
 

 

 

 

หลักเกณฑและคุณสมบัติบุคลากรทางการกีฬา เพ่ือพัฒนาศักยภาพสูระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ  
ประจําป 2562 

******************************* 

  การกีฬาแหงประเทศไทย กําหนดใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาสูระดับนานาชาติ 

โดยความรวมมือระหวางการกีฬาแหงประเทศไทย และสถาบันกีฬา ณ ตางประเทศ ประจําป 2562 เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาของประเทศไทย ประกอบดวย ผูบริหารกีฬา ผูฝกสอน และผูตัดสินใหมีมาตรฐาน 

และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในระดับสากล 

๑. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก 

  1.1 ผูมีคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือกการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพสูระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ ประจําป 2562 จะตองเปนผูสําเร็จการพัฒนาจาก กกท. ในหลักสูตร

ตอไปนี้  

หลักสูตรดานการบริหารจัดการกีฬา 

(1) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสูความเปนเลิศ  
ณ ตางประเทศ  (Provincial Sport Administrator Associations Development International Seminar 
and Practical Programme : PSAAD – ISPEP) ตองเปนผูสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสมาคมกีฬา 
แหงจังหวัดไปสูความเปนเลิศ (Provincial Sport Administrator Associations Development for International 
Excellence : PSAAD) ยอนหลังทุกปงบประมาณ และตองเปนผูบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ีอยูในรายชื่อ 
ตามใบสําคัญการจดทะเบียนการแตงต้ังกรรมการสมาคมกีฬาข้ึนใหมท้ังชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
สมาคมกีฬา (แบบ ส.ฬ.8) ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 และมีวาระดํารงตําแหนง
จนถึงวันสงใบสมัครเขารับการคัดเลือก  

(2) หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพบุคลากรกีฬาดานการบริหารจัดการกีฬาระดบันานาชาติ  
ณ ตางประเทศ (International Certification of Higher Continuative Development Program in Sports 
Management : HCDP – SM) ตอง เปนผู สํ า เร็ จหลักสูตรการ พัฒนาการสร างมาตรฐานบุคลากร กีฬา 
ดานการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ (International Certification in Sports Management Program : ICSM) 
ยอนหลังทุกปงบประมาณ 

(3) หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูนํากีฬาระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ (Thailand 
Sport Leaders - International Sport Seminar and Practical Experience Programme : TSL-ISPEP) ตองเปน
ผูสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาการสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬาสูผูนํากีฬา (Thailand Sport Leaders Program : TSLP) 
ยอนหลงัทุกปงบประมาณ 
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หลักสูตรดานการฝกสอนกีฬา 

(4) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกีฬาแหงชาติ  ณ ตางประเทศ  ( International 

Certification of Higher Continuative Development Program in National Sports Coaching : HCDP - NSC) 

ตองเปนผูสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาผูฝกสอนกีฬาระดับชาติ (National Sports Coaching Program : NSC) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 (กกท. จะแจงรายละเอียดการรับสมัครหลักสูตรนี้อีกครั้งหนึ่ง)  

(5) หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพบุคลากรกีฬาดานการฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติ  

ณ ต างประเทศ  (International Certification of Higher Continuative Development Program in  Sports 

Coaching : HCDP – SC) ตองเปนผูสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาการสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬาดานการฝกสอนกีฬา

ระดับนานาชาติ  (International Certification in Sports Coaching Program : ICSC) ยอนหลงัทุกปงบประมาณ 

  1.2 ผูมีคุณสมบัติในการเขารับการคัดเลือกฯ ทุกหลักสูตรตองเปนผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีทางการกีฬา

ในดานบริหารจัดการกีฬาและดานการฝกสอนกีฬา ใหแกสมาคมกีฬาหรือองคกรกีฬาท่ีสังกัด ณ ปจจุบัน  

1.2.1 กรณีบุคลากรกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาแหงจังหวัด  
ตองไดรับการรับรองจากนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมท่ีสังกัด  

1.2.2 กรณีบุคลากรกีฬาสังกัดองคกรกีฬาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตองไดรับการรับรองจาก
ผูบริหาร ระดับ 9 ข้ึนไปหรือเทียบเทา 

1.2.3 กรณีบุคลากรกีฬาสังกัดสถาบันการศึกษา ตองไดรับการรับรองจากผูบริหารสูงสุด 
ของคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด 

