โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดการพัฒนา ( อบรมผู้ตัดสิน ) กีฬาคาราเต้ ระดับชาติ ประเภทต่อสู้ Licence B
***************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577) ได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ในระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งเป็น 4 ระยะๆ ละ
5 ปี โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และด้านกฎหมาย
ซึ่งการกีฬาจะอยู่ในด้านสังคม
จากเหตุผลดังกล่าว สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
ทั้งนี้เพื่อ เป็นการแสดงให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาประชากรทางการกีฬา ซึ่งรวมถึงบุค ลากรด้านผู้ฝึกสอนกีฬา
ให้ได้รับการพัฒนา และจากการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติที่ผ่านมา ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
และยังมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการและยังไม่ได้มาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬา ทุก
ระดับ
ดังนั้น สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
พัฒ นาการกีฬาแห่งชาติ นำมาพัฒนาบุค ลากรกีฬา ด้านผู้ ตัดสินกีฬาคาราเต้ เพื่อ พัฒนาประสิท ธิภาพผู้ ตัดสิน อย่าง
ต่อเนื่อง และให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ ความรู้ในทิ ศทางเดียวกันในการเผยแพร่กีฬาคาราเต้ ให้เป็นมาตรฐานทั่ ว
ทุกภูมิภาค ทั้งด้านพื้นฐาน ทักษะ เทคนิค รวมถึงวัฒนะธรรม และจริยธรรมจรรยาบรรณ ของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
คาราเต้ สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับชาติอย่างเป็นระบบครบวงจร และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ประสบ
ความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและสร้างความสุขให้คนไทยอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีความสามารถสูงขึ้น สามารถพัฒนาจากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ
2.2 เพื่อพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา ให้มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการในทุกภูมิภาค
2.3 เพื่อพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาให้สามารถสร้างทักษะการนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนากีฬา
ของชาติในการสร้างขยายฐานและพัฒนานักกีฬา
3. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
- ผู้ตัดสิน กีฬาคาราเต้ จำนวน 20 คน
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4. ระยะเวลาดำเนินงาน/สถานที่ดำเนินงาน
- จำนวนวันที่จัดอบรม รวม 3 วัน
- ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน พ.ศ. 2562
- จัดอบรม ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพมหานคร
5. ความสำคัญ/ความจำเป็นที่ต้องการดำเนินการหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรทางการกีฬาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ด้านการตัดสินกีฬา
2. บุคลากรทางการกีฬามีความสามารถนำความรู้ไปพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
4. บุคลากรที่ผ่านการอบรมสามารถพัฒนาต่อในระดับนานาชาติ
6. ตารางการจัดการอบรม
- รายละเอียดดังแนบ
7. รายชื่อวิทยากร
7.1 นายดุลยรัตน์ รัตนพันธ์
(วิทยากร ภาคเอกชน)
7.2 น.ส.ปิยะนันต์ ราชบันดิษฐ์ (วิทยากร ภาคเอกชน)
7.3 นางสาววราพร พงษ์เถื่อน
เจ้าหน้าที่สมาคม
7.4 นางสาวชนิตรนันทน์ แสนบูรณพันธ์ เจ้าหน้าที่สมาคม
8. คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ผู้เข้ารับการอบรมฯ
การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา
คุณสมบัติทั่วไป
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์
3. เป็นผู้ผ่านการอบรม Licence C ของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
4. ผู้ตัดสิน Licence B ของสมาคมที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. เป็นสมาชิกชมรม สโมสร สถาบันการศึกษา ที่ได้รับรองจากสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไ ทย
6. เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาจังหวัดหรือสถาบันอื่นๆ
7. ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
8. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ
มาตรฐาน
1. หลักสูตรการอบรมโดยสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนด
2. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรม เมื่อ
2.1 มีระยะเวลาในการเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.2 มีความสนใจ มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะรับความรู้จากวิทยากร
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3. ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม เมื่อ
3.1 มีระยะเวลาในการเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 มีความสนใจ มุ่งมั่น ตัง้ ใจที่จะรับความรู้จากวิทยากร
3.3 ต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
4. ได้รับบัตรประจำตัวผู้ตัดสิน ( ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ กกท. )
5. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสิน ของประเทศไทยโดยความร่วมมือ จากสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย และ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
6. การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการติดตามและประเมินผล หลังการอบรมในปีถัดไป ในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ระดับภาค การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและรอบคัดเลือกระดับภาค
การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันกีฬามหาวิท ยาลัย
การแข่งขันกีฬานักเรียน การแข่งขันระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค หรื อการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติ หรือรายการอื่น ๆ
7. ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะๆ หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายใน 2 ปี จะถูกคัดรายชื่อ
ออกจากทะเบียนบุคลากรกีฬา และจะมีผลต่อการพัฒนาและส่งเสริมในโอกาสต่อไป
9. วิธีการจัดอบรม
1. ประชุมวางแผน การพัฒ นาบุค ลากรกีฬ าโดยเชิญ ผู้เกี่ย วข้อ งประชุมหารือ โดยให้ท างสมาคมกีฬ าแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
2. ดำเนิน การประสานงานและประชาสัมพัน ธ์ กำหนดหลัก เกณฑ์คุณ สมบัติผู้เข้ารับ การพัฒ นาบุค ลากร
ทางการกีฬา โดยพิจารณาบุคลากรกีฬาในการเข้ารั บการอบรมร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
3. ประสานงานส่ว นที ่เ กี ่ย วข้อ งเพื ่อ ขอใช้ส ถานที ่ทั ้ง ภาคทฤษฏีแ ละภาคปฏิบ ัต ิแ ละค่า ใช้จ ่า ยต่า ง ๆ
โดยให้ผู้ป ระสานงานที่ได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณใน
การเนินงาน
4. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬาโดยให้มีการปฐมนิเทศและพิธีเปิดการอบรม
-ดำเนินการอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการได้กำหนด
-ประเมินผลหลังการอบรม
-พิธีปิดการอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตร
5. สรุปผลการดำเนินงาน
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10. วิธีการสอบและการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
วิธีการสอบ
-สอบภาคทฤษฏี
-สอบภาคปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมิน
บุคลากรทางการกีฬา มีขีดสมรรถนะสูง สามารถผ่านเกณฑ์ในระดับชาติ ( ร้อยละ 70 )
11. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ
( ขออนุมัติภายหลังจำนวน 20 คน )
ผู้เสนอโครงการ

( ดร. อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ )
นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
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