
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา 

            พ.ศ. 2559 
      

 
โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเงินกองทุนไปใช้จ่าย 

เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา 
 

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 42 (5) และมาตรา 46 (4) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 38 แห่งระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา พ.ศ. 2559” 
 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
  “กองทุน” หมายความว่า  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

  “คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย   

  “สมาคมกีฬา” หมายความว่า  สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือ
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด แล้วแต่กรณี 

  “ทุนการศึกษา” หมายความว่า ทุนท่ีให้เป็นค่าเล่าเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนเห็นสมควร  
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  ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตาม
ประกาศนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 
  ข้อ 5 ผู้มีสิทธิย่ืนเสนอขอรับทุนการศึกษาตามประกาศนี้ คือ สมาคมกีฬา โดยนักกีฬา
จะต้องย่ืนขอรับทุนการศึกษาตามแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบการพิจารณาผ่านสมาคมกีฬาให้การ
รับรอง และส่งเอกสารการขอรับทุนการศึกษาได้ที่คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหารกองทุนก่อนกําหนดการเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่าหกเดือน โดยมีหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
   5.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ชุดนักเรียน นักศึกษา) 
   5.2 สูติบัตร/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับทุน 
   5.3 สําเนาทะเบียนบ้าน 
   5.4 ใบรับรองผลการเรียนล่าสุดท่ีกําลังศึกษา 
   5.5 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา 
   5.6 ผลงานการแข่งขันในระดับต่างๆ พร้อมสําเนาใบประกาศนียบัตร 
   5.7 แบบแสดงความคิดเห็นของสมาคมกีฬา  
   5.8 เอกสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร 
 
  ข้อ 6 ทุนการศึกษาท่ีให้การสนับสนุน แบ่งเป็นสามประเภท คือ 

6.1 ทุนการศึกษาในประเทศ ดังต่อไปนี้ 
            6.1.1 ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 

6.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  
           6.1.3 ระดับอาชีวศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า 
           6.1.4 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
    6.2 ทุนการศึกษาต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
           6.2.1 ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 

6.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
           6.2.3 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

6.3 การศึกษาเสริม ดังต่อไปนี้ 
         6.3.1 การศึกษารายวิชา เป็นการศึกษาแบบเดี่ยว หรือการศึกษา
แบบกลุ่ม โดยเป็นอาจารย์ท่ีสังกัดสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง 
         6.3.2 การศึกษาเพ่ิมเติมความรู้เฉพาะด้าน จากสถาบันท่ีได้รับการ
รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อ 7 คุณสมบัติผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด ดังต่อไปนี้ 
7.1 เป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 

             7.2 เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีจรรยาบรรณและความประพฤติเรียบร้อย 
             7.3 เป็นบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะเหมาะสม  สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
เง่ือนไขการรับทุนการศึกษา 
             7.4 เป็นนักกีฬา หรือบุคลากรกีฬาท่ีสมาคมกีฬา ให้การรับรอง 
             7.5 เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือบุคลากรกีฬา ท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการ
ฝึกสอน การตัดสิน การเป็นผู้ชี้ขาดทางการกีฬาท่ีผู้มีสิทธิย่ืนเสนอขอรับทุนตามข้อ 5 เห็นสมควร 
             7.6 การขอรับทุนการศึกษาต้องไม่ซํ้าซ้อนกับรายการท่ีได้ทุนจากแหล่งอ่ืนอยู่แล้ว 
   7.7 นักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีย่ืนขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อกองทุน
จะต้องมีผลการเรียนในแต่ละระดับชั้นตามข้อ 8 ผลการเรียน ของประกาศนี้ 
             7.8 กรณีขอทุนการศึกษาต่อต่างประเทศต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติ  และต้องเป็นผู้
มีความรู้และมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศในแขนงท่ีจะไปศึกษาในระดับท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน กําหนดโดยอนุโลม 

7.9 การสนับสนุนทุนให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ดังต่อไปนี้ 
    7.9.1 นักกีฬา  โดยมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นช่วยเหลือด้าน
การศึกษาให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ดังต่อไปนี้  

(1) ระดับชาติ เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเป็น 
นักกีฬาในโครงการของสมาคมกีฬาท่ีมีผลงานการแข่งขันโดยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันรายการ
ชิงชนะเลิศระดับอาเซียน ระดับเอเชีย และระดับโลก ท้ังคนปกติและคนพิการ 

    (2) ระดับจังหวัด เป็นนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดท่ีมีผลงานการ 
แข่งขันโดยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ  

