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การวิเคราะหผลกระทบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ....
1. วัตถุประสงคเปาหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
(1) เพื่ อให มีมหาวิ ทยาลั ยกีฬาแห งชาติ ที่มีการจัดการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาขึ้นเปน
สถานศึกษาเฉพาะทางดานการกีฬา ในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยมุงเนนการกระจายโอกาสและสราง
ความเสมอภาคทางการศึกษาดานพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ และนันทนาการ
อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การตอบสนองนโยบายรั ฐ บาลที่ มุ ง จะให มี ก ารจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห ง ชาติ เ พื่ อ เป น
สถาบันการศึกษา ที่ เน นการพัฒนาองคความรู และผลิตบุ คลากรในสาขาที่ เกี่ยวของกั บการกีฬาโดยเฉพาะ โดยมี
เปาหมายในการจัดการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ
โดยการปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา
พ.ศ. 2548 ใหเปน มหาวิทยาลั ยที่มีการบริห ารจัดการในรูป แบบของมหาวิทยาลั ยเฉพาะทาง (Specialized
University) ที่มีร ะบบอยางชัดเจนและเปนเอกเทศ เพื่อเปน แหลงรวมขององคกรที่มีการผลิตบุคลากรกีฬา
อย า งมื ออาชี พในทุ กๆ มิ ติ เพื่ อการพั ฒ นาสุขภาพของประชาชน และเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรกีฬา
สูความเปนเลิศและเพื่อการอาชีพ
(2) เพื่อเปนแหลงรวมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แหลงรวมของการคนพบองคความรูใหม
โดยผานการทดลองจากงานวิจัย และไดเผยแพรผลการวิจัยลงสูภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนศูนย
ประสานงานการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา สหวิทยาการดาน
สังคมวิทยาการกีฬาและวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยกีฬา และองคกรกีฬาตางๆ ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
(3) เพื่ อจั ด การศึ กษาและวิ จั ย ที่ ต อบสนองต อการเสริ มสร างศั กยภาพทุ น มนุ ษยแ ละการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมกีฬาการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยที่รัฐใหความสําคัญกับการใช
กีฬาเปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมือง และกําหนดใหเปนประเด็นปฏิรูปประเทศดานการกีฬา
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแหงชาติ มีเปาหมายในการพัฒนาปรับปรุงสถาบันการพลศึกษาเดิม ที่มีการจัด
การศึ กษาทั้ งระดั บมั ธยมศึ กษาและอุ ดมศึ กษา ขึ้ นเป นสถานศึ กษาเฉพาะทางด านการกี ฬา ในสั งกั ดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา เพื่อใหบรรลุถึงศาสตรทางการกี ฬา เนนการพัฒนาองคความรู และผลิ ตบุคลากรในสาขา
ที่ เกี่ ยวข องกั บ การกี ฬาโดยเฉพาะ โดยมี เปาหมายในการจัดการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูที่ตอบสนอง
ทิศทางการพั ฒนาประเทศสู ความยั่ งยื น กล าวคือ มุงตอบสนองตอกีฬาเพื่อความเป นเลิศ และอาชี พ ซึ่งต องการ
องคความรูทางวิทยาศาสตรการกีฬาอยางเขมขน กีฬาเพื่อสังคม ซึ่งตองการองคความรูเชิงสุขภาพและบริบททางสังคม
เปนพื้นฐานในการสนับสนุนการดําเนินงาน และอุตสาหกรรมกีฬาที่มีบทบาทตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ ซึ่งไมกระทบตอการเพิ่มงบประมาณ ดังนี้
1. จัดโครงสรางองคกรแบงการบริหารราชการเปนสี่ภาค ดังตอไปนี้
1.1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาคเหนือ
1.2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาคกลาง
1.4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาคใต
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2. จัด การศึ กษาที่ ครอบคลุ มทุกศาสตรดานกีฬา ไดแก คณะวิ ทยาศาสตรการกีฬา คณะพลศึ กษา
คณะบริหารจัดการการกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา
3. มี ก ารจั ด ตั้ ง หน ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รองรั บ การให บ ริ ก ารนั ก กี ฬ า เช น สํ า นั ก กี ฬ า
ศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา และศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา
แกไขปญหาหรือขอบกพรองใด
เพื่อแกไขปญหาขอบกพรองในการสรางพัฒนาบุคลากรดานกีฬาอยางตอเนื่องและเปนระบบ เนื่องจาก
องคประกอบสําคัญของความเปนเลิศทางการกีฬานั้น บุคลากรกีฬาซึ่งประกอบดวย นักกีฬา ผูฝกสอน ผูตัดสิน
ผูบริหารทางการกีฬาจะตองเปนบุคลากรกีฬามืออาชีพ ซึ่งการผลิตบุคลากรมืออาชีพเหลานั้นจําเปนจะตองมี
สถาบันอุดมศึกษาที่เปนสถาบันเฉพาะทาง (Specialized University) ทางดานกีฬาโดยเฉพาะ เพราะมหาวิทยาลัย
กี ฬ าของชาติ ดั ง กล า ว จะเป น แหล ง รวมขององค ค วามรู ใ นการพั ฒ นาเยาวชนให เ ป น ประชากรที่ มี คุ ณ ภาพ
ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม จิตวิญญาณ และสติปญญา พัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศและเปนนักกีฬาอาชีพ
ดวยสหวิทยาการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา (Sports Science) พัฒนาผูบริหารทางการกีฬาดวยองคความรู
ดานการบริหารจัดการการกีฬา (Sports Management) และผสมผสานองคความรูตางๆ ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry) เพื่อสรางรายไดใหแกประเทศ นอกจากนี้การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬา
แหงชาติจะเปนการชวยขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติในภาพรวมแลว มหาวิทยาลัยกีฬาแหงชาติยังเปน
สถาบันการศึกษาที่จะชวยแกปญหาการที่สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยหลายสมาคมตองสูญเสียนักกีฬาที่มีฝมือ
เปนเลิศในชวงของการกําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา เพราะนักกีฬาที่มีฝมือเปนเลิศเหลานั้น ตองทุมเทใหกับ
การศึกษาเพื่ออาชีพของตนเองในอนาคต จึงตองตัดสินใจทิ้งการเปนนักกีฬาของตนเองเสียกลางคันทั้งๆ ที่นักกีฬา
เหลานั้นไดผานการฝกฝนกีฬาสูความเปนเลิศมาจากโรงเรียนกีฬา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และจากผูฝกสอน
ของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยมาแลวคนละประมาณ 6 ป จึงนับเปนการสูญเปลาทั้งงบประมาณแผนดิน และ
สูญเสียบุคลากรกีฬาในฐานะนักกีฬาผูมีฝมือเปนเลิศ
ทั้งนี้ การมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติจะสามารถแกปญหาดังกลาวได โดยการพัฒนาตอยอดสราง
นักกีฬาตั้งแตวัยเยาว จนสามารถออกไปประกอบอาชีพนักกีฬาหรือบุคลากรการกีฬาที่เกี่ยวของไดอยางเปนองครวม
ตอเนื่อง และยั่งยืน โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการการจัดการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูที่ตอบสนอง
ทิ ศทางการพั ฒนาประเทศ กล าวคื อ มุ งตอบสนองต อกี ฬาเพื่ อความเป นเลิ ศ และอาชี พ ซึ่ งต องการองค ความรู
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาอยางเขมขน กีฬาเพื่อสังคม ซึ่งตองการองคความรูเชิงสุขภาพและบริบททางสังคมเปนพื้นฐาน
ในการสนับสนุนการดําเนินงาน และอุตสาหกรรมกีฬาที่มีบทบาทตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
สงผลใหขีดความสามารถของประเทศในดานตางๆ เพิ่มพูนขึ้นในทุกมิติ
1.2 ความจําเปนที่ตองทําภารกิจ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติหลักการพื้นฐาน ใหรัฐมีหนาที่
การดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแนวนโยบายแหงรัฐ โดยบัญญัติเรื่องการกีฬาไดมีการบัญญัติไวใน มาตรา
๗๑ วรรคแรก กลาวคือ “รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของ
สังคม จัดใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชน
มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสริมและพัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตรประชารัฐ และยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐
มุงเนนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติดวยนวัตกรรม และมุงสูการมี
สวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสูเปาหมายที่จะลด
ความเหลื่อมล้ําพัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศที่เกี่ยวกับการกีฬา ไดแก
1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 2) การสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบัน
เพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสราง
ขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา
จากการศึกษาขอมูลที่ผานมาจะพบวาประเทศที่ประสบความสําเร็จทางดานกีฬาจะมีการสงเสริมและ
สนับสนุนกีฬาอยางเปนระบบในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา และตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลใน
การสงเสริมกีฬาใหเกิดการสรางรายไดและกระจายรายไดสูสังคม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและใช
เป น ศู น ย ฝ กของนั กกี ฬาระดั บ ชาติ อีก ด ว ย ประเทศไทยยังไมมีมหาวิทยาลัย กีฬาโดยเฉพาะ ดังนั้น การจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติจึงมีความจําเปนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศโดยการผลิต
บุคลากรทางการกีฬา พลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ นันทนาการ รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมวิทยาการที่เกี่ยวของกับกีฬาในสาขาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
การยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาและ
การวิ จั ย ด า นการกี ฬา การพลศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬา การบริ ห ารจั ด การกี ฬา การประกอบธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนากีฬาภูมิปญญาไทย ใหเปนที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชนในการสรางและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาของประเทศ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
หากไมทําภารกิจนั้นจะเกิดผลประการใด
หากไม มี ก ารจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห ง ชาติ จะทํ า ให ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นกี ฬ าไม ทั น กั บ
การเจริญเติบโตทางการกีฬาอยางรวดเร็ว ซึ่งในระยะที่ผานมาความตองการบุคลากรทางการกีฬา เชน นักกีฬา ผู
ฝกสอน ผูตัดสิน ผูบริหารกีฬา นักการตลาดดานกีฬามีมากขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งจําเปนตองมี
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการผลิตบุคลากรดังกลาวออกไปรับใชสังคม ใน
การพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬาของประเทศใหมีมาตรฐานอยูในระดับโลก จึงมีความจําเปนตอง ยกฐานะสถาบัน
การพลศึ กษาเป น มหาวิ ทยาลั ย การกี ฬาแหง ชาติ เพื่อ จัด การศึก ษาและการวิจั ย ด านการกีฬา การพลศึ กษา
วิทยาศาสตรการกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการพัฒนากีฬาภูมิปญญาไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชนใน
การสรางและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
1.3 การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก แตละทางเลือกมีขอดีขอเสียอยางไร
ทางเลือกเพื่อบรรลุวัตถุประสงค มีสองทางเลือก ดังนี้
ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1
จัดตั้งองคกรใหม

ขอดี
ขอเสีย
สามารถวางรู ป แบบของโครงสราง การบริห าร จัดตั้งองคกรใหม จะตองมีการลงทุน
จัดการ การเรียนการสอน และอื่นๆ ไดตามสภาพ คอนขางสูง ซึ่งรัฐบาลจะตองมีการ
ความเปนจริง
พิจารณาอยางรอบคอบ และถี่ถวน
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ทางเลือก
ทางเลือกที่ 2
ยกระดับ
สถาบั น การพลศึ ก ษา
ให เ ป น มหาวิ ท ยาลั ย
กีฬาแหงชาติ

ขอดี
รัฐบาลก็ไมตองสิ้นเปลืองงบประมาณมาก เพราะ
สถาบันการพลศึกษาของประเทศไทยมีอยูแลวทั่ว
ประเทศถึง 17 วิทยาเขต และมีการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ใ น มิ ติ ข อ ง พ ล ศึ ก ษ า กี ฬ า แ ล ะ
วิทยาศาสตรการกีฬาอยูในระดับหนึ่งแลว อีกทั้ง
มี ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะทาง หากมี ก ารวางแผน
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการ โครงสราง
ด า นวิ ช าการของการผลิ ต บุ ค ลากรสาขาต า งๆ
ที่เกี่ยวของ การพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
จัดการที่มีความเหมาะสม ก็จะดําเนินการไปได
เชนเดียวกัน

ขอเสีย
การปรับ ปรุงจากองคกรเดิม อาจมี
แรงต า นจากบุ ค ลากรภายในการ
เปลี่ ย นแปลงใดๆ อย า งพลิ ก โฉม
ทํ า ได ย าก ต อ งใช เ วล าในการ
ปรับเปลี่ยน พัฒนาและสรางความ
เข าใจให บุค ลากรที่ มี อยู ให มี ความ
เขาใจ และเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งข อดี ข อเสี ย ข า งต น และการเลือ กยกระดั บ สถาบั น การพลศึ กษาจะมี ความเหมาะสมกว า
เนื่องจากไมตองเพิ่ม คน งบประมาณ โดยใชการปรับโครงสรางหนวยงานและระบบการทํางานใหสามารถจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาตินี้ไดบรรลุวัตถุประสงคอยางเกิดประสิทธิผล
1.4 มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. .... ไดกําหนดมาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงค
ของภารกิจ ดังนี้
(1) กํ า หนดให ส ถาบั น การพลศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเปนนิติบุคคล และเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ อยูในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ในการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) จัดโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัย ใหเอื้อตอการเพิ่มศักยภาพของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
โดยแบงสวนราชการเปน 4 ภาค กระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหรองอธิการบดีกํากับดูแลวิทยาเขตและ
โรงเรี ย นกี ฬา ที่ จ ะรั บ นั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาผูมีความสามารถในดานกีฬาเขามาเรีย นในระดับ มัธ ยมที่เปน
โรงเรียนกีฬา เพื่อพัฒนาสงตอไปสูความเปนสหวิชาชีพดานการกีฬาในระดับอุดมศึกษา
(3) พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย น การสอนพั ฒ นานั ก กี ฬ าสู ค วามเป น เลิ ศ และเป น นั ก กี ฬ าอาชี พ
ดวยสหวิทยาการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา (Sports Science) พัฒนาผูบริหารทางการกีฬาดวยองคความรู
ดานการบริหารจัดการการกีฬา (Sports Management) และผสมผสานองคความรูตางๆ ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry) เพื่อสรางรายไดใหแกประเทศ เปนตน
(4) สงเสริม สนับสนุน และทําการวิจัย และพัฒนาองคความรูใหมีความเปนเลิศดานการกีฬาการพลศึกษา
วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า การบริ ห ารจั ด การกี ฬ า การประกอบธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมการกี ฬ าและสาขาวิ ช า
ที่เกี่ยวของ
(5) เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับชุมชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนานาชาติ
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1.5 ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ โดยปรับปรุงยกระดับสถาบันการพลศึกษา จะสามารถแกปญหา
ทั้งในดานโครงสรางหนวยงานที่ขาดแคลนอัตรากําลัง จัดระบบบริหารงานภายใตคณะกรรมการรวมทั้งจากภายใน
และภายนอก บู ร ณาการการทํ า งานเชื่อ มโยงกั บ หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง ทั้ ง การกี ฬ าแห ง ประเทศไทย
กรมพลศึ กษา สํ านั กงานปลั ดกระทรวงการท องเที่ ยวและกี ฬา สมาคมกี ฬา กระทรวงศึ กษาธิ การ ฯลฯ ทั้ ง นี้
เพื่อพัฒนานักกีฬาและบุคลากรการกีฬาอยางเปนระบบ ดังนี้
(1) กําหนดใหแบงสวนงานออกเปนสํานักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานรองอธิการบดีประจําภาค
วิทยาเขต คณะ โรงเรียนกีฬา และอาจใหมีสวนราชการ ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา เปนสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยอีกได (รางมาตรา ๑๐) ในสวนของการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบั น อื่ น เข า สมทบ หรื อ อาจดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาและดํ า เนิ น การวิ จั ย ร ว มกั บ สถานศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ
สถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศได (รางมาตรา ๑๓ และรางมาตรา ๑๔)
(2) กํ า หนดให ม หาวิ ท ยาลั ย มี ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เป น องค ก รทางการบริ ห าร โดยมี ก รรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ยที่ มาจากบุ คคลภายนอกมหาวิ ทยาลั ย และองค กรต างๆ ในมหาวิ ทยาลั ย (ร างมาตรา ๑๙)
ซึ่ งนอกจากจะมี อํา นาจและหน า ที่ ค วบคุ ม ดูแ ลกิ จ การทั่ว ไปของมหาวิ ทยาลั ย แลว ให มีอํ านาจออกข อบั งคั บ
