การพัฒนาบุคลากรกีฬาสูผูนํากีฬา Thailand Sport Leaders Programme
โดยความรวมมือระหวาง
การกีฬาแหงประเทศไทย และ World Academy of Sport (WAoS)
1. เนื้อหา
การกีฬาแหงประเทศไทยรวมกับ World Academy of Sport (WAoS) จัดใหมีโครงการการพัฒนาบุคลากรกีฬา
สูผูนํากีฬา (Thailand Sport Leaders Programme) ซึ่งผูที่สําเร็จการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรผูบริหาร (Executive
Certificate) จาก World Academy of Sport โดยเนื้อหาหลักสูตรการอบรมประกอบดวย 3 รายวิชา ไดแก
1. Major Events การบริหารการจัดการแขงขัน
2. Facility Management การบริหารสถานกีฬา
3. National Federations การบริหารสมาคมกีฬา
2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาผูบริหารกีฬา ใหสามารถพัฒนาไปสูการเปนบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ โดยมีความรู ความเขในด
าใจ าน
ตาง ๆ ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ ในการเปนบุคลากรกีฬาที่สามารถเปนผูนําในการพัฒนาวงการกีฬาไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังสามารถรองรับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต
3. ระยะเวลาการอบรม
การอบรมแบงออกเปน 3 รายวิชา ดังนี้
รายวิชา

ระหวางวันที่

วิชา
Major Events

1

13 –17 กุมภาพันธ 2555

2

26 – 30 มีนาคม 2555

3

23 – 27 เมษายน 2555

(วัตถุประสงค/กลยุทธ, การวางแผนรองรับเหตุการณสําคัญ,
การดําเนินการ)

Facility Management
(การพัฒนา, การบํารุงรักษา, โครงการตางๆ)
National Federations
(โครงการพัฒนาความสามารถขั้นสูง, การบริหารงานทั่วไป)

หมายเหตุ 1. จัดการอบรมระหวางวันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 – 17.30 น. ของทุกวัน
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการอบรมตามความเหมาะสม จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง

4. การดําเนินการอบรม
การอบรมจะประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้
1. การบรรยาย สัมมนา อภิปราย ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 รายวิชา ๆ ละ 5 วัน
2. การทําโครงงานกลุม ๆ ละ 5 คน ดําเนินการโดย
2.1 ผูเขารับการอบรมตองนําเสนอหัวขอโครงการ ซึ่งมีเนื้อหาและขอบเขตขอมูลบนพื้นฐานความสนใจและ
เกี่ยวของกับกีฬา ซึ่งจะนํามาจัดลําดับความนาสนใจของแตละหัวขอ และผูอํานวยการโครงการ (Programme
Director) จะพิจารณามอบหมายใหแตละกลุมดําเนินการ
2.2 ผูเขารับการอบรมจะตองทําการศึกษาและจัดทําขอมูลใหพรอมกอนเริ่มการอบรมในรายวิชาตอไป โดย
จะไดรับประเด็นคําถามตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ระหวางการอบรม
2.3 การดําเนินการทําโครงงานกลุม ประกอบดวย
2.3.1 การทําบทสรุปฉบับยอ (
Executive Summary) จํานวน 1 หนา
2.3.2 รายงานการศึกษา
(Written Report) จํานวน 500 คํา พรอมภาคผนวกและเอกสารอางอิง
ตามหลักวิชาการ (Harvard standard)
2.3.3 การนําเสนอโครงงาน(Presentation) จะดําเนินการในชวงเริ่มการอบรมรายวิชาตอไป กลุมละ 10นาที
เปนการนําเสนอเนื้อหาที่แตละกลุมไดไปทําการศึกษามาแลว ทั้งนี้ ในการนําเสนอแตละครั้ง วิทยากรจะให
ขอคิดเห็น แนะนํา และเสนอใหมีการปรับปรุงบทสรุปฉบับยอและรายงานการศึกษา ซึ่งผูเขารับการอบรมตอง
ปรับปรุง/แกไขใหแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่ดําเนินการอบรมรายวิชานั้น ๆ
3. จะนําทฤษฎีแบบผสมผสานมาบรรยายระหวางแตละรายวิชา เพื่อแนะนําสาระสําคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และสงเสริมปฏิสัมพันธในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
5. ขอกําหนดในการสําเร็จหลักสูตร
1. ผูเขาอบรมจะตองจัดทํารายงานและนําเสนอผลงานตอสถาบันฯ ใหแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่ดําเนินการ
อบรมรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามความเหมาะสม
2. ผูเขารับการอบรม ตองมีเวลาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละรายวิชารวมทั้ง 3 รายวิชา จึงจะมีสิทธิ์รับ
ประกาศนียบัตร
3. ผูเขาอบรมประจําป 2555 จะตองอบรมใหครบทุกรายวิชา ภายในระยะเวลา 3 ปนับจากลงทะเบียนครั้งแรก
4. ผูเขาอบรมประจําป 255 5 ที่ไมผานในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง จะตองชําระคาลงทะเบียนอบรมใหมจํานวน
2,500 บาทตอรายวิชา (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ทั้งนี้ กรณีที่ผูเขารับการอบรมไมผานมากกวา2 รายวิชา ใหเหมาจายเปนเงิน
5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
5. ถาผูเขารับการอบรมลงทะเบียนแลวไมจบหลักสูตรภายในระยะเวลา
3 ป ตามที่กําหนด หากประสงคจะลงทะเบียน
อบรมใหม จะตองชําระคาลงทะเบียน หลักสูตรละ5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