(3) เป็นนักกีฬาในโครงการของสมาคมกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก
เป็นตัวแทนทีมชาติ และอยู่ในแผนการพัฒนาท่ีชัดเจน 

(4) เป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬา หรือเป็นนักกีฬาท่ีสมาคมกีฬา 
พัฒนาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย 

7.9.2 บุคลากรกีฬา มีแนวทางการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนท่ีเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ 

มาแล้ว และได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสองปีต่อเนื่อง โดยมีผลงานของนักกีฬาที่ตนเอง
เป็นผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับอาเซียนข้ึนไป  

(2) เป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติ  
                             (3) เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักเวชศาสตร์การกีฬา หรือ
เป็นผู้ตรวจระดับความพิการ ซ่ึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีในนามทีมชาติไทยไม่น้อยกว่าสี่ปีติดต่อกัน โดยการกีฬา
แห่งประเทศไทย ให้การรับรอง    
      (4) กรณีอื ่นที ่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร 
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
 



  

 

 

 

4 

  ข้อ 8 ผลการเรียน แบ่งเป็นสองประเภท คือ 
  8.1 การศึกษาในประเทศ 
           นักกีฬาเม่ือได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะต้องมีผลการเรียน ดังต่อไปนี้ 
    8.1.1 ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 1.00   
    8.1.2 ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 
สําหรับระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00   

8.2  การศึกษาต่างประเทศ  
       นักกีฬาเม่ือได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียน ดังต่อไปนี้ 

          8.2.1 ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 
8.2.2 ระดับปริญญาตรี  จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า  2.25 

สําหรับระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 กรณีท่ีสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศมิได้ให้ผลการเรียนเป็นเกรดเฉลี่ยหรือมีผลการเรียนเป็นอย่างอ่ืน ให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควร 
 
  ข้อ 9 แนวทางการพิจารณาให้ทุน ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด ดังต่อไปนี้ 

   9.1 กรณีผู้ขอทุนเป็นนักกีฬา พิจารณาจากการเรียงลําดับความสําคัญของ 
ผลสําเร็จของนักกีฬาท้ังในส่วนท่ีขอรับการสนับสนุนของสมาคมกีฬา  
              9.2 กรณีผู้ขอทุนเป็นบุคลากรกีฬา ให้พิจารณาตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
                   9.2.1 พิจารณาจากลําดับผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
         9.2.2 พิจารณาสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
          9.2.3 พิจารณาการนํามาใช้ประโยชน์ให้กับวงการกีฬาในอนาคต   
   ท้ังนี้ การพิจารณาให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้
ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
 
   ข้อ 10 อัตราค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด ดังต่อไปนี้ 

10.1 ทุนการศึกษาในประเทศ ได้แก่ 
10.1.1 ค่าเล่าเรียน ตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด โดยการศึกษา 

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้ใช้อัตราเดียวกับระดับปริญญาตรี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา  
     10.1.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา แบ่งจ่ายปีการศึกษาละ
สองครั้ง ตามระดับการศึกษา ได้แก่ 
           (1) ปีการศึกษาละสิบเดือน ประกอบด้วย        

     ระดับประถมศึกษา 2,300 บาท/เดือน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  2,300 บาท/เดือน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3,200 บาท/เดือน  
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  3,200 บาท/เดือน         

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 4,500 บาท/เดือน    
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)       
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(2) ปีการศึกษาละสิบสองเดือน ประกอบด้วย        
             ระดับปริญญาตรี  5,800 บาท/เดือน 

ระดับปริญญาโท  5,800 บาท/เดือน 
ระดับปริญญาเอก 5,800 บาท/เดือน  

    10.2 ทุนการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ 
         ใช้ระเบียบการจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล ท่ีศึกษาในต่างประเทศ
ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยอนุโลม อาทิเช่น 

    10.2.1 ค่าเตรียมตัวด้านภาษาต่างประเทศก่อนเข้ารับการศึกษา เหมาจ่าย 
จํานวน 50,000 บาท 

    10.2.2 ค่าใช้จ่ายประจําเดือน  
       10.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าเครื่องบินโดยสารไป - กลับ 
ชั้นประหยัด เป็นต้น 

     10.2.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
กําหนด โดยเหมาจ่ายตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร   

    10.3 การศึกษาเสริม ได้แก่ 
     10.3.1 การศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการ 

ใช้ภาษาเพ่ือประโยชน์ต่อการกีฬา และการนําไปใช้เพ่ือการแข่งขันกีฬา หลักสูตรละไม่เกิน 10,000 บาท/คน 
     10.3.2 การศึกษาเฉพาะด้าน หลักสูตรละไม่เกิน 10,000 บาท/คน 
     10.3.3 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ แบ่งเป็นระดับชั้นการศึกษา ดังต่อไปนี้  
           (1) ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