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติหลักสูตร กํากับมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษา (รางมาตรา ๒1)
(3) กํ า หนดให มีส ภาวิ ช าการ คณะกรรมการนโยบายวิช าการ และสภาผูป ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
เปนองคกรที่มีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึ กษาและเสนอแนะแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในการบริหาร
กิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย (รางมาตรา 24,25,26,27,28)
(4) ใหอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี
หรื อ อาจมี ร องอธิ การบดี แ ละผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ต ามจํ านวนที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด (ร างมาตรา ๓0) ให มี
รองอธิการบดีประจําภาค ภาคละ 1 คน (รางมาตรา 31) ใหมีผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขต วิทยาเขตละ
หนึ่งคน (รางมาตรา 32) ในแตละภาคมีคณะกรรมการมหาวิทยาลัยกีฬาแหงชาติประจําภาค (รางมาตรา 38)
(5) กําหนดใหในวิทยาเขตหนึ่งใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะหนึ่ง มีหนาที่สงเสริมใหวิทยาเขต
ดําเนินภารกิจใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และแผนพัฒนาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด (รางมาตรา ๔1)
(6) กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพทั้งองคกรและบุคลากร
การตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. .... จะชวยใหสถาบันการพลศึกษาเปน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ในระดั บ ชาติ และนานาชาติ นอกจากนี้ ยั ง เป น การยกฐานะสถาบั น
การพลศึกษา เปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ และสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
(1) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายการ
ปฏิรูปประเทศดานการกีฬาที่จะใชกีฬาเปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมืองและเศรษฐกิจโดยจะสามารถผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกศาสตรดานการกีฬาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาของประเทศ
สูมาตรฐานสากลอยางยั่งยืน
(2) ขยายผลการวิจัยที่สงผลใหประเทศไทยมีขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมการกีฬา
(3) ลดภาระการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ โดยนํารายไดจากการดําเนินกิจการ มาใชใน การวิจัย
และพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
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ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร
(1) มีจํานวนอาจารย/นักวิจัยเพิ่มขึ้น
(2) มีการถายทอดความรู นวัตกรรมดานกีฬา
(3) จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ
(4) จํานวนหลักสูตรที่ผานการรับรองคุณภาพโดยองคกรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
(5) จํานวนหลักสูตรใหมในระดับบัณฑิตศึกษา
(6) จํานวนนักกีฬา นิสิต จากโรงเรียนกีฬาและมหาวิทยาลัย ที่ไดเหรียญในการแขงขันกีฬาระดับชาติและ
นานาชาติ
(7) จํานวนนิสิตที่ผานกระบวนการพัฒนาใหเปนคนดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.7 การทํ า ภารกิ จ สอดคล องกั บ พั น ธกรณี และความผู ก พัน ตามหนัง สือ สัญ ญาที่ป ระเทศไทยมี ต อรั ฐ
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด
ไมมีพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีตอรัฐตางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศทีเ่ กี่ยวของกับรางกฎหมายครั้งนี้
การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีหรือกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยหรือไม อยางไร
การมี ม หาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห ง ชาติ จะเป น ผลดี ต อ การพั ฒ นาการกีฬ าของไทย ซึ่ งส งผลตอ การพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน และไมกอใหเกิดภาระใดๆ ตอประเทศชาติ โดยการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกีฬาแหงชาติจะชวยแกปญหาการพัฒนานักกีฬาตั้งแตระดับพื้นฐาน ไปสูความเปนเลิศ
และเขาสูกีฬาอาชีพในหลากหลายสาขา โดยการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานและ
คุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในการบริหารที่โปรงใสและตรวจสอบได การบริหารงานที่มี
ธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน
2. ผูทําภารกิจ
๒.๑ เมื่ อคํ า นึงถึงประสิทธิภ าพ ต น ทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชนทํา ภารกิจ นี้
ภารกิจนี้ควรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๗๑ กําหนดไววา “รัฐพึงเสริมสราง
ความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของสังคม จัดใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม
สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสริม
และพัฒนาการกีฬา ใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน” ดังนั้น การจัดการศึกษาและการวิจัย
ดานการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา การบริหารจัดการกีฬาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนากีฬาภูมิปญญาไทย จึงเปนหนาที่ที่รัฐบาลตองดําเนินการ โดยเห็นควรให
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางเปนผูดําเนินการตามภารกิจดังกลาว
ภารกิจนี้ควรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร
สามารถทํ า ภารกิ จ ร ว มกั บ เอกชน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนหรื อ องค ก รวิ ช าชี พ ต า งๆ ที่ มี ค วามพร อ ม
โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติจะทําความรวมมือเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาที่มีคุณภาพ

7
๒.๒ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนที่จะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทําภารกิจนี้รวมกับ
หนวยงานอื่นหรือไม เพราะเหตุใด
มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬาแห งชาติ จ ะทํ าภารกิ จ ร ว มกั บ ส ว นราชการ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา องค กรวิ ช าชี พ
ดานการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแหง เนื่องจากเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา ดังนั้น จึงตองมีการ
แลกเปลี่ยนองคความรูที่ทันสมัยในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
๒.๓ ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําจะไดประโยชนแกประชาชนมากกวาหรือไม
เนื่องจากภารกิจนี้เปนเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนนักศึกษาและบุคลากรการกีฬาในศาสตร
เฉพาะทาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติซึ่งจัดตั้งมาเพื่อทําภารกิจนี้ยอมมีศักยภาพในการดําเนินงานไดมากกวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ความจําเปนในการตรากฎหมาย
3.1 การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร
 หนาที่หลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน Function) ในเรื่องอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ตามภารกิจพื้นฐาน (Function) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีภารกิจในเรื่องสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษาดานกีฬา และนันทนาการ
 หนา ที่ของรั ฐและแนวนโยบายแหงรัฐ ในเรื่องบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติหลักการพื้นฐาน ใหรัฐมีหนาที่การดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแนวนโยบายแหงรัฐ
ซึ่งอาจแสดงออกไดโดยการตรากฎหมาย หรือกําหนดนโยบายการบริหาราชการแผนดิน โดยบัญญัติเรื่องการกีฬา
ไดมีการบัญญัติไวใน มาตรา ๗๑ วรรคแรก กลาวคือ “รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปน
องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของสังคม จัดใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสราง
เสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสริมและพัฒนาการกีฬา
ใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน”
แผนพัฒนาการกี ฬาแหงชาติ ฉบับ ที่ 6 กํ าหนดเปาหมายให การกีฬาเปนสวนสําคั ญของวิถีชี วิต และ
สงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนมีน้ําใจนักกีฬาและคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งดานสุขภาพรางกายและจิตใจ ประกอบกับมี