  1.3 กรณีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือเขารับการพัฒนาศักยภาพฯ เปนผูสําเร็จการพัฒนา

หลักสูตร ภายในประเทศ มากกวา 1 หลักสูตร มีเง่ือนไขประกอบการสมัคร ดังนี้  

1.3.1 ผูสําเร็จการพัฒนาการสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬาดานการบริหารจัดการกีฬา 

ร ะดั บน าน าช า ติ  (International Certification in Sports Management Program : ICSM) และผู สํ า เ ร็ จ 

การพัฒนาการสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬาดานการฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติ (International Certification in 

Sports Coaching Program : ICSC) สามารถสมัครเขารับการคัดเลือกหลักสูตร การสงเสริมศักยภาพบุคลากรกีฬา

ดานการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ (HCDP – SM) หรือหลักสูตรการสงเสริมศักยภาพ 

บุคลากรกีฬาดานการฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ (HCDP – SC) หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเทานั้น  

1.3.2 ผูผานการพัฒนาหลักสูตรการสงเสริมศักยภาพบุคลากรกีฬาดานการบริหารจัดการ

กีฬาระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ (HCDP – SM) หรือหลักสูตรการสงเสริมศักยภาพบุคลากรกีฬาดาน 

การฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ (HCDP – SC) หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว ไมสามารถสมัคร 

เขารับการคัดเลือกอีกหลักสูตรหนึ่งได  

1.3.3 ผูผานการพัฒนาศักยภาพสูระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ หลักสูตรใดหลักสูตร

หนึ่งแลว ไมสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกการพัฒนาศักยภาพสูระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ ในหลักสูตร

เดิมได 
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1.4 กรณีบุคลากรกีฬาสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือเขารับการพัฒนาศักยภาพฯ ในแตละ
หลักสูตรจากสมาคมกีฬาตนสังกัดเดียวกันมากกวา 1 คน คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากร จากสมาคมกีฬาตนสังกัดละ ๑ คน เทานั้น  

  1.5 กรณีบุคลากรกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับพัฒนาศักยภาพสูระดับนานาชาติ ประจําป 

พ.ศ. ๒๕62 และไดแสดงเอกสารยืนยันการเขารับการพัฒนาศักยภาพฯ แลว ไมสามารถเดินทางไปเขารับการ

พัฒนาศักยภาพฯ ได กกท. สงวนสิทธิ์ในการไดรับการพิจารณาในปถัดไปเปนระยะเวลา ๑ ป 

2. วิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการกีฬา 
การกีฬาแหงประเทศไทย จะคัดเลือกบุคลากรกีฬาเขารวมพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรท่ีสมัครเขา

รับการคัดเลือกจาก การนําเสนอผลงาน และการสัมภาษณ โดยแยกตามหลักสูตรท่ีเขารับการพิจารณาคัดเลือก 

3. การนําเสนอผลงานและการสัมภาษณ 
  3.1 ผูนําเสนอผลงานตองจัดทําเอกสารประกอบการนําเสนอ ดวยโปรแกรมนําเสนอขอมูล 

PowerPoint โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้  

3.1.1 ประวัติ พรอมบทบาทและหนาท่ีท่ีมีตอวงการกีฬา  

3.1.2 ผลงานจากการประยุกตใชความรู ทักษะท่ีไดรับจากการพัฒนานําไป ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง พัฒนา การปฏิบัติหนาทางการกีฬาของตนเอง หรือของสมาคมกีฬา องคกรกีฬาท่ีสังกัด ท้ังทางตรง 

หรือทางออม 

3.1.3 ความคาดหวังจากการไดเขารวมการพัฒนาศักยภาพสูระดับนานาชาติในตางประเทศ 

ท้ังการพัฒนาตนเอง และสมาคมกีฬา องคกรกีฬาท่ีสังกัด 

  3.2 ระยะเวลาในการนําเสนอผลงานและการสัมภาษณ  ผูนํ า เสนอผลงานจะมีเวลา 

ในการนําเสนอผลงานและสัมภาษณ ไมเกินคนละ 20 นาที แบงเปน การนําเสนอผลงาน 10 นาที และ 

การสัมภาษณ 10 นาที 

4. หลักเกณฑการใหคะแนน 

คณะกรรมการจะพิจารณาจากหลักเกณฑการใหคะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบดวย  

