าใจนักกีฬาและคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประกอบกับมีองค์ความรู้
ด้านการกีฬา อันจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนากีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล น ามาซึ่งความภาคภูมิใจและ
สร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ สามารถสร้างอาชีพและรายได้ผ่านการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลส่งเสริมให้
ประชนทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้
เล่นกีฬาหรือชมกีฬาอย่างเท่าเทียม สร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการกีฬา อาทิ บุคลากรการกีฬา 
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา กิจกรรมด้านกีฬา องค์กรกีฬา และนโยบายการผลักดันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 

 

3.2. การกระท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตราทางการบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 



5 
 

 

   เนื่องจากในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้เป็น
การปรับปรุงสถาบันการพลศึกษาที่มีการจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 และแก้ไข
ปรับปรุง โดยพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2555 ซึ่งมีบทบังคับใช้เป็นการเฉพาะโดยที่ภารกิจในการ
ส่งเสริม พัฒนา การจัดการศึกษา ยกระดับของหลักสูตร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของประเทศ จ าเป็นต้อง
อาศัยกลไกการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการ 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ การอนุมัติปริญญาบัตร การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณ การจัดตั้ง
คณะกรรมการ การก าหนดโทษทางอาญา ซึ่งได้วิเคราะห์แล้วว่า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติโดยตรา
เป็นพระราชบัญญัติมีความจ าเป็นและเป็นมาตรการที่ดีท่ีสุดในการบรรลุเป้าหมายภารกิจ 

 3.3 ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 
  เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ซึงก าหนดให้การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการโดยมี
ก าหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรได้ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
กีฬา 

3.4 การบังคับใช้กฎหมายและระยะเวลาที่ใช้บังคับกฎหมาย 
 กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะใช้บังคับ ใช้ระบบผสม ทั้งควบคุมและส่งเสริม โดยใช้บังคับทันทีที่มีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ทุกส่วนราชการในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

3.5 เหตุใดจึงไม่ควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน  
 การจัดตั้งมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ 

3.6 ลักษณะการใช้บังคับ 
 เป็นกฎหมายลักษณะผสม กล่าวคือ มีการควบคุม ส่งเสริม ก ากับติดตาม ได้แก่ การออกระเบียบข้อบังคับ
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อนุมัติหลักสูตรการศึกษา ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการท างาน พิจารณาก าหนดเขตพ้ืนที่
บริการ เป็นต้น 
 3.7 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 

มีการก าหนดเรื่องการอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์ ในมาตรา 73 วรรคหนึ่ง เครื่องหมายการใช้ตรา 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพ่ือการค้า หรือเพ่ือการใดๆ ที่มิใช่เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 3.8 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  3.8.1 กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการหรือไม่ มีความจ าเป็นอย่างไร 

 ร่างพระราชบัญญัตินี้มีคณะกรรมการ 8 คณะ ได้แก่ 1) สภามหาวิทยาลัย 2) สภาวิชาการ      
3) คณะกรรมการนโยบายวิชาการ 4) สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  5) คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติประจ าภาค 6) คณะกรรมการวิทยาเขต 7) คณะกรรมการประจ าคณะ 8) คณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยลักษณะบทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก าหนดในกฎหมาย จ าเป็นต้องอาศัยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจ าเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมจากตัวแทนของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนของสถานศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา จึงสามารถท าให้บรรลุ
ภารกิจได้ จึงจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบของคณะกรรมการดังกล่าว 
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 3.8.2 คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ หากมีความซ้ าซ้อนจะ
ด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่น 

 คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย ภายใต้
แนวทางการมีส่วนร่วม ไม่มีความซ้ าซ้อนเชิงบทบาทหน้าที่กับคณะกรรมการอ่ืนแต่อย่างใด 
  3.8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 ร่างพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย อธิการบดี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งซึ่งเลือกจากบุคคลภายนอก ซึ่งอาจเป็นเอกชน สมาคม
กีฬา ซึ่งการก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการ เนื่องจากค านึงถึงความหลากหลายของ  
ผู้มีประสบการณ์ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการบูรณาการให้การพัฒนากีฬาในเชิงนโยบาย 

 3.9 มีกรอบหรือแนวทางในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 
ไม่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  

 3.10 ประเภทของโทษท่ีก าหนด 
มีการก าหนดโทษอาญาจ าคุก หรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยมีการก าหนดโทษเพ่ือเป็นการป้องกัน

ความเสียหายที่จะเกิดต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
มาตรา ๗๕  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือ

เครื่องแต่งกายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้วย
ประการใดๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัย หรือเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมี
ต าแหน่งเช่นนั้น หรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๗๖  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

(๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใดหรือท าด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยปลอม หรือ
ซึ่งท าเลียนแบบ  

(๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๗๓ วรรคสอง 

ถ้ าผู้ กระท าความผิ ดตาม  (๑ )  เป็นผู้ ก ระท าความผิ ดตาม  (๒ )  ด้ วย  ให้ ล ง โทษตาม (๒ )  
แต่กระทงเดียว ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 

4. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
 ไม่มีความซ้ าซ้อนกับภารกิจของกฎหมายอ่ืนเนื่องจากเป็นกฎหมายใช้เฉพาะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    

ในก ากับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมีการยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม คือ มาตรา ๕ ให้สถาบันการพลศึกษา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  
5. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
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 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านกีฬา พลศึกษา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 
ในสาขาวิชาต่างๆ เ พ่ือไปพัฒนาการกีฬาของชาติที่มีมาตรฐานทัดเทียมอารยประเทศโดยมีรูปแบบ               
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ด้านพลศึกษา 
กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการที่มีคุณภาพ 

 5.1 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและลักษณะผลกระทบ 

ผู้ได้รับผลกระทบ ลักษณะผลกระทบ 
1. นักเรียน นักศึกษา - ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

- มีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
- นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
ต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหาร ครู  อาจารย์  บุคลากร
ทางการศึกษา 

เชิงบวก 
- ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ  
- มีโอกาสเติบโตในสายงานมากข้ึน 
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน การกระจายอ านาจในการบริหาร 
ให้มีความคล่องตัว 
- มีการประเมินผลคุณภาพการศึกษา และประเมินบุคลากรที่สอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม  
เชิงลบ 
- อาจได้รับผลกระทบจากการโยกย้าย หรือ ต้องเดินทางไปสอน 
ในวิทยาเขตนอกพ้ืนที่ 

3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - สามารถก าหนดนโยบายด้านกีฬาได้ครอบคลุมด้านการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
กีฬาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ประชาชน - ได้รับบริการด้านกิจกรรมออกก าลังกาย  
- มีการจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคคลภายนอก ได้แก่ โค้ช ผู้ฝึกสอน 
ผู้น าการออกก าลังกาย การจัดงานแข่งขันกีฬา ซึ่งประชาชนสามารถ
เรียนและน าไปประกอบอาชีพได้ 

5.2 สิทธิเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้านกีฬา มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้าน    

องค์ความรู้ การบริการการศึกษาโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีการก าหนดการเรียนการสอนส าหรับนักกีฬา          
ผู้พิการ และนักเรียนผู้ยากไร้ จึงไม่มีการจ ากัดสิทธิเสรีภาพแต่อย่างใด 

 
 
 
 
 
 

5.3 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
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จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน       
การผลิตผลงานวิจัยการสร้างความร่วมมือต่างๆ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะส่งผลต่อประชาชน       
และประเทศชาติ ดังนี้ 

5.3.1 ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอ านวย   
ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด  

