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แผนยทุธศาสตร์สเปเชียลโอลิมปิคไทย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวนโยบายของคณะกรรมการอาํนวยการ 
(Special Olympics Thailand Board Policy) 

การศึกษารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สภาพ 
ปัญหา – ความต้องการ – ความจาํเป็น 

กาํหนดจุดยืนทางยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์สเปเชียลโอลิมปิคไทย 



 

 

คานิยม Core Values 

RISE 

R  Respect   เคารพในความแตกตาง และศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย 

I  Integrity   มีความเท่ียงตรง สุจริต ครบถวนในการดำเนินงาน 

S  Social Inclusion  สรางความความเทาเทียมและมีสวนรวมของสังคม 

E  Excellence   มุงม่ันใหเกิดความเปนเลิศในทุกดานของการทำงาน 

 

 

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย ไดดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร เพ่ือเปนเครื่องมือ

ในการดำเนินภารกิจ  โดยจัดทำแผนงานใหสอดคลองตามวิสัยทัศน พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร  

เปาประสงค  ผลผลิตและกลยุทธขององคกร  มีการกำหนดตัวชี้วัดในระดับตาง ๆ ท้ังในระดับองคกร 

และระดับศูนยภูมิภาค  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  

โดยแผนยุทธศาสตรสเปเชียลโอลิมปคไทยนี้ เปนเครื่องมือท่ีสำคัญจะชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ

กิจกรรมกีฬา และการพัฒนาทักษะความสามารถของนักกีฬาผูพิการทางสติปญญาและการเรียนรูใน

ประเทศไทย  

 

ในการจัดทำแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตรของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทยนั้น 

จะเปนการวางแผนในการพัฒนาท่ีจะสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของการกีฬาแหง

ประเทศไทย (พ.ศ.2565-2570) แนวนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการ ของสมาคมกีฬาสเปเชียล

โอลิมปคแหงประเทศไทย   ตลอดจนความตองการของนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา และประชาชน  

นอกจากนั้น จะมีการดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด(KPI)  ท้ังในระดับฝาย และระดับองคกรเพ่ือ

ใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป  รวมท้ังแผนการดำเนินงาน 

และการติดตามประเมินผลไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนใหการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย ประสบ

ความสำเร็จตามเปาหมายท่ีไดกำหนดไว 

 

 

 

 



 

 

วิสัยทัศน Vision 
องคกรกีฬาเปนเลิศของนักกีฬาท่ีบกพรองและพิการทางสติปญญา  เพ่ือสรางคุณคาในชีวิตของ

นักกีฬา และสงเสริมการยอมรับของสังคม 

 

นิยามวิสัยทัศน 

องคกรกีฬา  หมายถึง สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย รบัผิดชอบในการพัฒนา 

บริหาร จัดการด้านกีฬาให้กับคนพิการเพื่อนําไปสู่ความเป็นเลิศในระดับต่างๆท่ีสอดคล้องกับ

ความสามารถของนักกีฬา พัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคคลากรทางการกีฬาต่างๆ ทัง้ผูฝึ้กสอน ผูต้ัดสิน 

ผูบ้รหิาร ใหม้ีความรูค้วามสามารถเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายใหเ้ป็นรูปธรรม 

นักกีฬา หมายถึง  นักกีฬาท่ีพิการทางสติปญญา บกพรงทางการเรียนรู ซ่ึงเลนกีฬาชนิดตางๆ 

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  หมายถึง การแข่งขันกีฬากลุ่มแม่นํา้โขง การแข่งขันใน     

ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคเอเชียแปซิฟิค และการแข่งขัน

กีฬาสเปเชียลโอลิมปิคเวิรล์ซมัเมอรเ์กมส ์(ระดบัโลก) 

สเปเชียลโอลิมปคกลุมแมน้ำโขง  หมายถึง  การจัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค จัดใหก้บั       