ระดับอาชีวศึกษา ชั่วโมงละ 1,200 บาท  
           (2) ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก ชั่วโมงละ  

1,600 บาท  
 

ข้อ 11 เง่ือนไขการรับทุน ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด ดังต่อไปนี้ 
12   11.1 ผู้ท่ีได้รับทุนจะต้องทําสัญญากับคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามแบบท่ี
คณะกรรมการบริหารกําหนดภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 
หากเกินตามกําหนดถือว่าสละสิทธิทุน 
   11.2 ผู้ท่ีได้รับทุนจะต้องรายงานผลการเรียน ผลการแข่งขัน และการศึกษาดูงาน 
ผ่านสมาคมกีฬา หรือสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบทุกภาคเรียน 
กรณีผู้รับทุนต้องเดินทางกลับก่อนกําหนดให้ผู้ท่ีได้รับทุนรายงานทันทีเม่ือเดินทางกลับถึงประเทศไทย 
   11.3 คณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุนแก่นักกีฬา หรือบุคลากรกีฬาเป็นรายปี 
ตามระยะเวลาปกติในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ กรณีผู้ได้รับทุนมีความจําเป็นต้องพักการเรียน 
เพ่ือทุ่มเทให้กับการแข่งขันกีฬา สามารถลาพักการเรียนได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษา แต่ไม่เกินระยะเวลา
ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ 

สําหรับการสมัครขอทุนให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษา 
ตามแบบฟอร์มขอรับทุนท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดท้ายประกาศฉบับนี้ 
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ข้อ 12 การระงับและยกเลิกการให้ทุน ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด ดังต่อไปนี้ 
    12.1 คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาให้พ้นจากการรับทุน เม่ือผู้ได้รับทุน
ไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษาหรือไม่สามารถพัฒนาด้านการกีฬาต่อไปได้ 
    12.2 ผู้ท่ีได้รับทุนท่ีเป็นนักกีฬาทีมชาติ  ต้องดํารงการเป็นนักกีฬาทีมชาติตลอด
การรับทุน การท่ีพ้นจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติ คณะกรรมการบริหารกองทุน อาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้นั้น
ได้รับทุนการศึกษา 
    12.3 ผู้ท่ีได้รับทุนกรณีเป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬา ต้องดํารงการเป็นนักกีฬา
ของจังหวัดนั้นๆ และมีผลงานการแข่งขันจากรายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬา
คนพิการแห่งชาติอย่างต่อเนื่องนับแต่ได้รับทุน การพ้นจากการเป็นนักกีฬาของจังหวัด และไม่มีผลงาน 
คณะกรรมการบริหารกองทุน อาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้นั้นได้รับทุนการศึกษา  
             12.4 ผู้ท่ีได้รับทุนกรณีเป็นบุคลากรกีฬา ต้องมีผลงานและปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน กรณีพ้นสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกีฬา คณะกรรมการบริหารกองทุน 
อาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้นั้นได้รับทุนการศึกษา  
   12.5 สมาคมกีฬา ของผู้ได้รับทุนเสนอขอยกเลิกการให้ทุนด้วยเหตุผลอันควร 
              12.6 ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
    12.7 การระงับ ยกเลิกการให้ทุนท้ังหมด หรือบางส่วน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

12.8 ผู้ท่ีได้รับทุน หากถูกระงับหรือยกเลิกการให้ทุน ต้องส่งคืนทรัพย์สิน  
หรือเงินใช้จ่ายคงเหลือแก่กองทุนภายในสามสิบวัน การผ่อนผันกําหนดเวลาการส่งคืนทรัพย์สินหรือเงินใช้
จ่ายคงเหลือให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุน  
 
  ข้อ 13 ในกรณีการสนับสนุนท่ีนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ คณะกรรมการ
บริหารกองทุน อาจพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตามท่ีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม โดยจะ
สนับสนุนท้ังหมดหรือบางส่วน หรือจะกําหนดเง่ือนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     6    กันยายน พ.ศ. 2559 
 
 
 พลเอก 

(ธนะศักด์ิ  ปฏิมาประกร) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 
 
 
 

 
 
 



การกําหนดแนวทางเง่ือนไขการพิจารณาให้ทุนการศึกษา 
ท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา พ.ศ. 2559 
…………………………………….. 

