ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา
พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําเงินกองทุนไปใช้จ่าย
เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 42 (5) และมาตรา 46 (4) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 38 แห่งระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การรับ เงิน การจ่ ายเงิ น การเก็ บ รั กษาเงิ น การบริ หารกองทุ น และการจั ดหาผลประโยชน์ ของกองทุ น
พัฒนาการกีฬาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริห ารกองทุน พัฒ นาการกีฬ าแห่ง ชาติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“สมาคมกีฬ า” หมายความว่า สมาคมกีฬ าที่ใ ช้คํา ว่า “แห่ง ประเทศไทย” หรือ
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด แล้วแต่กรณี
“ทุนการศึกษา” หมายความว่ า ทุ นที่ ให้ เป็น ค่าเล่าเรี ยน รวมถึ งค่ าใช้ จ่ายในการรั กษา
สถานภาพการเป็ นนักศึ กษา เงิ นอุ ดหนุนค่ าใช้จ่ ายทางการศึ กษา และค่ าใช้ จ่ายอื่ นตามที่ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนเห็นสมควร
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ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตาม
ประกาศนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิยื่นเสนอขอรับทุนการศึกษาตามประกาศนี้ คือ สมาคมกีฬา โดยนักกีฬา
จะต้ องยื่ นขอรับทุนการศึกษาตามแบบฟอร์มและหลั กฐานประกอบการพิจารณาผ่านสมาคมกีฬาให้การ
รับรอง และส่งเอกสารการขอรับทุนการศึกษาได้ที่คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริห ารกองทุน ก่อ นกํ า หนดการเปิด ภาคเรีย นไม่น ้อ ยกว่าหกเดือ น โดยมีห ลัก ฐาน
ดังต่อไปนี้
5.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ชุดนักเรียน นักศึกษา)
5.2 สูติบัตร/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับทุน
5.3 สําเนาทะเบียนบ้าน
5.4 ใบรับรองผลการเรียนล่าสุดที่กําลังศึกษา
5.5 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
5.6 ผลงานการแข่งขันในระดับต่างๆ พร้อมสําเนาใบประกาศนียบัตร
5.7 แบบแสดงความคิดเห็นของสมาคมกีฬา
5.8 เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
ข้อ 6 ทุนการศึกษาที่ให้การสนับสนุน 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 การศึก ษารายวิช า เป็น การศึก ษาแบบเดี่ย ว หรือ การศึก ษา
แบบกลุ่ม โดยเป็นอาจารย์ที่สังกัดสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
6.3.2 การศึ กษาเพิ่ ม เติ มความรู้ เ ฉพาะด้ าน จากสถาบั น ที่ ได้ รั บ การ
รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อ 7 คุณสมบัติผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
7.1 เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
7.2 เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณและความประพฤติเรียบร้อย
7.3 เป็ น บุ ค คลที่ มี วุ ฒิ ภ าวะเหมาะสม สามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ และ
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
7.4 เป็นนักกีฬา หรือบุคลากรกีฬาที่สมาคมกีฬา ให้การรับรอง
7.5 เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือบุคลากรกีฬา ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการ
ฝึกสอน การตัดสิน การเป็นผู้ชี้ขาดทางการกีฬาที่ผู้มีสิทธิยื่นเสนอขอรับทุนตามข้อ 5 เห็นสมควร
7.6 การขอรับทุนการศึกษาต้องไม่ซ้ําซ้อนกับรายการที่ได้ทุนจากแหล่งอื่นอยู่แล้ว
7.7 นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อกองทุน
จะต้องมีผลการเรียนในแต่ละระดับชั้นตามข้อ 8 ผลการเรียน ของประกาศนี้
7.8 กรณีขอทุนการศึกษาต่อต่างประเทศต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติ และต้องเป็นผู้
มี ความรู้ แ ละมี ทัก ษะด้ า นภาษาต่ า งประเทศในแขนงที่ จ ะไปศึ กษาในระดั บ ที่ สํ านั กงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน กําหนดโดยอนุโลม
7.9 การสนับสนุนทุนให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ดังต่อไปนี้
7.9.1 นักกีฬา โดยมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นช่วยเหลือด้าน
การศึกษาให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ดังต่อไปนี้
(1) ระดับชาติ เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเป็น
