หลักเกณฑและรายละเอียด
การสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬาดานการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ
International Certification in Sports Management Program - ICSM
โดยความรวมมือระหวาง
การกีฬาแหงประเทศไทย และ สถาบันกีฬาแหงสหรัฐอเมริกUnited
า ( States Sports Academy)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
*********************************
1. เนื้อหา
การกีฬาแหงประเทศไทยรวมกับสถาบันกีฬาแหงสหรัฐอเมริกUnited
า ( States Sports Academy - USSA)
ไดจัดการ พัฒนาบุคลากรกีฬา ในโครงการการสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬา ดานการบริหารจัดการ กีฬาระดับ
นานาชาติ (International Certification in Sports Management Program - ICSM) ซึ่งผูสําเร็จการพัฒนา
จะไดรับประกาศนียบัตรเปนผูบริหารกีฬาระดับนานาชาติ โดยมีเนื้อหาในการพัฒนารวมทั้งสิ้น 6 วิชา ไดแก
1.Structure and Function in Sports
โครงสรางและหนาที่ดานกีฬา
2. Sports Event Planning การวางแผนกิจกรรมทางการกีฬา
3. Sports Marketing การตลาดดานกีฬา
4. Sports Facilities Management การบริหารสถานกีฬา
5. Elite Sports Development
การพัฒนากีฬาเปนเลิศ
6. Sports Public Relations การประชาสัมพันธกีฬา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬาใหมีความรูความเขาใจในดานการ บริหารจัดการ กีฬาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ใหกับสมาคมกีฬาหรือองคกรกีฬาที่เกี่ยวของ
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรกีฬาใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะทางการกีฬาอยาง
ตอเนื่องไดมาตรฐานสูระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
3. เพื่อใหบุคลากรกีฬาที่เขารับการ พัฒนา นําความรูดานการ บริหารจัดการกีฬาไปพัฒนาวงการกีฬา
ได อยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และเตรียมความพรอมการเปนเจาภาพการจัด
แขงขันกีฬาระดับ
นานาชาติในอนาคต พรอมทั้งรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในดานการพัฒนากีฬา

2/3. ระยะเวลา...

-23. ระยะเวลาการพัฒนา
การพัฒนาแบงออกเปน 6 ชวง โดยแตละรายวิชาใชเวลา 1 สัปดาห ดังนี้
ชวงที่

ระหวางวันที่

วิชา

8-10 มีนาคม 2562

Opening Ceremony / Orientation and English
Training Pre-Course

11-15 มีนาคม 2562

Structure and Function in Sports

2

22-26 เมษายน 2562

Sports Event Planning

3

13-17 พฤษภาคม 2562

Sports Marketing

4

3-7 มิถุนายน 2562

Sports Facility Management

5

24-28 มิถุนายน 2562

Elite Sports Development

6

8-12 กรกฎาคม 2562

1

หมายเหตุ

Sports Public Relations
1. จัดการปฐมนิเทศ/พิธีเปดการอบรม และอบรมภาษาอังกฤษ วันที่ 8 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น. เปนตนไป
2. จัดการพัฒนาวิชาที่ 1 – 6 ระหวางวันจันทร- วันศุกร (หยุดวันเสารและวันอาทิตย)
เริ่มการพัฒนาตั้งแตเวลา 09.00 น. ของทุกวัน
3. กําหนดการและสถานที่อบรมที่แนนอน จะแจงใหทราบในภายหลัง

4. คุณสมบัติผูเขารับการพัฒนา(ทุกขอ)
1.เปนบุคลากรกีฬาที่รับผิดชอบดานการ บริหารจัดการ ที่ปฏิบัติหนาที่ใหกับสมาคมกีฬา หรือ
องคกรกีฬาอยางแทจริง ณ ปจจุบัน โดย สมาคมกีฬา แหงประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาแหงจังหวัด หรือ
องคกรกีฬาใหการรับรอง
หมายเหตุ ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฯ จะตองไมเปนสมาคมกีฬาที่ถูกสงวนสิทธิ์การพัฒนาบุคลากรกีฬาตามหลักเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 5
2. เปนบุคลากรกีฬาที่สมาคมกีฬา หรือองคกรกีฬา มีแผนในการสงเสริม สนับสนุนใหไดรับโอกาส
ในการปฏิบัติหนาที่ทางการกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. บุคลากรกีฬา จะตองเปนบุคลากรกีฬาที่มีรายชื่อในระบบทะเบียนบุคลากรกีฬาของการกีฬา
แหงประเทศไทย โดยสามารถเขาไปกรอกขอมูลไดที่ http://hrd.sat.or.th
4.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3/5.มีทักษะ...