ร่างพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านกีฬา และยกระดับ
มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการกีฬาซึ่ง  มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ จะเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเพ่ือออกไปขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาของ
ชาติให้มีมาตรฐานสากลและยั่งยืน โดยจะผลิตบุคลากรทางการกีฬาที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬาออกไป
ขับเคลื่อนในหน่วยงาน องค์กรกีฬา ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้ได้รับการส่งเสริมและเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง รวมทั้งให้ได้รับโอกาสในการออกก าลังกายและการกีฬาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ เป็นการสร้างค่านิยมรักการออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้เป็นวิถีชีวิตสู่การมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี 
ซึ่งส่งผลต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของภาครัฐ รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ของชาติให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือต่อยอดสู่การ
พัฒนาประเทศด้านอ่ืนๆต่อไป 

5.3.2  เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวก 
หรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มาก
น้อยเพียงใด และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
  ร่างพระราชบัญญัตินี้ จะเป็นกลไกในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่มีการก าหนด
เป้าหมายหลักที่จะตอบโจทย์การการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถอย่างแท้จริงในสาขาวิชาที่ศึกษา รู้จักคิด ค้นหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในการพัฒนากีฬา 
พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมและเป็นประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการกีฬาและงานวิจัย โดยร่วมมือกับสถาบัน 
วิชาการ องค์การทางการกีฬาและสถาบันวิจัยต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเซียนและนานาประเทศ เพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการกีฬาของชาติ มีศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาระดับชาติและนานาชาติ     
การน าวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลงานการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้มีศักยภาพไปสู่กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติจากอุตสาหกรรมการกีฬาเป็นการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งอนุรักษ์และท านุบ ารุงสืบทอดองค์ความรู้ด้านกีฬาในฐานของศิลปะ 
วัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยให้ด ารงอยู่เป็นสัญลักษณ์ของชาติ 

5.3.3  เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมการปฏิบัติราชการอย่างไร สามารถลดงบประมาณ
แผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด  

 ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้มีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมาตรา ๑๒  
มหาวิทยาลัยแบ่งการบริหารราชการเป็นสี่ภาค ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเหนือ  
 (๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 (๓) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง  
 (๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้  
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 ในแต่ละมหาวิทยาลัยประจ าภาคมี รองอธิการบดีประจ าภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถและถ่ายโอนอ านาจจาก
อธิการบดีให้รองอธิการบดีก ากับดูแล สามารถบริหารจัดการและก าหนดนโยบาย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา ซึ่งแต่ละภาคมีการจัดการหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ และมี
การประสานบูรณาการการใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากรที่เชียวชาญและงบประมาณร่วมกันระหว่างวิทยาเขตเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ ท าให้เกิดการใช้คนและงบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด โดยรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค อ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 ดังต่อไปนี้ 

 (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคให้เป็นไปตามกฎหมาย          
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

 (๒) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติประจ าภาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

 (๓) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเสนอต่อคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 (๔) ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้ งติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ              
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค 

 (๕) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา  
 (๖) เสนอความเห็นต่ออธิการบดีในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา   
 (๗) แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงาน รองอธิการบดีประจ าภาค และรองผู้อ านวยการส านักงาน   

รองอธิการบดีประจ าภาค  
 (๘) สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ า

ภาค หรืออธิการบดีมอบหมาย 
 ในแต่ละมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาค มีคณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประจ าภาค โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาเขต โรงเรียนกีฬา และคนในพื้นท่ี/ชุมชน 

5.3.4  วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ  
 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย จัดให้มีการประเมินส่วนราชการของมหาวิทยาลัย จัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา      
การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตร รวมทั้ง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี      
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์
ทันทีที่มีสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

5.4 ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความยุ่งยากที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่  การจัดท าหลักสูตรที่สอดรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬา 

แห่งชาติ การจัดอัตราก าลัง และการสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ได้มอบให้สถาบันการพลศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาหลักสูตรการสอน ในการจัดเตรียมการ 
จัดท าระเบียบ ข้อบังคับ จัดเตรียมกระบวนการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจง ท าความเข้าใจ  
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้มีความพร้อมในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
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5.5 ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการที่
ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้จัดท าขึ้นโดยมีแนวคิดหลักคือ เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการท างาน 
จัดระบบบริหารงานภายใต้งบประมาณ และศักยภาพที่มีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีการเพ่ิมคนและ
งบประมาณในด าเนินงาน ซึ่งมีความคุ้มค่าเมื่อค านึงถึงงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