นักกีฬาในโครงการของสมาคมกีฬาที่มีผลงานการแข่งขันโดยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันรายการ
ชิงชนะเลิศระดับอาเซียน ระดับเอเชีย และระดับโลก ทั้งคนปกติและคนพิการ
(2) ระดับจังหวัด เป็นนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดที่มีผลงานการ
แข่ ง ขั น โดยได้ รั บ เหรี ย ญรางวั ล จากการแข่ ง ขั น กี ฬาแห่ ง ชาติ กี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ หรื อกี ฬาคนพิ การ
แห่งชาติ
(3) เป็นนักกีฬาในโครงการของสมาคมกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก
เป็นตัวแทนทีมชาติ และอยู่ในแผนการพัฒนาที่ชัดเจน
(4) เป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬา หรือเป็นนักกีฬาที่สมาคมกีฬา
พัฒนาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
7.9.2 บุคลากรกีฬา มีแนวทางการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ
มาแล้ว และได้รับ เหรีย ญรางวัล จากการแข่ง ขัน กีฬ าสองปีต่อเนื่อ ง โดยมีผ ลงานของนักกีฬาที่ต นเอง
เป็นผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับอาเซียนขึ้นไป
(2) เป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติ
(3) เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักเวชศาสตร์การกีฬา หรือ
เป็นผู้ตรวจระดับความพิการ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในนามทีมชาติไทยไม่น้อยกว่าสี่ปีติดต่อกัน โดยการกีฬา
แห่งประเทศไทย ให้การรับรอง
(4) กรณีอื ่น ที ่ค ณะกรรมการบริห ารกองทุน เห็น สมควร
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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ข้อ 8 ผลการเรียน แบ่งเป็นสองประเภท คือ
8.1 การศึกษาในประเทศ
นักกีฬาเมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะต้องมีผลการเรียน ดังต่อไปนี้
8.1.1 ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 1.00
8.1.2 ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
สําหรับระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
8.2 การศึกษาต่างประเทศ
นักกีฬาเมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียน ดังต่อไปนี้
8.2.1 ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
8.2.2 ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.25
สํ า หรั บ ระดั บ ที่ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี ต้ อ งมี เ กรดเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ํ า กว่ า 2.50 กรณี ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษา
ต่างประเทศมิได้ให้ผ ลการเรียนเป็นเกรดเฉลี่ยหรือมีผลการเรียนเป็นอย่างอื่น ให้ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 9 แนวทางการพิจารณาให้ทุน ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
9.1 กรณีผู้ขอทุนเป็นนักกีฬา พิจารณาจากการเรียงลําดับความสําคัญของ
ผลสําเร็จของนักกีฬาทั้งในส่วนที่ขอรับการสนับสนุนของสมาคมกีฬา
9.2 กรณีผู้ขอทุนเป็นบุคลากรกีฬา ให้พิจารณาตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
9.2.1 พิจารณาจากลําดับผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
9.2.2 พิจารณาสาขาวิชาที่ขาดแคลน
9.2.3 พิจารณาการนํามาใช้ประโยชน์ให้กับวงการกีฬาในอนาคต
ทั้ ง นี้ การพิ จ ารณาให้ เ ป็ น ไปตามประกาศหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการให้
ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ข้อ 10 อัตราค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
10.1 ทุนการศึกษาในประเทศ ได้แก่
10.1.1 ค่าเล่าเรียน ตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด โดยการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก ให้ ใ ช้ อัตราเดี ย วกั บ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี รวมถึ ง ค่ าใช้ จ่ ายในการรั กษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา
10.1.2 เงิน อุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา แบ่ง จ่ายปีการศึกษาละ
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
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (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 ที่ศึกษาในต่างประเทศ
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 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กําหนด โดยเหมาจ่ายตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