-35. มีทักษะในการฟง พูด และเขาใจภาษาอังกฤษพอ สมควร ทั้งนี้ผูเขารับการพัฒนาจะตองเขารับ
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมกอนการเขารับการพัฒนาในหลักสูตรฯ ดังกลาว เปน
ระยะเวลา 3 วัน ตามที่การกีฬาแหงประเทศไทยเปนผูจัด
5. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
การกีฬาแหงประเทศไทยจะประเมินผลศักยภาพบุคลากรกีฬาที่สําเร็จการพัฒนา ภายในระยะเวลา
1 ป หลังสําเร็จการพัฒนา ดังนี้
1. บุคลากรกีฬาที่สําเร็จการ พัฒนา จะตองไดรับมอบหมายจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย
สมาคมกีฬาแหงจังหวัด องคกรกีฬาที่เกี่ยวของ หรือ การกีฬาแหงประเทศไทย ใหไปปฏิบัติ หนาที่ดานกีฬา
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ อยางนอย 1 รายการ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติหนาที่มาใหการกีฬา
แหงประเทศไทย
2. กรณีที่บุคลากรกีฬาจากสมาคมกีฬาหรือองคกรกีฬาที่สําเร็จการพัฒนา ไมมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติหนาที่ดานกีฬาในระดับชาติ หรือ นานาชาติ การกีฬาแหงประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการพัฒนา
บุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาหรือองคกรกีฬานั้น ๆ ในหลักสูตรดังกลาว เปนระยะเวลา 1 ป
6. เกณฑการพิจารณาผูเขารับการพัฒนา
1. รับสมัครผูเขารับการพัฒนา จํานวน 30 คน
2. การกีฬาแหงประเทศไทยจะพิจารณาใหสิทธิบุคลากรกีฬาตามลําดับ ดังนี้
2.1 บุคลากรกีฬาจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย
2.2 บุคลากรกีฬาจากสมาคมกีฬาแหงจังหวัด
2.3 องคกรกีฬา เชน การกีฬาแหงประเทศไทย, คณะกรรมการโอลิมปคฯ , กรมพลศึกษา หรือ
หนวยงานที่การกีฬาแหงประเทศไทยลงนามบันทึกความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรกีฬารวมกัน เปนตน
3. กรณีสมาคมกีฬาหรือองคกรกีฬาที่ มีความประสงคจะสงบุคลากรเขารับการ พัฒนามากกวา 1 ทาน
ขอใหจัดอันดับบุคลากรกีฬา หรือ กรุณาติดตอโดยตรง มาที่ กองพัฒนาบุคลากรกีฬา ฝายทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร: 0 2186 7522
4. การกีฬาแหงประเทศไทยจะแจงผลการพิจารณาผูมีสิทธิ์เขารับการพัฒนาผานทางสมาคมกีฬา องคกร
กีฬา และเว็บไซต http://hrd.sat.or.th
7. ขั้นตอนการสมัครและการชําระคาลงทะเบียนกรณีลงทะเบียนซอม
1. ผูเขารับการพัฒนาสงใบสมัครพรอมหลักฐาน (รูปถายหนาตรง ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป/สําเนาบัตรประชาชน/แบบขอรับหนังสือขอตัว(ถามี))
ณ กองพัฒนาบุคลากรกีฬา
ฝายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษา
การกีฬาแหงประเทศไทย
หรือ intersport@sat.or.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ทั้งนี้ผูสมัครจะตองมีรายชื่อในระบบการ
พัฒนาบุคลากรกีฬาของชาติ โดยสามารถเขาไปกรอกขอมูล ไดที่ http://hrd.sat.or.th
4/2. การกีฬา...