5 ประเทศสมาชิก โดยสลบักนัเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาหมนุเวียน จดัทกุปี 

การแข่งขันในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียล        

โอลิมปิค จัดใหก้บั 11 ประเทศสถาบนัสมาชิกอาเซียน โดยสลบักันเจา้ภาพจัดการแข่งขันกีฬา

หมนุเวียน จดัทกุปี 

สเปเชียลโอลิมปคเอเชียแปซิฟค   หมายถึง  การจดัการแข่งขนักีฬาสเปเชียลโอในกลุม่ทวีปเอเชีย

แปซิฟิก ตามกฎสหพนัธกี์ฬาสเปเชียลโอลิมปิค จดัใหป้ระเทศสมาชิกเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬา

หมนุเวียน จดัทกุ  ๆ 2 ปี 

สเปเชียลโอลิมปคเวิรลซัมเมอรเกมส   หมายถึง   การจัดการแขงขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปค แบบ 

หลากหลายชนิดกีฬา ตามกฎสหพันธกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย จัดทุก ๆ 4 ป  

ผู้ฝึกสอน  หมายถงึ ผูฝึ้กสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยทกุชนิดกีฬา 

ผู้ตัดสิน   หมายถงึ กรรมการผูต้ด้สินกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยทุกชนิดกีฬา 

เจ้าหน้าที ่ หมายถงึ ผูท่ี้มีความสามารถในการจดัการแข่งขนักีฬา ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ 

สเปเชียลโอลิมปิคสากล 

 



 

 

พันธกิจ Mission 
1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนมาตรฐานสากล เพื่อบริหารองคกร

ใหพ่ึงพาตนเองและใหบริการกับผูมีสวนรวมอยางเทาเทียมและยุติธรรม   

2. สรางโอกาสทางกีฬาในทุกระดับ  ใหกับผูพิการทางสติปญญา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตามศักยภาพ

สูงสุดของแตละบุคคล สงเสริมสุขพลานามัยอยางตอเนื่อง เพื่อใหกีฬาเปนวิธีชีวิต ของผูพิการ

เหลานี้ ลดความเสี่ยงตอสุขภาพ และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 

3. พัฒนาความรูความสมารถของบุคลากรกีฬาเพื่อการทำงานกับนักกีฬาผูพิการทางปญญา อยางมี

ประสิทธิภาพ และทำงานเชิงบูรณาการกับบุคลากรกีฬาผูเชียวชาญเฉพาะทาง  

4. เผยแพรความรู ความเขาใจ และ หลักการที่ถูกตองเกี่ยวกับการพัฒนาผูพิการทางสติปญญา 

ใหกับครอบครัวนักกีฬาพิเศษ ชุมชน อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา หนวยงานภาคีและ

สาธารณชน 
 

วัตถุประสงค (Objective) 

1. เพื ่อพัฒนาโครงสรางองคกร การบริหารระบบ การจัดการแขงขันกีฬาทุกระดับ และสราง

เครือขายกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหไดมีสวนรวม ในการฝกซอมและการแขงขัน ท่ีเปนมาตรฐาน

ตามระเบียบและขอบังคับ ของ กกท. และสแปเชียลโอลิมปคสากล   

2. เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิตของผูพิการทางสติปญญาใหมีความสามารถตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล   

3. เพื่อใหนักกีฬาผูพิการทางสติปญญา เปนที่ยอมรับของสังคม และ เปนสมาชิกที่มีคุณคาของ

ชุมชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
1. การพัฒนาการบริหารจัดการ สรางความเขมแข็งองคกรใหมีมาตรฐาน ดำเนินการดวยระบบการ

จัดการอันเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย รวมท้ัง

องคกรสากล 

2. การพัฒนานักกีฬา พัฒนาและขยายเครือขายสถาบันสมาชิกท่ัวประเทศ เพ่ือเปดโอกาสใหนักกีฬา