6. ความพร้อมของรัฐ 
 6.1 ความพร้อมด้านทรัพยากร (ตามสภาพพื้นฐานของสถาบันการพลศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมของสถาบันการพลศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
เช่น ก าลังคน อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สนามกีฬาต่างๆท าให้รัฐไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด        
โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

ด้านงบประมาณ สถาบันการพลศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เฉลี่ยปีละประมาณ 2,300 -
2,500 ล้านบาท มีงบประมาณส่งเสริมการวิจัยประมาณ ปีละ 10 ล้านบาท ส าหรับสนับสนุนโครงการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงบด าเนินงานของสถาบัน  

ด้านหลักสูตร ปัจจุบันสถาบันการพลศึกษาเปิดท าการสอน ๓ คณะวิชา คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรปริญญาตรี ๓ หลักสูตร ๑๒ สาขาวิชาและระดับ
ปริญญาโท ๒ หลักสูตร ๒ สาขาวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสามารถจัดการเรียนการสอนได้ปกติและมี
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมตามคณะวิชาที่จะมีการจัดตั้งขึ้นใหม่ 

ระบบฐานข้อมูล สถาบันการพลศึกษามีระบบฐานข้อมูล ๔ ระบบ คือ ระบบ E-Education ระบบ      
E-Library ระบบ E-Learning  และระบบ E-Document  ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะท าให้การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ด้านอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก ทุกวิทยาเขตมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ต่อการจัดการเรียนการสอนและการฝึกกีฬา ได้แก่ อาคารเรียน อาคารวิทยบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา สนามกีฬาพร้อม
อัฒจันทร์ สนามฟุตบอล สนามฮอกกี้ สนามรักบี้ฟุตบอล สนามแฮนด์บอล  สนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล
ชายหาด ยิมเนเซียมบาสเกตบอล ยิมเนเซียมยิมนาสติก ยิมเนเซียมวอลเล่ย์บอล ยิมเนเซียมยูโด ยิมเนเซียม
คาราเต้-โด ยิมเนเซียมแบดมินตัน ยิมเนเซียมเทเบิลเทนนิส ยิมเนเซียมมวย สนามเทนนิส สนามปันจักสีลัต  
สนามเนตบอล สนามเปตอง สระว่ายน้ ามาตรฐาน ๕๐ เมตร สนามกีฬาฟันดาบ ยิมเนเซียมอเนกประสงค์ อาคาร
หอพักบุคลากร อาคารที่พักบุคลากร อาคารหอประชุม โรงอาหาร   

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และบุคลากร สามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านพลศึกษา 
กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการพัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬา และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยเป็นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆในการก าหนดนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โรงเรียนกีฬาในสังกัด จ านวน ๑๓  แห่ง ท าหน้าที่ในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เน้นความสามารถด้านการกีฬาปัจจุบันสถาบันการพลศึกษามีบุคลากร จ านวน ๙4๓ คน จ าแนกตาม
สายงานได้ ดังนี้ 1) บุคลากรสายสอนจ านวน ๖๔๓ คน  2) บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน ๑๒๕ คน 3) ลูกจ้างประจ า 
จ านวน ๑๗๕ คน 
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(ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้ 
ปัจจุบันสถาบันการพลศึกษา มีอาจารย์ทั้งหมด ๖๔๓ คน โดยจ าแนกเป็นวุฒิปริญญาเอก จ านวน 

๘๒ คน วุฒิปริญญาโท จ านวน ๕๒๘ คน และวุฒิปริญญาตรี จ านวน ๓๓ คน ในจ านวนนี้เป็นอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์จ านวน ๙ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑๓๐ คน อาจารย์ จ านวน ๒๑๙ คน ครูเชี่ยวชาญ 
จ านวน ๑ คน ครูช านาญการพิเศษ จ านวน ๑๓๐ คน และครูช านาญการ จ านวน ๑๕๔ คน 