10.3 การศึกษาเสริม ได้แก่
10.3.1 การศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการ
ใช้ภาษาเพื่อประโยชน์ต่อการกีฬา และการนําไปใช้เพื่อการแข่งขันกีฬา 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 เงื่อนไขการรับทุน ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
12
11.1 ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องทําสัญญากับคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามแบบที่
คณะกรรมการบริหารกําหนดภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
หากเกินตามกําหนดถือว่าสละสิทธิทุน
11.2 ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรายงานผลการเรียน ผลการแข่งขัน และการศึกษาดูงาน
ผ่า นสมาคมกีฬ า หรือ สมาคมกีฬ าแห่ง จัง หวัด ให้ค ณะกรรมการบริห ารกองทุน ทราบทุก ภาคเรีย น
กรณีผู้รับทุนต้องเดินทางกลับก่อนกําหนดให้ผู้ที่ได้รับทุนรายงานทันทีเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย
11.3 คณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุนแก่นักกีฬา หรือบุคลากรกีฬาเป็นรายปี
ตามระยะเวลาปกติในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ กรณีผู้ได้รับทุนมีความจําเป็นต้องพักการเรียน
เพื่อทุ่มเทให้กับการแข่งขันกีฬา สามารถลาพักการเรียนได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษา แต่ไม่เกินระยะเวลา
ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ
สําหรับการสมัครขอทุนให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษา
ตามแบบฟอร์มขอรับทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดท้ายประกาศฉบับนี้

6
ข้อ 12 การระงับและยกเลิกการให้ทุน ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
12.1 คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาให้พ้นจากการรับทุน เมื่อผู้ได้รับทุน
ไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษาหรือไม่สามารถพัฒนาด้านการกีฬาต่อไปได้
12.2 ผู้ที่ได้รับทุนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ ต้องดํารงการเป็นนักกีฬาทีมชาติตลอด
การรับทุน การที่พ้นจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติ คณะกรรมการบริหารกองทุน อาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้นั้น
ได้รับทุนการศึกษา
12.3 ผู้ที่ได้รับทุนกรณีเป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬา ต้องดํารงการเป็นนักกีฬา
ของจังหวัดนั้นๆ และมีผลงานการแข่งขันจากรายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬา
คนพิการแห่งชาติอย่างต่อเนื่องนับแต่ได้รับทุน การพ้นจากการเป็นนักกีฬาของจังหวัด และไม่มีผลงาน
คณะกรรมการบริหารกองทุน อาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้นั้นได้รับทุนการศึกษา
12.4 ผู้ที่ได้รับทุนกรณีเป็นบุคลากรกีฬา ต้องมีผลงานและปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ต่อ เนื่อ งในปัจ จุบัน กรณีพ้น สภาพการปฏิบัติห น้า ที่ข องบุค ลากรกีฬ า คณะกรรมการบริห ารกองทุน
อาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้นั้นได้รับทุนการศึกษา
12.5 สมาคมกีฬา ของผู้ได้รับทุนเสนอขอยกเลิกการให้ทุนด้วยเหตุผลอันควร
12.6 ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
12.7 การระงับ ยกเลิกการให้ทุนทั้งหมด หรือบางส่วน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
12.8 ผู้ที่ได้รับทุน หากถูกระงับหรือยกเลิกการให้ทุน ต้องส่งคืนทรัพย์สิน
หรือเงินใช้จ่ายคงเหลือแก่กองทุนภายในสามสิบวัน การผ่อนผันกําหนดเวลาการส่งคืนทรัพย์สินหรือเงินใช้
จ่ายคงเหลือให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ข้อ 13 ในกรณีการสนับสนุนที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ คณะกรรมการ
บริหารกองทุน อาจพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตามที่เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม โดยจะ
สนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้
ประกาศ ณ วันที่

6 กันยายน พ.ศ. 2559

พลเอก
(ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

การกําหนดแนวทางเงื่อนไขการพิจารณาให้ทุนการศึกษา
ท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา พ.ศ. 2559

……………………………………..