มีสวนรวมในกิจกรรมสเปเชียลโอลิมปคฯ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  



 

 

3. การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา บุคลากรกีฬามีความรูความสามารถในการขับเคลื่อนโครงการ

ตางๆ รวมถึงการเขารวมการแขงขันทุกระดับ ใหบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ  

4. การพัฒนาการจัดการแขงขันกีฬา จัดการแขงขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปคทุกระดับเพ่ือเปนเสนทาง

ของการพัฒนานักกีฬาอยางตอเนื่อง โดยอยูในมาตรฐานที่สเปเชียล         โอลิมปคสากลยอมรบั 

พรอมเชื่อมโยงการทองเท่ียวในประเทศไทยสงเสริมเศรษฐกิจชาติ  

 

 

เปาประสงค (Goal) 
 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรสมาคม

กีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้ 

1. สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทยมีการบริหารจัดการทางการกีฬาท่ี ท่ีโปรงใส 

มีประสิทธิภาพ   เปนมาตรฐานระดับประเทศและสากล  มีความเปนมืออาชีพทางการ

กีฬาสเปเชียลโอลิมปค 

2. นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยไดรับการเตรียมความพรอมทุกมิติ เพ่ือการพัฒนาสู

ความสำเร็จในการแขงขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

3. บุคลากรกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย ไดรับการพัฒนาองคความรูใหปฏิบัติหนาท่ี

ในการขยายผลโครงการกีฬาระดับชาติ และมีสวนรวมในการแขงขันระดับนานาชาติได 

4. สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย มีศักยภาพ และ ความพรอมในการจัดการ

แขงขันท่ีมีมาตรฐานระดับนานาชาติได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลผลิต (Outcome) 
1. ระบบบริหารของสมาคมฯเปนท่ียอมรับ และชื่อถือ ของ สเปเชียลโอลิมปคสากล กกท และ 

ผูใหการสนับสนุน มีความยั่งยืนในการขยายผล 

2. ประชากรนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคของประทศเติบโตขยายฐานอยางตอเนื่อง และมีสวนรวม

ทางการกีฬาในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ ผลิตนักกีฬาท่ีมีคุณภาพอยางยั่งยืน 

3. มีบุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรมและปฏิบัติงานในระดับชาติ และนานาชาติ 

4. ประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพกีฬานานาชาติทุก 4 ป ซ่ึงผลักดันให นักกีฬาไทย

มีโอกาสเพ่ิมขีดความสามารถทางกีฬาจากการเขารวมการแขงขันสากลท่ีไทยเปนเจาภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทิศทางยุทธศาสตรสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย 

(พ.ศ.2565-2570) 
 

พันธกิจ 

(Mission) 

ประเด็นยุทธศาสตร 

(Strategic Issue) 

เปาประสงค 

(Goal) 

ผลผลิต 

(Outcome) 
1. พัฒนาระบบบริหารการ

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให

เปนมาตรฐานสากล เพื่อบริหาร

องคกรใหพึ่งพาตนเองและ

ใหบริการกับผูมีสวนรวมอยาง

เทาเทียมและยุติธรรม   

สรางความเขมแข็งองคกรให

มีมาตรฐาน ดำเนินการดวย

ระบบการจัดการอันเปนที่

ยอมรับของหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ

เอกชนในประเทศไทย 

รวมทั้งองคกรสากล 

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอ

ลิมปคแหงประเทศไทยมีการ

บริหารจัดการทางการกีฬาที ่

ที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ   

เปนมาตรฐานระดับประเทศ

และสากล  มีความเปนมอื

อาชีพทางการกีฬาสเปเชียล

โอลิมปค 

ระบบบริหารของสมาคมฯ

เปนที่ยอมรับ และเชื่อถือ 

ของ สเปเชียลโอลิมปคสากล 

กกท และ ผูใหการสนับสนุน 

มีความยั่งยืนในการขยายผล  

 