4.๑ ประวัติ พรอมบทบาทและหนาท่ีท่ีมีตอวงการกีฬา จํานวน 10 คะแนน 

4.2 ผลงานจากการประยุกตใชความรู   จํานวน 40 คะแนน 

4.3 รูปแบบ เนื้อหา และทักษะการนําเสนอผลงาน  จํานวน 10 คะแนน 

4.4 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ    จํานวน 20 คะแนน 

4.5 การตอบขอซักถามและทัศนะคติ   จํานวน 20 คะแนน  

หมายเหตุ    กรณีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน ใหเปนดุลพินิจของคณะกรรมการฯ  
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5. เง่ือนไขการใหการสนับสนุน 

  5.1 การกีฬาแหงประเทศไทย จะสนับสนุนผูเขารับการพัฒนาศักยภาพสูระดับนานาชาติ 

ประจาํป 2562 ตามระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวของ ไดแก  

5.1.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และ 
การประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  

5.1.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขการสงเสริม การสนับสนุน เพ่ือดําเนินกิจกรรมกีฬาท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การพัฒนา
นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา และสมาคมกีฬา และการเตรียมนักกีฬาเพ่ือใหเปนนักกีฬาท้ังระดับชาติ และ 
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561 

อนึ่งการกีฬาแหงประเทศไทย จะใหการสนับสนุนงบประมาณสูงสุดตามหลักเกณฑและบัญช ี
การเทียบตําแหนงของกระทรวงการคลัง (ในการเขารับการพัฒนาตอเนื่อง ฯ แกบุคลากรทางการกีฬาท่ีไดรับ 
การคัดเลือก ในฐานะผูเขารับการอบรม เทียบเทากับพนักงานระดับ ๓ – ๘) ตามหลักเกณฑและบัญชีการเทียบ
ตําแหนงของกระทรวงการคลัง   

5.๒ บุคลากรทางการกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือกตองรับผิดชอบคาใชจาย ดังนี้ 

5.2.1 คาเครื่องแตงกาย  

5.2.2 คาระวางกระเปาเดินทางของสายการบินท่ีระบุใหผูเดินทางเปนผูรับผิดชอบ 

5.2.3 คาวัคซีนท่ีมีความจําเปนในการขออนุญาตเดินทางเขาประเทศ ตามท่ีประเทศนั้นๆ กําหนด 

5.2.4 คาจัดทําประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ  

5.2.5 คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานท่ีตาง ๆ หรือโปรแกรมการแขงขันกีฬารายการ

พิเศษ ซ่ึงอยูนอกเหนือกําหนดการในการพัฒนาศักยภาพฯ 

หมายเหตุ     กรณีบุคลากรกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการพัฒนาศักยภาพฯ แสดงเอกสารยืนยัน 
การเขารับการพัฒนาตอเนื่อง ฯ แลว และไมสามารถเดินทางไปเขารับการพัฒนาศักยภาพฯ ได จะตอง
ชําระคาใชจายในสวนท่ี กกท. ไดดําเนินการไปแลว เชน คาธรรมเนียม ปรับคาโดยสารเครื่องบิน 
คาธรรมเนียมลงตราเขาประเทศ (Visa) และคาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือคาใชจายอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึน 

6. ขอกําหนดในการสําเร็จการพัฒนาศักยภาพฯ 
  6.1 ผูเขารับการพัฒนาจะตองเขารับการพัฒนาศักยภาพ ตามกําหนดการและโดยปฏิบัต ิ
ตามกฎ และระเบียบการพัฒนาอยางเครงครัด 
  6.2 ผูเขารับการพัฒนาจะตองนําเสนอผลงานตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นระหวางคณาจารย ผูเชี่ยวชาญของสถาบันฯ และผูเขารับการพัฒนา 
  6.3 ผูเขารับการพัฒนาจะตองจัดทํารายงานการพัฒนาศักยภาพฯ แบบกลุม และสงรายงานฯ 
จํานวน 2 ชุด (เอกสารสี) ใหกับ กกท. ภายใน ๓๐ วันหลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนา 
  6.4 ผูเขารับการพัฒนาตองใหความรวมมือในการนําเสนอองคความรูและประสบการณท่ีไดรับ
จากการพัฒนาศักยภาพฯ ในกิจกรรมตามชองทางท่ี กกท. กําหนดเพ่ือเผยแพรใหแกวงการกีฬาในวงกวาง 

----------------------------------------------- 

กองพัฒนาบุคลากรกีฬา  ฝายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแหงประเทศไทย 
มีนาคม 2562 
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