องคความรูดานการกีฬา อันจะเปนพื้นฐานในการพัฒนากีฬาไทยสูความเปนเลิศในระดับสากล นํามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจและสรางความสามัคคีแกคนในชาติ สามารถสรางอาชีพและรายไดผานการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
สงเสริมใหประชนทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชนของกีฬา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพิ่มโอกาสใหประชาชน
ทุกคนไดเลนกีฬาหรือชมกีฬาอยางเทาเทียม สรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาการกีฬา อาทิ บุคลากรการ
กีฬา โครงสรางพื้นฐานดานการกีฬา กิจกรรมดานกีฬา องคกรกีฬา และนโยบายการผลักดันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
 ยุทธศาสตรชาติ ในเรื่อง ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตรประชารัฐ และ
ยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ มุงเนนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติดวย
นวัตกรรม และมุงสูการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ไปสูเ ปาหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ําพัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศที่เกี่ยวกับ
การกีฬา ไดแก 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอง
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
2) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษยมีเปาหมายใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ลดปจจัยเสี่ยงด านสุขภาพ สงเสริมใหคนมีกิจกรรม
ทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกกําลังกายโภชนาการที่เหมาะสม และยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ซึ่งการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงชาติมีวัตถุประสงคใหมีการจัด
การศึกษาและวิจัยที่ตอบสนองตอการเสริมสรางศักยภาพทุนมนุษยและการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
 แนวทางการปฏิรปู ประเทศ ในดานการศึกษาปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอยางเทาเทียมกัน
(1) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดใหมีกลไก
และระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณของ
ความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริงใหโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย
อยางทั่วถึงเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ เคารพและใหเกียรติตอกัน มีความปรองดองในหมูประชากร
ที่มีความหลากหลาย ด วยความเสมอภาค ปราศจากการแบงแยก เลือกปฏิบัติ กีดกัน รังเกีย จ
เดียดฉันท เนื่องดวยความแตกตางทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ตลอดจนความเห็นทางการเมือง
ที่ตางกัน - มีการจัดการอบรมสําหรับครู รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรการเรียนใหมีมาตรฐาน นาสนใจ
ตอผูเรียน - มีการวัดผลโรงเรียน ครู และกระบวนการสอน อยางโปรงใส รัดกุม ไดมาตรฐาน
โดยผูเชี่ยวชาญและกระบวนการที่ตรวจสอบได โดยใชประสิทธิผลของนักเรียนเปนดัชนีชี้วัด
(2) ด า นเศรษฐกิ จ ขจั ด อุ ป สรรคและเสริ ม สร า งความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศเพื่ อ ให
ประเทศชาติและประชาชนไดรับประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตางๆ อยางยั่งยืน โดยมี
ภูมิคุมกันที่ดี
3.2. การกระทําภารกิจนั้นสามารถใชมาตราทางการบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม
การทําภารกิจนี้ไมสามารถใชมาตรการทางการบริหารโดยไมตองออกกฎหมายได เนื่องจากใน การจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหงตองตราเปนพระราชบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้เปนการปรับปรุงสถาบันการพลศึกษา
ที่มีการจั ด ตั้ งโดยพระราชบัญ ญั ติสถาบั น การพลศึกษา พ.ศ. 2548 และแก ไขปรั บ ปรุ ง โดยพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งมีบทบังคับใชเปนการเฉพาะโดยที่ภารกิจในการสงเสริม พัฒนา การจัดการ
ศึกษา ยกระดับของหลักสูตร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของประเทศ จําเปนตองอาศัยกลไกการดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงค ประกอบดวย การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนราชการ การมอบหมายอํานาจหนาที่
การอนุ มั ติ ป ริ ญญาบั ต ร การควบคุ ม มาตรฐานและจรรยาบรรณ การจั ด ตั้ งคณะกรรมการ การกํา หนดโทษ
ทางอาญา ซึ่งไดวิเคราะหแลววา การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติโดยตราเปนพระราชบัญญัติมีความ
จําเปนและเปนมาตรการที่ดีที่สุดในการบรรลุเปาหมายภารกิจ
ถาใชมาตรการกทางการบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร
การใชมาตรการทางบริหารโดยไมออกกฎหมาย จะทําใหขาดการกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
ดานการแบงสวนราชการและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงของหนวยงาน
3.3 ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงตองตรากฎหมายในขณะนี้
เนื่องจากภารกิจนี้มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ ซึงกําหนดใหการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติเปนเรื่องเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการโดยมีกําหนดระยะเวลาใหสอดคลองกับแผนดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถผลิตบุคลากรไดทันกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา
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3.4 การบังคับใชกฎหมายและระยะเวลาที่ใชบังคับกฎหมาย
(ก) การบังคับใชกฎหมายตองใชบังคับพรอมกันทุกทองที่ทั่วประเทศ เนื่องจากเปนกฎหมายที่กําหนด
ขอบเขต หนาที่และอํานาจของหนวยงานรัฐ ไมไดกําหนดภาระหนาที่ใหประชาชนตองปฏิบัติ จึงไมมีการกําหนด
ขอบเขตพื้นที่ในการบังคับใช
(ข) ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย ใชบังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากสถาบัน
การพลศึ กษา ซึ่ งจะเปลี่ย นเป นมหาวิ ทยาลัยการกีฬาแหงชาติตามรางพระราชบัญญัตินี้มีความพรอมที่จ ะ
ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
3.5 เหตุใดจึงไมควรตราเปนกฎในลักษณะอื่น
เนื่ อ งจากการจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย เป น กฎหมายการจั ด ตั้ ง หน ว ยงานจํ า เป น ต อ งมี ก ฎหมายลํ า ดั บ
พระราชบัญญัติ
3.6 ลักษณะการใชบังคับ
เปนกฎหมายลักษณะผสม กลาวคือ มีการควบคุม สงเสริม กํากับติดตาม ไดแก การออกระเบียบขอบังคับ
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน อนุมัติหลักสูตรการศึกษา กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการทํางาน พิจารณากําหนดเขตพื้นที่
บริการ เปนตน
3.7 การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย
มีการกําหนดเรื่องการอนุญาตการใชตราสัญลักษณ ในมาตรา 73 วรรคหนึ่ง เครื่องหมายการใชตรา
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือเพื่อการใดๆ ที่มิใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือ
สวนราชการของมหาวิทยาลัย ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย
3.8 การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการหรือไม มีความจําเปนอยางไร
ร า งพระราชบั ญ ญั ตินี้ มีคณะกรรมการ 8 คณะ ไดแก 1) สภามหาวิทยาลัย 2) สภาวิช าการ
3) คณะกรรมการนโยบายวิชาการ 4) สภาผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 5) คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติประจําภาค 6) คณะกรรมการวิทยาเขต 7) คณะกรรมการประจําคณะ 8) คณะกรรมการสถานศึกษา
โดยลั ก ษณะบทบาทและอํ า นาจหน า ที่ ของคณะกรรมการที่ กํ า หนดในกฎหมาย จํ าเป น ต อ งอาศั ย กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการยอมรับ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และจําเปนตองใชการมีสวนรวมจากตัวแทนของ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนของสถานศึกษา และภาคสวนที่เกี่ยวของกับการกีฬา จึงสามารถทําใหบรรลุ
ภารกิจได จึงจําเปนตองกําหนดรูปแบบของคณะกรรมการดังกลาว
3.8.2 คณะกรรมการที่กําหนดขึ้นมีอํานาจซ้ําซอนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม หากมีความซ้ําซอนจะ
ดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอื่น