 

2 สรางโอกาสทางกีฬาในทุก

ระดับ  ใหกบัผูพิการทาง

สติปญญา เพื่อใหเกิดการพัฒนา

ตามศักยภาพสูงสุดของแตละ

บุคคล สงเสริมสุขพลานามัย

อยางตอเนื่อง เพื่อใหกีฬาเปนวธิี

ชีวิต ของผูพิการเหลานี้ ลดความ

เส่ียงตอสุขภาพ และลดความ

เหล่ือมล้ำของสังคม 

พัฒนาและขยายเครือขาย

สถาบันสมาชิกทัว่ประเทศ 

เพื่อเปดโอกาสใหนกักีฬามี

สวนรวมในกิจกรรมสเป

เชียลโอลิมปคฯ ที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปค

ไทยไดรับการเตรียมความ

พรอมทุกมิติ เพื่อการพัฒนา

สูความสำเร็จในการแขงขัน

ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 

ประชากรนักกีฬาสเปเชียลโอ

ลิมปคของประทศเติบโตขยาย

ฐานอยางตอเนื่อง และมีสวน

รวมทางการกีฬาในทุกพื้นที่

ของประเทศ ผลิตนักกีฬาที่มี

คุณภาพอยางยั่งยืน 

 

3. พัฒนาความรูความสามารถ

ของบุคลากรกีฬาเพื่อการทำงาน

กับนักกีฬาผูพิการทางปญญา 

อยางมีประสิทธภิาพ และทำงาน

เชิงบูรณาการกับบุคลากรกีฬาผู

เชียวชาญเฉพาะ 

บุคลากรกีฬามีความรู

ความสามารถในการ

ขับเคล่ือนโครงการตางๆ 

รวมถึงการเขารวมการ

แขงขันทุกระดับ ใหบรรลุ

เปาหมาย อยางมีประสิทธฺ

ภาพ  

บุคลากรกีฬาสเปเชียลโอ

ลิมปคแหงประเทศไทย 

ไดรับการพัฒนาองคความรู

ใหปฏิบัติหนาที่ในการขยาย

ผลโครงการกีฬาระดับชาติ 

และมีสวนรวมในการแขงขัน

ระดับนานาชาติได 

มีบุคลากรกีฬาที่ผานการ

อบรมและปฏบิัติงานใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

 

4. เผยแพรความรู ความเขาใจ 

และ หลักการที่ถกูตองเกี่ยวกับ

การพัฒนาผูพกิารทางสติปญญา 

ใหกับครอบครัวนักกีฬาพิเศษ 

ชุมชน อาสาสมัคร 

สถาบันการศึกษา หนวยงานภาคี

และสาธารณชน 

จัดการแขงขันกีฬาสเปเชียล

โอลิมปคทุกระดับเพื่อเปน

เสนทางของการพัฒนา

นักกีฬาอยางตอเนื่อง โดย

อยูในมาตรฐานที่สเปเชียลโอ

ลิมปคสากลยอมรับ พรอม

เชื่อมโยงการทองเที่ยวใน

ประเทศไทยสงเสริม

เศรษฐกิจชาติ  

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอ

ลิมปคแหงประเทศไทย มี

ศักยภาพ และ ความพรอม

ในการจัดการแขงขันที่มี

มาตรฐานระดับนานาชาติได 

ประเทศไทยไดรับมอบหมาย

ใหเปนเจาภาพกีฬานานาชาติ

ทุก 4 ป ซ่ึงผลักดันให 

นักกีฬาไทยมีโอกาสเพิ่มขีด

ความสามารถทางกีฬาจาก

การเขารวมการแขงขันสากล

ที่ไทยเปนเจาภาพ  

 



 

 

รายละเอียดแผนงาน 
 

เปาประสงคท่ี 1 :  สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทยมีการบริหารจัดการทางการ

กีฬาท่ี ท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพ   เปนมาตรฐานระดับประเทศและสากล  มีความเปนมืออาชีพ

ทางการกีฬาสเปเชียลโอลิมปค 

 

กำหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 5 ป 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวนของโครงการท่ีไดรับการ

สนับสนุนในประเทศ 

ครั้ง 3 3 2 2 2 3 

จำนวนของโครงการท่ีไดรับการ

สนับสนุนในตางประเทศ 

ครั้ง 2 2 1 1 1 1 

การไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพจัด

กิจกรรมในระดับนานาชาติ(การอบรม,

การประชุม, การแขงขัน) 

ครั้ง 1 1 0 1 1 0 

 

 

ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

- เลขาธิการสมาคมฯ 

- ผูอำนวยการสมาคมฯ 

ผลผลิต  : ระบบบริหารของสมาคมฯเปนท่ียอมรับ และเชื่อถือ ของ สเปเชียลโอลิมปคสากล,        

การกีฬาแหงประเทศไทย และ ผูใหการสนับสนุน มีความยั่งยืนในการขยายผล 

 

ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนผลผลิต 

- ผูอำนวยการสมาคมฯ 

- เจาหนาท่ีทุกฝาย 

 

 



 

 

กลยุทธ   :     

1. มีระบบทำงานท่ีติดตามตรวจสอบ และวิเคราะหผลได  

2. บุคลากรพัฒนาทักษะความรูอยางตอเนื่อง 

3. มีเครื่องมือท่ีทันสมัย สื่อสารไดทันการ  

4. ถอดบทเรียนจากการทำงานเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึน 

 

มาตรฐานและแนวปฏิบัติของกลยุทธ 

1. บุคลากรเขารวมประชุมในระดับนานาชาติ 

2. การติดตอสื่อสารผานสื่อโชเชียลในการทำงาน 

ผูรับผิดชอบในการบริหารกลยุทธ  : 

- ผูอำนวยการสมาคมฯ 

- เจาหนาท่ีสมาคมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เปาประสงคท่ี 2 :  นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยไดรับการเตรียมความพรอมทุกมิติ เพ่ือการ

พัฒนาสูความสำเร็จในการแขงขันระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

 

กำหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 5 ป 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวนนักกีฬาท่ีแขงขันทุกระดับใน

ระดับชาต ิ

คน 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 

จำนวนท่ีเขารวมแขงขันในระดบั

นานาชาติ  

คน 

 

40 

FB,CC 

35 

WG 

32 

FB 

16 

BM 

32 

FB 

35 

WG 

 

ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

- เลขาธิการสมาคมฯ 

- ผูอำนวยการสมาคมฯ 

ผลผลิต  : ประชากรนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคของประเทศเติบโตขยายฐานอยางตอเนื่อง และมีสวน

รวมทางการกีฬาในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ ผลิตนักกีฬาท่ีมีคุณภาพอยางยั่งยืน 

 

ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนผลผลิต 

- ผูอำนวยการสมาคมฯ 

- ฝายเทคนิคกีฬา 

กลยุทธ  :   

1. สรางความเขมแข็งใหสถาบันสมาชิกและเครือขายท่ัวประเทศ 

2. เผยแพรองคความรูท่ีทันการณและเฉพาะเจาะจง 

3. จัดทำโครงการเพ่ือเอ้ือตอการเขารวมของนักกีฬาทุกระดับความสามารถ 

4. พัฒนาระบบการฝกซอมนักกีฬา ใหมีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ   

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานและแนวปฏิบัติของกลยุทธ 

1. จัดการแขงขันกีฬาภายในจังหวัด 

2. การอบรมผูฝกสอนกีฬา 

3. การเผยแพรโครงการใหม ๆ 

 

ผูรับผิดชอบในการบริหารกลยุทธ  : 

