
                                                           

 

 

             

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทางการกฬีาระดบัชาติ 

โดยขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุพฒันาการกฬีาแหง่ชาติ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

การพฒันา (ผูฝ้กึสอน) วซู ูระดบั/ชัน้ Level 1 

 

๑. หลกัการและเหตผุล  

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนือ่ง และให้ผู้เข้ารับอบรมมีความ

เข้าใจ ความรู้ในทิศทางเดียวกันในการเผยแพร่กีฬาวูซูให้เป็นมาตรฐานทัว่

ทุกภมูิภาค ทั้งดา้นเทคนิค ระเบียบวินยั การเคารพกตกิา และกตกิาการแข่งขัน

กีฬา วูซ ูสามารถน าไปถ่ายทอดให้กับนักกฬีาซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการ

พัฒนากีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มุ่งสู่ความเป็น

เลิศระดับชาติอย่างเป็นระบบ และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ประสบ

ความส าเร็จในการแขง่ขันกีฬาระดับชาติที่จะสร้างชื่อเสยีงให้กับประเทศ 

 

๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑ เพ่ือเพิ่มจ านวนบุคลากรผูฝ้ึกสอนให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนา

นักกีฬาท้ังภายในจังหวัดและทัว่ภูมภิาค 

๒.๒ เพ่ือน าองค์ความรู้สู่การปฏบิัติไปในทิศทางเดียวกันด้วยการพัฒนา

นักกีฬาวูซูอยา่งเป็นระบบต่อเนื่อง 

๒.๓ เพ่ือให้ผูฝ้ึกสอนสามารถพัฒนานักกีฬาในระดับรากหญ้าก้าวสู่ความ

เป็นเลิศ 

๒.๔ เพ่ือเป็นการเตรียมการในดา้นความสามารถของผูฝ้ึกสอนอยา่งถูกต้อง

ตาม พรบ.ส่งเสริมผู้ฝกึสอนและผูต้ัดสินในอนาคต 

 

๓. วนั เวลา ก าหนดการอบรม  / สถานทีด่ าเนนิงาน 

-   ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ 

น. 

-   จัดอบรม ณ ห้องประชมุไอยเรศ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสรุินทร ์

 

 

     ๓.   คา่สมคัรเขา้รว่มฝกึอบรม 



           ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม    ๒,๐๐๐ บาท / ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

     -   ค่าเอกสารการอบรม 

     -   ค่าที่พัก ๔ คืน รวมอาหารเช้า / พักห้องละ ๒ ท่าน (พักเดีย่ว จ่ายเพ่ิมคืน

ละ ๓๕๐ บาท) 

     -   ค่าอาหารกลางวัน พร้อมเบรก 2 มื้อ 

     -   ค่าเสื้อผู้เขา้อบรม 1 ตว้ 

 

     ๔.   จ านวนผูเ้ขา้อบรมฯ 

ผู้ฝกึสอนกีฬาวูซ ูจ านวน ๕๐ คน 

 

     ๕.  คณุสมบตั ิ/ หลกัเกณฑผ์ูเ้ขา้รบัการอบรม การพฒันาผูฝ้กึสอนกฬีา 

คณุสมบตัทิัว่ไป 

๑. สัญชาติไทย 

๒. เป็นผู้ฝึกสอนในมหาวทิยาลยั โรงเรยีน หรือชมรม สโมสร ที่เป็นสมาชิก

ของสมาคมกีฬาวซููแหง่ประเทศไทย 

๓. ต้องมีผลงานการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ฝกึสอน ในระดับมหาวิทยาลยั ระดบัจังหวัด

ขึ้นไป 

 

            มาตรฐาน 

๑. หลักสูตรการอบรมโดย สมาคมกีฬาวูซแูห่งประเทศไทย เป็นผูก้ าหนด 

๒. ได้รับเกียรตบิัตรเข้ารว่มการอบรม เมื่อ 

          ๒.๑ มรีะยะเวลาในการเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

          ๒.๒ มีความสนใจ มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะรบัความรูจ้ากวิทยากร 

             ๓.  ได้รบัวฒุบิัตรในการอบรม เมื่อ 

                      ๓.๑  มีระยะเวลาในการเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

                      ๓.๒  มีความสนใจ มุ่งมั่น ตัง้ใจที่จะรับความรู้จากวิทยากร 

                      ๓.๓  ต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฏ ี และภาคปฏิบตัติามที่หลกัสูตร 

ก าหนด 

    ๔.   ไดร้ับบัตรประจ าตัวผู้ฝกึสอน 

             ๕.   ขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ฝกึสอนของประเทศไทย โดยความร่วมมือจากสมาคม

กีฬาวซููแห่งประเทศไทย และการกีฬา 

                   แห่งประเทศไทย 

             ๖.   การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการติดตามและประเมินผล หลังการอบรมใน

ปีถัดไป ในการปฏิบตัหิน้าท่ีในการ 

                   แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิ รอบคัดเลือก  ระดับภาค  การแข่งขัน

กีฬาแห่งชาติและรอบคัดเลือกระดับภาค               

                   การแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์

แห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬามหาวิทยา  



                   ลัย  การแข่งขันกีฬานักเรียน  การแข่งขันระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกเป็น

ตัวแทน การแข่งขันระดับภาค  หรือการ   

                   แข่งขันในระดับนานาชาต ิหรือรายการอื่นๆ 

 ๗.   ต้องมีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่เป็นระยะ ๆ  หากไม่มีการ

ก าหนดการใด ๆ ภายใน ๒ ปี จะถกูคัด 

                   รายชื่อออกจากทะเบียนบุคลากรกีฬา และจะมผีลต่อการพฒันา  และจะ

มีผลต่อการพัฒนาและส่งเสริม 

                   โอกาสตอ่ไป 

 

     ๖.  การแตง่กาย และอปุกรณฝ์กึซอ้ม 

 -   แต่งกายชุดวอรม์ หรือ ชดุฝกึซ้อมวูซู พร้อมรองเท้าผ้าใบ หรอืรองเท้าที่

สามารถฝกึซ้อมกีฬาวซููได้ดี  

 -   อุปกรณ์การฝกึซ้อมประเภท Optional Events ได้แก่ ดาบ กระบี่ พลอง 

ทวน ผู้เข้าอบรมต้องน ามาเอง 

 

     ๗.  ก าหนดการรบัสมคัร  

-   รบัสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป จนถึงวันที่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๖๐  

-   ประกาศรายชื่อผูม้สีิทธ์ิ เข้ารว่มอบรม วนัที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทาง  

Facebook Page :  ผูผ้ึกสอนวซู ูระดับชาติ Wushu Coach 2017  
     ๘.  การสมคัร 

-   ผู้สมัครสามารถช าระเงินค่าสมัครผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร ์บัญชี

เลขที ่310 – 1 – 87631 - 1   

    ชื่อ นางวันเพ็ญ พนัโน 

-   ส่งรปูถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมสลิปหลักฐานการโอนเงินค่า

สมัคร มาที่  

Inbox Facebook Page :  ผู้ผกึสอนวซูู ระดับชาต ิ  Wushu Coach 2017 
ก่อนวันที ่วันที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๖๐ 

   -   สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ฝ่ายกีฬาวซู ูสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์ 

085 – 3131 088  

 

 

ระเบียบการนีไ้ด้รับความเห็นชอบจากสมาคมกีฬาวซููแหง่ประเทศไทย แล้ว 

12 มิถนุายน 2560 