คณะกรรมการที่กําหนดขึ้น เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย ภายใต
แนวทางการมีสวนรวม ไมมีความซ้ําซอนเชิงบทบาทหนาที่กับคณะกรรมการอื่นแตอยางใด
3.8.3 องค ประกอบของคณะกรรมการมีผูดํา รงตํา แหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐ มนตรี หรื อ
หัวหนาสวนราชการหรือไม เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ
รางพระราชบัญญัตินี้ กําหนดใหมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยมีหัวหนาสวนราชการ ไดแก
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิ การคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา อธิ บ ดี กรมพลศึ กษา ผู ว าการการกี ฬาแห ง ประเทศไทย อธิ ก ารบดี
ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา และผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งซึ่งเลือกจากบุคคลภายนอก ซึ่งอาจเปนเอกชน สมาคม
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กีฬา ซึ่งการกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบในคณะกรรมการ เนื่องจากคํานึงถึงความหลากหลายของ
ผูมีประสบการณในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการบูรณาการใหการพัฒนากีฬาในเชิงนโยบาย
3.9 มีกรอบหรือแนวทางในการใชดุลพินิจของเจาหนาที่หรือไม อยางไร
ไมมีแนวทางในการใชดุลพินิจของเจาหนาที่
3.10 ประเภทของโทษที่กําหนด
มีการกําหนดโทษอาญาจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยมีการกําหนดโทษเพื่อเปนการปองกัน
ความเสียหายที่จะเกิดตอชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของมหาวิทยาลัย ดังนี้
มาตรา ๗๕ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือ
เครื่องแตงกายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาว โดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือแสดงดวย
ประการใดๆ วาตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัย หรือเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีวิทยฐานะหรือมี
ตําแหนงเชนนั้น หรือเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน หาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการของ
มหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใดหรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการของมหาวิทยาลัยปลอม หรือ
ซึ่งทําเลียนแบบ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการของ
มหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา ๗๓ วรรคสอง
ถ า ผู ก ระทํ า ความผิ ด ตาม (๑) เป น ผู ก ระทํ า ความผิ ด ตาม (๒) ด ว ย ให ล งโทษตาม (๒)
แตกระทงเดียว ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
4. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
ไมมีความซ้ําซอนกับภารกิจของกฎหมายอื่นเนื่องจากเปนกฎหมายใชเฉพาะมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
ในกํากับของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และมีการยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม คือ มาตรา ๕ ใหสถาบันการพลศึกษา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้
5. ผลกระทบและความคุมคา
๕.๑ ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย คือ ผูมีหนาที่ตามรางกฎหมายหรือที่จะไดรับผลกระทบ
จากรางกฎหมายนั้นโดยตรง
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5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลดังกลาว
ผูไดรับผลกระทบ
1. นักเรียน นักศึกษา

ลักษณะผลกระทบ
- ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
- มีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย มีคุณภาพ และตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดแรงงานในอนาคต
- นักเรียนที่มีความสามารถดานกีฬาไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม
ตอเนื่อง
2. ผู บ ริ ห าร ครู อาจารย บุ ค ลากร เชิงบวก
- ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ
ทางการศึกษา
- มีโอกาสเติบโตในสายงานมากขึ้น
- มีการจัดโครงสรางการบริหารงาน การกระจายอํานาจในการบริหาร
ใหมีความคลองตัว
- มีการประเมินผลคุณภาพการศึกษา และประเมินบุคลากรที่สอดคลอง
กับแนวทางการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส เปนธรรม
เชิงลบ
- อาจไดรับผลกระทบจากการโยกยาย หรือ ตองเดินทางไปสอน
ในวิทยาเขตนอกพืน้ ที่
3. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
- สามารถกํ าหนดนโยบายด านกีฬาไดครอบคลุ มดานการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
กีฬาของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ประชาชน
- ไดรับบริการดานกิจกรรมออกกําลังกาย
- มีการจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคคลภายนอก ไดแก โคช ผูฝกสอน
ผูนําการออกกําลังกาย การจัดงานแขงขันกีฬา ซึ่งประชาชนสามารถ
เรียนและนําไปประกอบอาชีพได
5.3 สิทธิเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด
รางพระราชบัญญัตินี้ เปนกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยดานกีฬา มีวัตถุประสงคในการใหบริการดานองค
ความรู การบริการการศึกษาโดยไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีการกําหนดการเรียนการสอนสําหรับนักกีฬา ผูพิการ และ
นักเรียนผูยากไร จึงไมมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพแตอยางใด
การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาที่จําเปนหรือไม อยางไร
ไมมี
5.4 ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
จากการเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค ตลอดจนการพั ฒ นาหลัก สู ต ร รู ป แบบการจั ด การเรี ย น การสอน
การผลิ ต ผลงานวิ จั ย การสร า งความร ว มมื อ ต า งๆ ของมหาวิ ทยาลั ย การกี ฬาแห งชาติ จ ะส ง ผลต อ ประชาชน
และประเทศชาติ ดังนี้

12
5.4.1 ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อยางไร และเพียงใด หรือเปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด
รางพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงคในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาดานกีฬา และยกระดับ
มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการกีฬาซึ่ง มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ จะเปนแหลงสรางและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเพื่อออกไปขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬา
ของชาติใหมีมาตรฐานสากลและยั่งยืน โดยจะผลิตบุคลากรทางการกีฬาที่มีความรูความสามารถดานการกีฬา
ออกไปขับเคลื่อนในหนวยงาน องคกรกีฬา ทําใหทรัพยากรมนุษยของประเทศใหไดรับการสงเสริมและเรียนรู
เกี่ยวกับการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางถูกตอง รวมทั้งใหไดรับโอกาสในการออกกําลังกายและการกีฬาอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ เปนการสรางคานิยมรักการออกกําลังกายและเลนกีฬาใหเปนวิถีชีวิตสูการมีสุขภาพและ
สมรรถภาพที่ดี ซึ่งสงผลตอการลดภาระคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของภาครัฐ รวมทั้งเปนการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษยของชาติใหมีความสมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
เพื่อตอยอดสูการพัฒนาประเทศดานอื่นๆตอไป
5.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพียงใด การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวก
หรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอยเพียงใด ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมาก
นอยเพียงใด และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด
รางพระราชบัญญัตินี้ จะเปนกลไกในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ที่มีการกําหนด
เปาหมายหลักที่จะตอบโจทยการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไดแก การผลิตบุคลากรที่มีความรู ทักษะและ
ความสามารถอยางแทจริงในสาขาวิชาที่ศึกษา รูจักคิด คนหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอและมีความรับผิดชอบตอ
สังคม ผลิตผลงานวิจัยที่สรางองคความรูใหมและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ในการพัฒนากีฬา
พลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ และนันทนาการ รวมทั้งสรางมูลคาเพิ่มและเปนประโยชน
ในเชิงพาณิชย เสริมสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการกีฬาและงานวิจัย โดยรวมมือกับสถาบัน