- ผูอำนวยการสมาคมฯ 

- เจาหนาท่ีสมาคมท่ีรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เปาประสงคท่ี 3 :  บุคลากรกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย ไดรับการพัฒนาองคความรู

ใหปฏิบัติหนาท่ีในการขยายผลโครงการกีฬาระดับชาติ และมีสวนรวมในการแขงขันระดับ

นานาชาติได 

 

กำหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 5 ป 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวนผูฝกสอนท่ีเขารับการอบรมและ

รับรองโดยสมาคม  

คน 120 180 210 210 240 240 

จำนวนผูตดัสินท่ีเขารับการอบรมและ

รับรองโดยสมาคม 

คน 40 40 40 40 40 40 

จำนวนผูฝกสอนท่ีไดรับการคัดเลอืก

เปนตัวแทนประเทศไทยในการแขงขัน

ในระดับนานาชาติ  

คน 8 30 4 4 8 30 

 

ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

- เลขาธิการสมาคมฯ 

- ผูอำนวยการสมาคมฯ 

ผลผลิต  : มีบุคลากรกีฬาท่ีผานการอบรมและปฏิบัติงานในระดับชาติ และนานาชาติ 

 

ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนผลผลิต 

- ผูอำนวยการสมาคมฯ 

- ฝายเทคนิคกีฬา 

กลยุทธ  :    

1. พัฒนาบุคลากรกีฬาทุกชนิดกีฬาทุกระดับ สำหรับทุกกลุมเปาหมาย 

2. พัฒนาบุคลากรทุกบทบาทเก่ียวกับการดูแลผูพิการทางสติปญญา 

3. สรางเสนทางในการพัฒนาบุคลากรกีฬาเพ่ือกาวสูระดับสากล 

4. เปดโอกาสใหบุคลากรพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือไดรับการอบรม/เขารวมประชุมในระดับสากล 

 

 



 

 

มาตรฐานและแนวปฏิบัติของกลยุทธ 

1. การจัดอบรมผูฝกสอนกีฬา 

2. การจัดอบรมผูตัดสินกีฬา 

3. การอบรมอาสาสมัคร 

ผูรับผิดชอบในการบริหารกลยุทธ  : 

1. เลขาธิการสมาคมฯ 

2. ผูอำนวยการสมาคมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เปาประสงคท่ี 4 :  สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย มีศักยภาพ และ ความพรอม

ในการจัดการแขงขันท่ีมีมาตรฐานระดบันานาชาติได 

 

กำหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 5 ป 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 2570 

รายการแขงขันท่ีจัดในระดับภูมิภาค ครั้ง 3 3 3 4 4 4 

รายการแขงขันท่ีจัดในระดับชาต ิ ครั้ง 1 1 1 1 1 1 

เจาภาพจดัการแขงขันระดับนานาชาติ ครั้ง 1 1 0 1 1 0 

 

ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

- เลขาธิการสมาคมฯ 

- ผูอำนวยการสมาคมฯ 

ผลผลิต  : ประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพกีฬานานาชาติทุก 4 ป ซ่ึงผลักดันให นักกีฬา

ไทยมีโอกาสเพ่ิมขีดความสามารถทางกีฬาจากการเขารวมการแขงขันสากลท่ีไทยเปนเจาภาพ  

 

ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนผลผลิต 

- ผูอำนวยการสมาคมฯ 

- ฝายเทคนิคกีฬา 

กลยุทธ:     

1. พัฒนาความรูและสรางความเขมแข็งใหกับบุคลการจัดการแขงขัน 

2. นำเทคโนโลยีมาชวยในการบริหารจัดการแขงขันทุกระดับ 

3. การขยายฐานนักกีฬา เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักกีฬาใหมีตัวเลือกนักกีฬาเปนเลิศมากข้ึน 

4. พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 

ผูรับผิดชอบในการบริหารกลยุทธ  : 

- เลขาธิการสมาคมฯ 

- ผูอำนวยการสมาคมฯ 