     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีความพร้อมในการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง ส านัก กอง ที่มีอยู่ใน 
สถาบันการพลศึกษา โดยในเบื้องต้นจะใช้วิทยาเขตที่มีอยู่เดิม คัดเลือกให้เป็นที่ท าการของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติประจ าภาค มีการเกลี่ยอัตราก าลังจากเดิมมาปฏิบัติหน้าที่รองรับการจัดการเรียนการสอน และสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญา ประกอบด้วย คณะพลศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะเศรษฐศาสตร์การกีฬาและการจัดการ คณะสังคมวิทยาการกีฬาและการสื่อสาร 
คณะเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยการฝึกสอนกีฬา วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยศิลปะและการแสดงกีฬาไทย  

  (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ท่ีจ าเป็นต้องมี 
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพ และมาตรฐานของบัณฑิตเป็น

หลักโดยปัจจุบันมีอาจารย์ทั้งหมด ๖๔๓ คน โดยจ าแนกเป็นวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๘๒ คน วุฒิปริญญาโท จ านวน 
๕๒๘ คน และวุฒิปริญญาตรี จ านวน ๓๓ คน ในจ านวนนี้เป็นอาจารย์ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์จ านวน ๙ คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑๓๐ คน อาจารย์ จ านวน ๒๑๙ คน ครูเชี่ยวชาญ จ านวน ๑ คน ครูช านาญการ
พิเศษ จ านวน ๑๓๐ คนและครูช านาญการ จ านวน ๑๕๔ คน โดยมีคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถรองรับการ
เรียนการสอนในหลักสูตรที่จะมีการเปิดสอน รองรับการเป็นมหาวิทยาลักการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ     
สาชาวิชาการจัดการกีฬา สาขาวิชาสื่อสารกีฬา สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนากีฬาและ
นันทนาการชุมชน เป็นต้น 

(ค) งบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ใน 5 ปี 
  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมของสถาบันการพลศึกษาได้อย่าง

เหมาะสม เช่น ก าลังคน อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สนามกีฬาต่างๆท าให้รัฐไม่ต้องลงทุนใหม่  
งบประมาณท่ีจะขอรับการจัดสรรจะเป็นไปเท่าท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  6.2 ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงาน หรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร 

ดังที่กล่าวมาแล้ว  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมของสถาบันการพลศึกษา 
ทั้งก าลังคน อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สนามกีฬาต่างๆ  แต่ทั้งนี้เมื่อเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน     
ด้านการศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับฟังความคิดเห็นจากคณะท างานเตรียมความพร้อมในการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ด้วยแล้ว 

  6.3 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา สถาบันการพลศึกษา ได้ด าเนินการประชุมชี้แจงและรับ ฟัง     
ความคิดเห็นต่อการก าหนดโครงสร้างและการปรับปรุงภารกิจของสถาบันให้มีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ และได้รับฟังความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบัน        
การพลศึกษา และบุคลากรทางการกีฬาทั้ง ๔ ภูมิภาค พร้อมทั้งรับฟังการแสดงความคิดเห็นในการประชุมราชการ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา  
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7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย 
7.1 มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการกับ

หน่วยงานนั้นอย่างไร 
ไม่มี 

7.2  มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มี 

7.3  มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานจากสถาบันการพลศึกษา 

นั้น เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตให้ครอบคลุมทุกศาสตร์ ทุกสาขาทางด้านการกีฬา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 
ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน นั้นมีความต้องการใช้ทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดความ
คุ้มค่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงต้องท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่มีคณะ หรือหน่วยงานที่มีการ
จัดการเรียนการสอน เหมือนกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยบูรณาการความร่วมมือ เช่นการแลกเปลี่ยน
อาจารย์หรือบุคลากรทางการกีฬา มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือสร้างคุณภาพ
การศึกษา เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนการใช้ห้องสมุดร่วมกัน การใช้อาคารสถานที่ ซึ่งในการ
ด าเนินงาน ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นต้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา จากสมาคมด้านกีฬาต่างๆ และใช้ทรัพยากรสนับสนุนร่วมกับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา เป็นต้น 