วิชาการ องคการทางการกีฬาและสถาบันวิจัยตางประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเซียนและนานาประเทศ เพื่อสราง
ความเปนเลิศดานการกีฬาของชาติ มีศูนยพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาศูนยฝกกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
การนําวิทยาศาสตรการกีฬา ผลงานการวิจัยมาประยุกตใชใหมีศักยภาพไปสูกีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ
เพื่อเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติจากอุตสาหกรรมการกีฬาเปนการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขัน ของประเทศ นอกจากนี้ยั งมุ งอนุรักษและทํานุบํารุงสืบทอดองคความรู ด านกี ฬาในฐานของศิ ลปะ
วัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทยใหดํารงอยูเปนสัญลักษณของชาติ
5.4.3 เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมการปฏิบัติราชการอยางไร สามารถลดงบประมาณ
แผนดินไดมากนอยเพียงใด
รางพระราชบัญญัติ ฉบับนี้มีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมาตรา ๑๒
มหาวิทยาลัยแบงการบริหารราชการเปนสี่ภาค ดังตอไปนี้
(๑) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาคเหนือ
(๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๓) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาคกลาง
(๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาคใต
ในแตละมหาวิทยาลัยประจําภาคมี รองอธิการบดีประจําภาคเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงาน
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาค ซึ่งเปนการเพิ่มขีดความสามารถและถายโอนอํานาจจาก
อธิการบดี ใหร องอธิการบดีกํากับ ดูแล สามารถบริห ารจัด การและกําหนดนโยบาย ทั้งนี้เ พื่อให เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา ซึ่งแตละภาคมีการจัดการหลักสูตรที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ และมี
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การประสานบูรณาการการใชทรัพยากรทั้งบุคลากรที่เชียวชาญและงบประมาณรวมกันระหวางวิทยาเขตเปนการ
ประหยัด งบประมาณ ทํ าใหเ กิดการใช คนและงบประมาณอยางคุมคาเกิดประโยชน สูงสุด โดยรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาค อํานาจหนาที่ ตามมาตรา 37 ดังตอไปนี้
(๑) บริ ห ารกิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห ง ชาติ ป ระจํ า ภาคให เ ป น ไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(๒) บริ หารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติประจําภาค ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จั ด ทํ า แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห ง ชาติ ป ระจํ า ภาคเสนอต อ คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาคเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
(๔) ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแผนงานรวมทั้ ง ติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานต า งๆ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาค
(๕) แตงตั้งและถอดถอนรองผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา
(๖) เสนอความเห็นตออธิการบดีในการแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา
(๗) แตงตั้งผู อํานวยการสํ านักงาน รองอธิการบดีประจําภาค และรองผูอํานวยการสํานั กงาน
รองอธิการบดีประจําภาค
(๘) สรางและสงเสริมความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจํา
ภาค หรืออธิการบดีมอบหมาย
ในแตละมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาค มีคณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
ประจําภาค โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในวิทยาเขต โรงเรียนกีฬา และคนในพื้นที่/ชุมชน
5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย จัดใหมีการประเมินสวนราชการของมหาวิทยาลัย จัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา
การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตร รวมทั้งจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ
ทั น ที ที่ มี ส ภามหาวิ ท ยาลั ย โดยกํ า หนดระยะเวลาประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ภ ายในระยะเวลาสองป นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
5.5 ความยุงยากที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความยุ งยากที่ อาจจะเกิ ดขึ้น ได แก การจัดทําหลัก สูตรที่ส อดรั บ กับ ภารกิจ ของมหาวิทยาลัย การกีฬ า
แหงชาติ การจัดอัตรากําลัง และการสรางความเขาใจแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ทั้งนี้ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ไดมอบใหสถาบันการพลศึกษา ไดเตรียมความพรอมในดานการพัฒนาหลักสูตรการสอน ในการจัดเตรียมการ
จัดทําระเบียบ ขอบังคับ จัดเตรียมกระบวนการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดประชาสัมพันธชี้แจง ทําความเขาใจ
รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ ทําใหมีความพรอมในการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
5.6 ความคุมคาของภารกิจเมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ตองใช ภาระหนาที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการที่
ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนที่ไดรับ
รางพระราชบัญญั ตินี้จัด ทําขึ้น โดยมี แนวคิ ดหลัก คือ เปนการปรั บปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการ
ทํางาน จัดระบบบริหารงานภายใตงบประมาณ และศักยภาพที่มีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งไมมีการเพิ่มคน
และงบประมาณในดําเนินงาน ซึ่งมีความคุมคาเมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
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6. ความพรอมของรัฐ
6.1 ความพรอมดานทรัพยากร (ตามสภาพพื้นฐานของสถาบันการพลศึกษา)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูเดิมของสถาบันการพลศึกษาไดอยางเหมาะสม
เช น กํ า ลั งคน อาคารสถานที่ ห องเรี ย น ห องปฏิบัติ การ สนามกีฬาตา งๆ ทําใหรัฐ ไมต องลงทุ น ใหมทั้ง หมด
โดยสามารถจําแนกรายละเอียดไดดังตอไปนี้
ดานงบประมาณ สถาบันการพลศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน เฉลี่ยปละประมาณ 2,300 2,500 ลานบาท มีงบประมาณสงเสริมการวิจัยประมาณ ปละ 10 ลานบาท สําหรับสนับสนุนโครงการวิจัย
เพื่อสรางองคความรูใหมจากงบดําเนินงานของสถาบัน
ดานหลักสูตร ปจจุบันสถาบันการพลศึกษาเปดทําการสอน ๓ คณะวิชา คือ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
และสุขภาพ คณะศิลปศาสตรและคณะศึกษาศาสตร มีหลักสูตรปริญญาตรี ๓ หลักสูตร ๑๒ สาขาวิชาและระดับ
ปริญญาโท ๒ หลักสูตร ๒ สาขาวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติสามารถจัดการเรียนการสอนไดปกติและมี
การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมตามคณะวิชาที่จะมีการจัดตั้งขึ้นใหม
ระบบฐานขอมูล สถาบันการพลศึกษามีระบบฐานขอมูล ๔ ระบบ คือ ระบบ E-Education ระบบ
E-Library ระบบ E-Learning และระบบ E-Document ระบบฐานขอมูลดังกลาวจะทําใหการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยแหงชาติมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดานอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ทุกวิทยาเขตมีความพรอมดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ตอการจัดการเรียนการสอนและการฝกกีฬา ไดแก อาคารเรียน อาคารวิทยบริการ ศูนยวิทยาศาสตร
การกีฬา หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา สนามกีฬาพรอม
อัฒจันทร สนามฟุตบอล สนามฮอกกี้ สนามรักบี้ฟุตบอล สนามแฮนดบอล สนามฟุตซอล สนามวอลเลยบอล
ชายหาด ยิมเนเซียมบาสเกตบอล ยิมเนเซียมยิมนาสติก ยิมเนเซียมวอลเลยบอล ยิมเนเซียมยูโด ยิมเนเซียม
คาราเต-โด ยิมเนเซียมแบดมินตัน ยิมเนเซียมเทเบิลเทนนิส ยิมเนเซียมมวย สนามเทนนิส สนามปนจักสีลัต
สนามเนตบอล สนามเปตอง สระวายน้ํามาตรฐาน ๕๐ เมตร สนามกีฬาฟนดาบ ยิมเนเซียมอเนกประสงค อาคาร
หอพักบุคลากร อาคารที่พักบุคลากร อาคารหอประชุม โรงอาหาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติมีความพรอมในดานอาคารสถานที่และบุคลากร สามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ ที่สอดคลองกับความตองการของสังคมไดอยางกวางขวาง ทั้งในดานพลศึกษา
กีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ นันทนาการและสาขาวิชาที่เกี่ยวของรวมทั้งการพัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬา และรวมมือกับหนวยงานตางๆ โดยเปนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของตางๆในการกําหนดนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โรงเรียนกีฬาในสังกัด จํานวน ๑๓ แหง ทําหนาที่ในการผลิตผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เนนความสามารถดานการกีฬาปจจุบันสถาบันการพลศึกษามีบุคลากร จํานวน ๙4๓ คน จําแนกตาม
สายงานได ดังนี้ 1) บุคลากรสายสอนจํานวน ๖๔๓ คน 2) บุคลากรสายสนับสนุนจํานวน ๑๒๕ คน 3) ลูกจางประจํา
จํานวน ๑๗๕ คน
(ก) กําลังคนที่คาดวาตองใช
ปจจุบันสถาบันการพลศึกษา มีอาจารยทั้งหมด ๖๔๓ คน โดยจําแนกเปนวุฒิปริญญาเอก จํานวน
๘๒ คน วุฒิปริญญาโท จํานวน ๕๒๘ คน และวุฒิปริญญาตรี จํานวน ๓๓ คน ในจํานวนนี้เปนอาจารยที่มีตําแหนง
รองศาสตราจารยจํานวน ๙ คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑๓๐ คน อาจารย จํานวน ๒๑๙ คน ครูเชี่ยวชาญ
จํานวน ๑ คน ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๓๐ คน และครูชํานาญการ จํานวน ๑๕๔ คน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติมีความพรอมในการดําเนินการปรับปรุงโครงสราง สํานัก กอง ที่มีอยูใน
สถาบันการพลศึกษา โดยในเบื้องตนจะใชวิทยาเขตที่มีอยูเดิม คัดเลือกใหเปนที่ทําการของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติประจําภาค มีการเกลี่ยอัตรากําลังจากเดิมมาปฏิบัติหนาที่รองรับการจัดการเรียนการสอน และสรางความ
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รวมมือระหวางสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญา ประกอบดวย คณะพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา คณะเศรษฐศาสตรการกีฬาและการจัดการ คณะสังคมวิทยาการกีฬาและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยการฝกสอนกีฬา วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยศิลปะและการแสดงกีฬาไทย
(ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาที่ที่จําเปนตองมี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ไดตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพ และมาตรฐานของบัณฑิตเปน
หลักโดยปจจุบันมีอาจารยทั้งหมด ๖๔๓ คน โดยจําแนกเปนวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๘๒ คน วุฒิปริญญาโท จํานวน
๕๒๘ คน และวุฒิปริญญาตรี จํานวน ๓๓ คน ในจํานวนนี้เปนอาจารยที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน ๙ คน
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑๓๐ คน อาจารย จํานวน ๒๑๙ คน ครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ คน ครูชํานาญการ
พิเศษ จํานวน ๑๓๐ คนและครูชํานาญการ จํานวน ๑๕๔ คน โดยมีคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ สามารถรองรับการ
เรี ยนการสอนในหลักสู ตรที่ จะมีการเป ดสอน รองรับ การเป น มหาวิทยาลักการกีฬาแหงชาติ ไดแก สาขาวิ ชา
วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาการฝกสอนกีฬา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ
สาชาวิชาการจัดการกีฬา สาขาวิชาสื่อสารกีฬา สาขาวิชานันทนาการและการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนากีฬาและ
นันทนาการชุมชน เปนตน
(ค) งบประมาณที่คาดวาจะตองใชใน 5 ป
มหาวิ ทยาลั ย การกี ฬาแห งชาติส ามารถใชทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูเดิมของสถาบันการ
พลศึกษา เช น กํา ลั งคน อาคารสถานที่ ห องเรีย น หองปฏิบัติการ สนามกีฬาตางๆทําใหรัฐไมตองลงทุนใหม
งบประมาณที่จะขอรับการจัดสรรจะเปนไปเทาที่มีความจําเปนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.2 ในกรณีที่เปนรางกฎหมายที่มีผลตอการจัดตั้งหนวยงาน หรืออัตรากําลัง มีความเห็นของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณ หรือไม อยางไร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ใชทรัพยากรที่มีอยูเดิมของสถาบันการพลศึกษา ทั้งกําลังคน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ สนามกีฬาตางๆ แตทั้งนี้เมื่อเปนการจัดตั้งหนวยงาน ดานการศึกษา กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาไดรับฟงความคิดเห็นจากคณะทํางานเตรียมความพรอมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ ไดแก สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ดวยแลว
6.3 วิธีการที่จะใหผูอยูใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย
สถาบันการพลศึกษา ไดดําเนินการประชุมชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นตอการกําหนดโครงสราง
และการปรับปรุงภารกิจของสถาบันใหมีความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ และไดรับฟงความ
คิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา และบุคลากรทางการกีฬาทั้ง ๔
ภูมิภาค พรอมทั้งรับฟงการแสดงความคิดเห็นในการประชุมราชการผูบริหารสถาบันการพลศึกษา
 การเขาถึงขอมูลของประชาชน ประกาศทางเว็บไซต สื่อสิ่งพิมพ
7. หนวยงานที่รับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย
7.1 มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการดําเนินการกับ
หนวยงานนั้นอยางไร
ไมมี
7.2 มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร
ไมมี
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7.3 มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ โดยใชทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานจากสถาบันการพลศึกษานั้น
เพื่อใหการผลิตบัณฑิตใหครอบคลุมทุกศาสตร ทุกสาขาทางดานการกีฬา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ไมวา
จะเปนนักกีฬา ผูฝกสอน ผูตัดสิน นั้นมีความตองการใชทรัพยากรของประเทศที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดความคุมคา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จึงตองทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีคณะ หรือหนวยงานที่มีการจัดการ
เรียนการสอน เหมือนกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ โดยบูรณาการความรวมมือ เชน การแลกเปลี่ยนอาจารย
หรือบุคลากรทางการกีฬา มีการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน การใชทรัพยากรรวมกันเพื่อสรางคุณภาพการศึกษา เชน
เครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอนการใชหองสมุดรวมกัน การใชอาคารสถานที่ ซึ่งในการดําเนินงาน ไดรับความ
รวมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน รวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ ยนผู เ ชี่ ย วชาญด า นกี ฬา จากสมาคมดานกีฬาตางๆ และใชทรัพยากรสนับ สนุน รว มกับ การกีฬาแหง
ประเทศไทย และกรมพลศึกษา เปนตน
7.4 ผูรักษาการตามกฎหมาย ไดแก
รางพระราชบัญญัติ นี้ กํ าหนดใหรั ฐมนตรีว าการกระทรวงการท องเที่ย วและกี ฬาเปน ผูรักษาการตาม
กฎหมาย เนื่องจากภารกิจดานกีฬาเปนภารกิจโดยตรงของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงชาติเ ปนหนวยงานในกํากับกระทรวงฯ ที่ตองมีการประสานนโยบายรวมกับสวนราชการอื่นในสังกั ด
กระทรวงฯ
การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก
เนื่องจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
8. วิธีการทํางานและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทํางานที่กําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม
 เกิดประโยชนสุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
 มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
 ประชาชนไดรับความสะดวกและไดรับการตองสนองความตองการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
8.2 การเปดเผยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องใดบาง แตละ
ขั้นตอนใชเวลาดําเนินการเทาใด
(1) ใหมีการสรรหาอธิการบดี ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
โดยมีค ณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ประกอบด ว ย ปลั ดกระทรวงท องเที่ ยวและกี ฬา เป นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 80 และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตังจํานวนสี่คน เปนกรรมการ เพื่อทําหนาที่สรรหาผูดํารงตําแหนง
อธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอตอรัฐมนตรีและ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมาตรแลว ใหดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