-42. การกีฬาแหงประเทศไทยจะแจงผลการพิจารณาใหทราบตอไป และในกรณีผูไดรับการพิจารณา
ไมสามารถเขารับการพัฒนาได การกีฬาแหงประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาบุคลากรในลําดับสํารองเขารับ
การพัฒนาแทน
3. ผูเขารับการพัฒนาในปที่ผานมาที่ยังไมสําเร็จการพัฒนา สามารถลงทะเบียนซอมไดโดยจะตอง
ชําระคาลงทะเบียนเปนเงินสด รายวิชาละ 3,565 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 แลว)
8. ขอกําหนดในการสําเร็จหลักสูตร
1. ตองเขารับการพัฒนาใหครบทุกรายวิชา ภายในระยะเวลา 3 ปนับจากลงทะเบียนครัง้ แรก
2. ผูเขารับการพัฒนาที่จะไดรับประกาศนียบัตรCertificate)
(
จะตองมีคุณสมบัติทั้ง 6 รายวิชา (ทุกขอ) ดังนี้
2.1 มีเวลาในการเขารับพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบในวิชานั้นๆ
2.2 เขารับการทดสอบ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมแตละวิชา ใหแลวเสร็จภายในชวงที่ดําเนินการ
พัฒนาและตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50
2.3 เขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และนําเสนองานรายบุคคลหรือรายกลุมกับวิทยากร
ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
9. สิทธิประโยชนที่ไดรับ
1. ผูสําเร็จการ
พัฒนาจะไดรับ ประกาศนียบัตร พรอมไดรับ การขึ้นทะเบียนเปน บุคลากรกีฬาดานการ
บริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติที่การกีฬาแหงประเทศไทยใหการรับรอง
2. ผูสําเร็จการ
พัฒนาสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเขารับการ พัฒนาตอเนื่องดาน
การบริหารจัดการกีฬาสูระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ
3. ผูสําเร็จการ พัฒนาจะไดรับสิทธิในการพัฒนาหรือการสนับสนุนอื่นๆ ที่ การกีฬาแหงประเทศไทย
กําหนด
10. วิทยากร
สถาบันกีฬาแหงสหรัฐอเมริกา จัดวิทยากรผูเชี่ยวชาญ มี
จากสถาบันกีฬาฯ วิชาละ 1 ทาน เดินทางมาใหการพัฒนา

ทักษะ ความรูความสามารถเฉพาะดาน

11. สิ่งที่ผูเขารับการพัฒนาจะไดรับ
1. เอกสารประกอบการ พัฒนา (ผูจัดขอสงวนสิทธิในการจัดทําและเปลี่ยนแปลงเอกสารตามความ
เหมาะสม)
2. อาหารกลางวัน/อาหารวางและเครื่องดื่ม
3. ที่พัก หองละ 2 ทาน สําหรับผูเขารับการพัฒนาที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัดและปริมณฑล ซึ่งพิจารณา
จากบัตรประจําตัวประชาชนเทานั้น กรณีที่ประสงคจะพักเดี่ยว ผูเขารับการพัฒนาจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง
12. ภาษาที่ใชในการพัฒนา
ใชภาษาอังกฤษในการพัฒนา โดยมีวิทยากรชาวไทยแปลเปนภาษาไทย ผูเขารับการพัฒนาควรมีทักษะใน
การฟง พูด และเขาใจภาษาอังกฤษพอใช เพื่อความเขาใจในการเรียนการสอน
5/13. สถานที่...

-513. สถานที่จัดการพัฒนา
ภาคทฤษฎี
จะแจงใหทราบภายหลัง
ภาคปฏิบัติ
สถานกีฬาภายในการกีฬาแหงประเทศไทยหรือศูนยภาคเอกชน
หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม
14. การขอตัวหนวยงานตนสังกัด
กรณีตองการหนังสือขอตัวจากการกีฬาแหงประเทศไทย กรุณาแจงชื่อ ที่อยู ตนสังกัดของผูเขารับ
การพัฒนาตามแบบฟอรมที่กําหนด
15. กําหนดการพิธีเปด / ปฐมนิเทศ / การเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ
วันศุกรที่ 8 มีนาคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยจะแจงสถานที่ใหทราบในภายหลัง

*************************************
หมายเหตุ สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
งานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ กองพัฒนาบุคลากรกีฬาฝายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 6)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
เลขที่ 286 การกีฬาแหงประเทศไทย ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
หมายเลขโทรศัพท 0 2186 7111 ตอ 8151 – 3 โทรสาร 0 2186 7522

งานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ
กองพัฒนาบุคลากรกีฬา ฝายทรัพยากรบุคคล
การกีฬาแหงประเทศไทย
มกราคม 2562