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดแนวทางเงื่ อ นไขการพิ จ ารณาให้ ทุ น การศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น
ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
เพิ่มเติม
อาศัยอํานาจตาม มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ (5) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา และ มาตรา 46
แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ (4) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษา และอนุมัติทุนการศึกษาแก่
นักกีฬา และบุคลากรกี ฬา และข้อ 7 ,ข้อ 13 แห่ งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุ นพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา พ.ศ. 2559
ในกรณีการสนับสนุนที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุน อาจพิจารณา
อนุมัติการสนับสนุนการศึกษาตามที่เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม โดยจะสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะ
กําหนดเงื่อนไขใดๆไว้ด้วยก็ได้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาให้ทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาทีมชาติ หรือ
นักกีฬาที่อยู่ในแผนการพัฒนาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นขวัญกําลังใจไม่ให้มีปัญหาในการ
ดํารงชีวิต ตลอดจนให้ มีความพร้อมของร่ างกายและจิ ตใจ สําหรับ นักกีฬาที่สั งกัดสมาคมกี ฬาแห่งจั งหวั ด
เพื่อให้เป็นขวัญกําลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในจังหวัดนั้น ๆ ได้พัฒนากีฬาตามรายการแข่งขันที่
กองทุนกําหนด จนถึงระดับเข้าร่วมการแข่งขันได้ในนามของจังหวัด แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของบุคลากรกีฬา
เพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬาทางด้านที่เกี่ยวข้องให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นในระดับสากล เพื่อประโยชน์ต่อการ
นํามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา
จึงกําหนดเงื่อนไขการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมท้ายประกาศนี้ ดังนี้
1. วิธีการขอรับทุนการศึกษา
1.1 กองทุนเปิดรับสมัครให้ผู้ขอยื่นขอรับทุนการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
ตามระยะเวลาของการศึกษา
1.2 กองทุนพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย จนจบการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
1.3 กองทุนพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัด ปีต่อปี
1.4 ให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เสนอรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาต่อคณะกรรมการกีฬา
จังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

-22.5 นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาจาก
กองทุนในแต่ละปีการศึกษา หากปีต่อไปประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ต้องยื่นขอรับทุนต่อกองทุนทุกปีตาม
ขั้นตอนของกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด
2. แนวทางการสนับสนุน
2.1 กองทุนจะพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาปีละไม่เกิน 300 คน โดยไม่นํา
ผลงานของนักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด มาพิจารณาเปรียบเทียบกัน
และแยกส่วนจํานวนคนในการพิจารณา รวมทั้งให้พิจารณาจากการเรียงลําดับความสําคัญของผลสําเร็จของ
นักกีฬา โดยบุคลากรกีฬาพิจารณาตามแนวทางที่กําหนดไว้ในประกาศกองทุน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณา
สนับสนุนทุนการศึกษา จํานวนไม่เกิน 200 คน
(2) นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จากทั้งหมดจํานวน
77 จังหวัด พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาจํานวนไม่เกิน 100 คน ทั้งนี้ กรณีจังหวัดต่างๆ ยื่นขอรับการ
สนับสนุนทุนการศึกษาไม่ครบทั้ง 77 จังหวัดในปีนั้นๆ ให้คํานวณจํานวนผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา จาก
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษาในปีนั้นๆ
2.2 กองทุนพิจารณาทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัด ดังนี้
(1) ให้แต่ละสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเสนอรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด มาพร้อมกับคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กองทุนโดยเรียงลําดับ
ความสําคัญของผลสําเร็จของนักกีฬามาในจังหวัดเอง ซึ่งกองทุนจะนํามาคัดเลือกนักกีฬาที่มีผลงานดีที่สุดของ
แต่ละจังหวัด โดยให้โอกาสในการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาในทุกจังหวัด
(2) กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาโดยเรียงลําดับความสําคัญของผลสําเร็จของ
นักกีฬาโดยรวมอีกครั้งจากทุกจังหวัด ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยไม่เกินจํานวนที่กําหนด
2.3 กรณีมีความจําเป็นต้องสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาเกินกว่าที่
กําหนด อาจพิจารณาสนับสนุนได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน
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