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(2) ใหกําหนดที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาคใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แลวเสนอรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหมีคณะกรรมการ
คัดเลือกและกําหนดที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาคขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจํานวนไมเกินแปดคนเปน
กรรมการ เพื่อทําหนาที่คัดเลือกและกําหนดที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําภาค
๘.๒.๒ หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม อยางไร
การใชดุลยพินิจดําเนินงานตางๆ ไดยึดถือแนวทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมีสภา และคณะกรรมการตางไดรวมกันพิจารณา
๘.๒.๓ การพิจารณาของเจาหนาที่ใชหลักกระจายอํานาจ หรื อมอบอํ านาจเพื่ อให ประชาชนได รั บ การ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร
- การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใชหลักการมีสวนรวม โดยมีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
สภาผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และยังมีคณะกรรมการระดับภาค และวิทยาเขต ซึ่งมีองคประกอบของคณะ
จากบุคคลภายนอกรวมดวย การดําเนินการใดๆ ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
- กระจายอํานาจใหรองอธิการบดีประจําภาคดําเนินการกํากับดูแลวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอยางไรบาง
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร
นอกจากจะมีการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านภายในแลว ยังมีการกําหนดเรื่องการประเมินคุณภาพ
ซึ่งเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน ดังนี้
มาตรา ๕๖ กํ า หนดให ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ให มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๗ กําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนราชการของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๘ กําหนดใหสภาวิชาการหรือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ แลวแตกรณีจัดใหมีการประเมิน
หลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น
มาตรา ๕๙ กํ า หนดให ส ภามหาวิ ทยาลัย จัด ใหมีการประเมิน ผลการปฏิบัติห น าที่ของอธิ การบดีตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ กําหนดใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานของหัวหนาสวนราชการและ
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๘.๓.๒ มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร
- กระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกไมไดระบุอยูในรางกฎหมาย แตจะปรากฏอยูใน
ขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยตามรางกฎหมาย โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการรับเรื่อง
รองเรียนจากบุคคลภายนอก
- มีการประกาศเปนกฎกระทรวง ระเบียบขอบังคับ เผยแพรทางเว็บไซต กระทรวงการทองเที่ยว
และกี ฬา และเว็ บ ไซต มหาวิ ทยาลั ย โดยดําเนิน การตามแนวทาง พ.ร.บ. การบริห ารจัดการบานเมืองที่ดี
สรางความโปรงใส ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ และเปดเผยขอมูลขาวสาร รวมทั้งมีชองทางรับขอรองเรียน
มาดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงาน
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- การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใชหลักการมีสวนรวม โดยมีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
สภาผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และยังมีคณะกรรมการระดับภาค และวิทยาเขต ซึ่งมีองคประกอบของคณะ
จากบุคคลภายนอกรวมดวย การดําเนินการใดๆ ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
- ผูไดรับผลกระทบสามารถรองเรียนผานชองทางการรับขอรองทุกขของสวนราชการ และหาก
เปนการรองเรียนของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถรองเรียนผาน
คณะกรรมการในสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภาผูปฏิบัติงานฯ
9. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง
๙.๑ ได จั ด ทํ า แผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลํ า ดั บ รอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสํ า คั ญ
ของกฎหมายลําดับรองนั้น หรือไม
ไดจัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย
ลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัตินี้ ประกอบดวย
(1) พระราชกฤษฎีกา จํานวน 2 ฉบับ
(2) กฎกระทรวง
จํานวน 2 ฉบับ
(3) ประกาศคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 ฉบับ
(4) ประกาศกระทรวง/คําสั่งกระทรวง จํานวน 3 ฉบับ
(5) ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ฉบับ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบแนบทาย 1)
ไดยกรางกฎหมายลําดับรองในเรื่องใดบาง
(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ...
(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ...
(3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.....
(รายละเอียดดังเอกสารแนบแนบทาย 2)
๙.๒ มี ก รอบในการตราอนุ บั ญญั ติ เ พื่ อป องกั น การขยายอํ า นาจหน า ที่ ข องรัฐ หรื อเพิ่ม ภาระแก บุค คล
เกินสมควรอยางไร
ไมมีการตราอนุบัญญัติเพื่อปองกันการขยายอํานาจหนาที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแกบุคคลเกินสมควร
10. การรับฟงความคิดเห็น
 มีการรับฟงความคิดเห็น
ไมไดรับฟงความคิดเห็น
๑๐.๑ ผูที่เกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบที่รับฟงความคิดเห็น
หนวยงานภาครัฐ
 สํานักงบประมาณ
สํานักงาน ก.พ.
 สํานักงาน ก.พ.ร.
สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ ได แ ก สถาบั น การพลศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย กรมพลศึกษา
ภาคประชาชน/องคกรอื่นที่เกี่ยวของ
 ประชาชนที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ
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 ประชาชนทั่วไป
องคกรอื่น ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ
๑๐.๒ มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร
กระทรวงการท องเที่ ยวและกีฬา ได ดําเนินการประกาศเพื่อรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญั ติ
มหาวิ ทยาลั ย การกี ฬาแห งชาติ พ.ศ. .... ตามบทบัญ ญัติมาตรา 77 ของรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
ผานเว็บไซต www.mots.go.th และ www.lawamendment.go.th ซึ่งไดรับฟงความเห็น ระหวางวันที่ 13
มิถุนายน ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2560
๑๐.๓ จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทํา
ไมมีการจัดทํา
ในกรณีจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้หรือไม
 วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น คือ รับฟงความคิดเห็น ทั่วประเทศ ผานทางเวบไซต www.mots.go.th
และ www.lawamendment.go.th และสํารวจความคิดเห็นในพื้นที่ดําเนินการของสถาบันการพลศึกษา ทั้งสวนกลาง วิทยา
เขต17 แหง และโรงเรียน 13 แหง
 จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง คือ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตอ
รางพระราชาบัญญัติมหาวิยาลัยกีฬาแหงชาติ พ.ศ. .... จํานวน 1 ครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟงความคิดเห็น คือ ทั่วประเทศ ผานทางเวบไซต และสํารวจความคิดเห็นในพื้นที่
ดําเนินการของสถาบันการพลศึกษา ทั้งสวนกลาง วิทยาเขต17 แหง และโรงเรียน 13 แหง
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเกี่ยวของในแตละประเด็น
 คํ า ชี้ แ จงเหตุ ผ ลรายประเด็ น และการนํ า ผลการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น มาประกอบการพิ จ ารณา
จัดทํารางกฎหมาย
รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น ของร า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย กี ฬาแห งชาติ พ.ศ. ....
ดังเอกสารแนบ 3
ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องการประชุม
คณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีแลว
(นายพงษภาณุ เศวตรุนทร)
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