7.4  ผู้รักษาการตามกฎหมาย การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้รักษาการตาม

กฎหมาย เนื่องจากภารกิจด้านกีฬาเป็นภารกิจโดยตรงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติเป็นหน่วยงานในก ากับกระทรวงฯ ที่ต้องมีการประสานนโยบายร่วมกับส่วนราชการอ่ืนในสังกัด
กระทรวงฯ 

8. วิธีการท างานและตรวจสอบ 
 8.1 ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือไม่ 

 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการตองสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้ มีการก าหนดเรื่องการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
มาตรา ๕๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๕๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนราชการของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๘ ให้สภาวิชาการหรือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ แล้วแต่กรณีจัดให้มีการประเมินหลักสูตร
การศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น  

มาตรา ๕๙ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐  ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

8.2 การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
8.2.1 มีการประกาศเป็นกฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยด าเนินการตามแนวทาง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งมีช่องทางรับข้อร้องเรียน
มาด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงาน 
  8.2.2 การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยมีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ     
สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และยังมีคณะกรรมการระดับภาค และวิทยาเขต ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะ     
จากบุคคลภายนอกร่วมด้วย การด าเนินการใดๆ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 

 8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง  มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ 
อย่างไร มีกระบวนการร้องเรียนจากคนภายนอกหรือไม่ อย่างไร 
  ระบบการตรวจสอบการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ อยู่ภายใต้มาตรฐานของหลักกฎหมายทั่วไป    
ที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง การด าเนินงานของส่วนราชการที่ถูกก าหนดให้มีหน้าที่                  
ตามพระราชบัญญัตินี้ อยู่ภายใต้มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และการประเมินผล เช่นเดียวกับกับส่วนราชการทั่วไป  
ส่วนการรับข้อร้องเรียนจากภายนอก นั้น ผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางการรับข้อร้องทุกข์ของ
ส่วนราชการ และหากเป็นการร้องเรียนของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
สามารถร้องเรียนผ่านคณะกรรมการในสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภาผู้ปฏิบัติงานฯ 

9. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เรียบร้อยแล้ว (ดังเอกสารแนบท้าย) 

10. การรับฟังความคิดเห็น 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ด าเนินการประกาศเพ่ือรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      
ผ่านเว็บไซต์ www.mots.go.th และ www.lawamendment.go.th ซึ่งก าหนดระยะเวลาการรับฟังความเห็น
ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เมื่อได้รบรวมวิเคราะห์สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เบื้องต้นแล้ว ประเด็นปัญหาที่กลุ่มผู้รับฟังความคิดเห็นหยิบยกขึ้นมา ได้แก่ 

10.1 ประเด็นการก าหนดให้มีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าภาค  
10.2 ความกังวลของผู้ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต (เดิม) ต่อการเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ช่วย

อธิการบดีประจ าวิทยาเขต ว่าจะเป็นการลดต าแหน่งและสิทธิ 
10.3 ประเด็นวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของอธิการบดี รองอธิการบดี 

http://www.mots.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
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10.4 การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้วประเด็นดังกล่าวเป็นข้อวิจารณ์ซึ่งกระทรวงได้ด าเนินการชี้แจง

ระหว่างการจัดท าร่างพระราชบัญญัตินี้  ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว             
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนประกอบการพิจารณา ได้แก่ ส านักงาน ก.พ.ร.  
ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนสถาบันการพลศึกษา 
เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดการด าเนินการดังกล่าว ในร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดแนวทางให้มีการออกประกาศ
กระทรวง และระเบียบข้อบังคับไว้รองรับแล้ว จึงเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินี้  

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ด าเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
ต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย     
ต่อประชาชน 

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องการประชุม
คณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) 

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
วัน/เดือน/ปีที่จัดท า............................................ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรสัม ี
หมายเลขติดต่อ 0 2356 0740 