   
  โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดแนวทางเง่ือนไขการพิจารณาให้ทุนการศึกษา เพ่ือเป็น
ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
เพ่ิมเติม 
  อาศัยอํานาจตาม มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ (5) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา และ มาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้ (4) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้ทุนการศึกษา และอนุมัติทุนการศึกษาแก่
นักกีฬา และบุคลากรกีฬา และข้อ 7 ,ข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา พ.ศ. 2559 
ในกรณีการสนับสนุนท่ีนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุน อาจพิจารณา
อนุมัติการสนับสนุนการศึกษาตามท่ีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม โดยจะสนับสนุนท้ังหมดหรือบางส่วน หรือจะ
กําหนดเง่ือนไขใดๆไว้ด้วยก็ได้ 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการพิจารณาให้ทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาทีมชาติ หรือ
นักกีฬาท่ีอยู่ในแผนการพัฒนาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจไม่ให้มีปัญหาในการ
ดํารงชีวิต ตลอดจนให้มีความพร้อมของร่างกายและจิตใจ สําหรับนักกีฬาท่ีสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
เพ่ือให้เป็นขวัญกําลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในจังหวัดนั้น ๆ ได้พัฒนากีฬาตามรายการแข่งขันท่ี
กองทุนกําหนด จนถึงระดับเข้าร่วมการแข่งขันได้ในนามของจังหวัด แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของบุคลากรกีฬา 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรกีฬาทางด้านท่ีเก่ียวข้องให้มีขีดความสามารถสูงข้ึนในระดับสากล เพ่ือประโยชน์ต่อการ
นํามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา 

  จึงกําหนดเง่ือนไขการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเพ่ิมเติมท้ายประกาศนี้ ดังนี้ 

 1. วิธีการขอรับทุนการศึกษา 
  1.1 กองทุนเปิดรับสมัครให้ผู้ขอย่ืนขอรับทุนการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
ตามระยะเวลาของการศึกษา 

1.2 กองทุนพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีสังกัดสมาคมกีฬา 
แห่งประเทศไทย จนจบการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  

1.3 กองทุนพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีสังกัดสมาคมกีฬา 
แห่งจังหวัด ปีต่อปี  

1.4 ให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เสนอรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาต่อคณะกรรมการกีฬา 
จังหวัด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือพิจารณา
ตามข้ันตอนต่อไป 
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2.5 นักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด กรณีท่ีได้รับทุนการศึกษาจาก 

กองทุนในแต่ละปีการศึกษา หากปีต่อไปประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ต้องย่ืนขอรับทุนต่อกองทุนทุกปีตาม
ข้ันตอนของกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด 
 
 2. แนวทางการสนับสนุน 

2.1 กองทุนจะพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาปีละไม่เกิน 300 คน โดยไม่นํา 
ผลงานของนักกีฬาท่ีสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด มาพิจารณาเปรียบเทียบกัน 
และแยกส่วนจํานวนคนในการพิจารณา รวมท้ังให้พิจารณาจากการเรียงลําดับความสําคัญของผลสําเร็จของ
นักกีฬา โดยบุคลากรกีฬาพิจารณาตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในประกาศกองทุน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

(1) นักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณา 
สนับสนุนทุนการศึกษา จํานวนไม่เกิน 200 คน  
   (2) นักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จากท้ังหมดจํานวน 
77 จังหวัด พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาจํานวนไม่เกิน 100 คน ท้ังนี้ กรณีจังหวัดต่างๆ ย่ืนขอรับการ
สนับสนุนทุนการศึกษาไม่ครบท้ัง 77 จังหวัดในปีนั้นๆ ให้คํานวณจํานวนผู้ท่ีสมควรได้รับทุนการศึกษา จาก
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษาในปีนั้นๆ  

2.2 กองทุนพิจารณาทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ท่ีสังกัดสมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัด ดังนี้ 

(1) ให้แต่ละสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเสนอรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาโดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด มาพร้อมกับคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กองทุนโดยเรียงลําดับ
ความสําคัญของผลสําเร็จของนักกีฬามาในจังหวัดเอง ซ่ึงกองทุนจะนํามาคัดเลือกนักกีฬาท่ีมีผลงานดีท่ีสุดของ
แต่ละจังหวัด โดยให้โอกาสในการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาในทุกจังหวัด  

(2) กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาโดยเรียงลําดับความสําคัญของผลสําเร็จของ 
นักกีฬาโดยรวมอีกครั้งจากทุกจังหวัด ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม โดยไม่เกินจํานวนท่ีกําหนด 

 2.3 กรณีมีความจําเป็นต้องสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาเกินกว่าท่ี 
กําหนด อาจพิจารณาสนับสนุนได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
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