6. สิทธิประโยชนที่ไดรับ
1. ผูสําเร็จการอบรมสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเขารับการอบรมตอเนื่องและศึกษาดูงานดาน
ผูนํากีฬา ณ ตางประเทศ
2. ผูผานการอบรมจะไดรับสิทธิในการพัฒนาหรือการสนับสนุนอื่นๆ ที่ กกท. กําหนด
7. วิทยากร
สถาบัน

WAoS จะคัดเลือกวิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ที่มีความรูความสามารถ เดินทางมาใหการอบรม

8. คาลงทะเบียน
การกีฬาแหงประเทศไทย เปนผูสนับสนุนคาใชจายใหแกผูเขารับการอบรม ประมาณคนละ 138,000 บาท
9. สิ่งที่ผูเขารับอบรมจะไดรับ
1. ผูสําเร็จการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรผูบริหาร
(Executive Certificate)
2. เอกสารประกอบการอบรม (ผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทําและเปลี่ยนแปลงเอกสารตามความเหมาะสม)
3. อาหารกลางวัน / อาหารวางและเครื่องดื่ม
4. เสื้อโปโล จํานวน1 ตัว เสื้อเชิ้ต จํานวน 1 ตัว เสื้อแจคเก็ต จํานวน 1 ตัว และกระเปาใสเอกสาร จํานวน
1 ชุด
10. ภาษาที่ใชในการอบรม
ใชภาษาอังกฤษในการอบรม โดยมีวิทยากรชาวไทยแปลเปนภาษาไทย ทั้งนี้ ผูเขารับการอบรมควรมีทักษะ
ในการฟง พูด และเขาใจภาษาอังกฤษดี เพื่อความเขาใจในการเรียนการสอน
11. สถานที่อบรม
การอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดการอบรม ณ โรงแรมเดอะ แกรนด โฟวิงส คอนเวนชั่น ถนนศรี
นครินทร(อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม)
12. การขอตัว
กรณีตองการหนังสือขอตัวจากการกีฬาแหงประเทศไทย กรุณาแจงชื่อ ที่อยู ตนสังกัดของผูเขารับการอบรมตาม
แบบฟอรมที่กําหนด
13. ที่พัก
การกีฬาแหงประเทศไทย ไมไดสนับสนุนงบประมาณสําหรับคาที่พัก ผูเขารับการอบรมตองจัดหาและ
รับผิดชอบคาที่พักระหวางการอบรมฯ ดวยตนเอง

