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ประกาศสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
เรื่อง นโยบายการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาทางน้ำ
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาให้ “นั ก กี ฬ า” มี ศั ก ยภาพและ
สมรรถภาพ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็น เลิ ศจนถึงความเป็นนักกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนี้ จึงได้กำหนดนโยบายการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาทางน้ำ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนานักกีฬา กีฬาว่ายน้ำ กี ฬาโปโลน้ำ กีฬาระบำใต้น้ำ กีฬากระโดดน้ำ กีฬาว่ายน้ำมาราธอน และ
กีฬาว่ายน้ำสูงอายุ ให้มีศักยภาพและสมรรถภาพสูงสุดตลอดการแข่งขัน และเพื่อสรรหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการ
พัฒนานักกีฬา กีฬาว่ายน้ำ กีฬาโปโลน้ำ กีฬาระบำใต้น้ำ กีฬากระโดดน้ำ กีฬาว่ายน้ำมาราธอน และกีฬาว่ายน้ำสูงอายุ
สู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการประยุ กต์ ใช้ วิท ยาศาสตร์ การกีฬ ากับ กี ฬ าทางน้ ำ ประกอบด้ว ยองค์ ป ระกอบหลั ก ที่ ส ำคั ญ 3
ประการคือ
1. การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. การเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขัน
3. การพัฒนาความรู้บุคลากรทางการกีฬา
1. การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.1 กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงาน อนุกรรมการ กรรมการ ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา จะต้องเป็นกระบวนการที่โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
1.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งที่ได้รับเงิน
ค่าจ้างหรือเป็นอาสาสมัคร จะต้องมีความเหมาะสมในเรื่องต่อไปนี้
1.2.1 คุณสมบัติ
1.2.2 ประสบการณ์
1.2.3 มีใบประกอบวิชาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้อง
ถ้ า ต่ อ มาเมื่ อ ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว พบปั ญ หาหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งในความเหมาะสมข้ า งต้ น ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ให้
คณะกรรมการกลั่นกรอง ส.ว.ท.พิจารณาปัญหาหรือข้อบกพร่องเหล่านั้นจนได้ข้อยุติ และอาจเป็นผลให้ ส.ว.ท. ยกเลิก
การจ้างและการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นได้
1.3 การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จะต้องเป็นไปตามหลักการแห่งวิชาชีพ
มีจ ริย ธรรม และส่ งเสริม ศักยภาพของนั กกีฬ าและ ส.ว.ท.ในภาพรวม ถ้าการปฏิบั ติงานดั งกล่ าวก่อ ให้ เกิด ปัญ หา
ข้อบกพร่องหรือผลเสียหายต่อบุคคลากรทางการกีฬาของ ส.ว.ท. และ ส.ว.ท.แล้ว ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง ส.ว.ท.
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พิจารณาสาเหตุของปัญหา ข้อบกพร่องหรือผลเสียหายเหล่านั้นจนได้ข้อยุติ ถ้าสาเหตุนั้นทำให้เกิดข้อบกพร่องหรือผล
เสียหายต่อการปฏิบัติงานของ ส.ว.ท. ส.ว.ท.สามารถยกเลิกการจ้างและการปฏิบัติงานต่อผู้ปฏิบัติงานนั้นได้
1.4 ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในกรณีที่รับเงินค่าจ้าง จะต้องได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จาก ส.ว.ท. ทุกๆ 6 เดือน หากไม่ผ่านการประเมิน 2 ครั้ง ให้ คณะกรรมการกลั่นกรอง ส.ว.ท.พิจารณา
สาเหตุของการไม่ผ่านการประเมิน ถ้าสาเหตุนั้นทำให้เกิด ข้อบกพร่องหรือ ผลเสียหายต่อการปฏิบัติงานของ ส.ว.ท.
ส.ว.ท.สามารถยกเลิกการจ้างต่อผู้ปฏิบัติงานนั้นได้
2. การเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขัน
2.1 ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเพื่อให้
เกิดศักยภาพและสมรรถภาพสูงสุดตลอดการแข่งขันโดย
2.1.1 การคั ด เลื อ กและสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ ด้ า น
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในและต่างประเทศ มาให้คำแนะนำและร่วมจัดทำแผนการฝึกซ้อมนักกีฬาโดยการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆ
2.1.2 การจัดหาเครื่องมือ เครื่องช่วยฝึกและอุปกรณ์ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัย และ
เหมาะสมกับประเภทกีฬา
2.1.3 การนำเทคนิคสมัยใหม่และผลการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองแล้ว
มาพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมนักกีฬาให้มีสมรรถภาพเพิ่มขึ้น ทำให้มีการพัฒนาสถิติในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดทำแผนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาประกอบแผนเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ โดยแผนดังกล่าวอาจประกอบด้วย
2.2.1 การทดสอบทางด้านสรีรวิทยา
2.2.2 การใช้เวชศาสตร์การกีฬาระหว่างการฝึกซ้อม
2.2.3 การพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตของนักกีฬา
2.2.4 การใช้โภชนาการการกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อมและก่อนการแข่งขัน
2.3 จัดทำรายงานการประเมินผลการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันระดับนานาชาติในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆ ตลอดจนปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมา
ปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันระดับนานาชาติในโอกาสต่อไป
3. การพัฒนาความรู้บุคคลากรทางการกีฬา
3.1 กำหนด ปรับปรุง และจัดทำเนื้อหาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาให้เป็นมาตรฐานและ
ทันสมัยเพื่อบรรจุลงในหลักสูตรและโครงการอบรมความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ว.ท.
3.2 จัดส่งผู้ฝึกสอนในสังกัด ส.ว.ท. หรือเจ้าหน้าที่ของ ส.ว.ท.เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของฝ่าย
วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสามารถนำมาขยายผลในขั้นต่อไป
3.3 จัดการฝึกอบรมบุคคลากรทางการกีฬาของ ส.ว.ท.และสโมสรสมาชิกได้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการเตรียม
ความพร้อมนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันและการเขียนแผนการฝึกซ้อมนักกีฬา โดยใช้งบประมาณของ ส.ว.ท.
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3.4 จั ด ทำความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการด้ านวิ ท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ ากั บ หน่ ว ยงานภายนอกทั้ งในและ
ต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน
และบุคลากรทางการกีฬา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วหน้ากัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

พลเอก
(ศิริชัย ดิษฐกุล)
อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

