ตารางฝึ กอบรมสั มมนาเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาวูซู เพือ่ ขึน้ ทะเบียนกับหน่ วยงานภาครัฐ
ระหว่ างวันที่ 21-26 เมษายน 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี ระดับ Level B
วิทยากรจากภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมกีฬาวูซูแห่ งประเทศไทยโดยนายวรนารถ ดิษยบุตร วิทยากรภาคทฤษฎี และนายสุ จนิ ดา หยางรุ่งรวิน/พิทยา หยางรุ่งรวินวิทยากรภาคปฏิบัติ
เวลา
วัน เดือน ปี
21 เม.ย. 61

22 เม.ย. 61

23 เม.ย. 61

24 เม.ย. 61

08.00- 09.00

09.00-10.00 น
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

10.00 -11.00 น
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

11.00-12.00 น
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

13.00-14.00 น
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

14.00-15.00 น
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

15.00-16.00 น
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

16.00 - 17.00 น
ภาคปฏิบัติ

ลงทะเบียน

ปฐมนิเทศ

ประวัติความเป็ นมา
Introduction of
Wushu

คุณสมบัติหน้ าที่และ
ผู้ฝึกสอน Duty of

(How to Created)
Wushu Coaching
Teniques

วัฒนธรรม/จริยธรรม

熱烈歡迎
Orientation

WushuKungFu
Institute of
Thailand

การฝึ กวิชาพื ้นฐาน

การฝึ กฉางฉวน

การฝึ กวิชาเจี ้ยนซู่

การฝึ กวิชา เชียงซู่

การสรรหาบุนกั กีฬา
การฝึ กวิชา กุ้นซู่

วิชาฝึ กวูซขู นพื
ั ้ ้นฐาน
Basic
Training

Basic Training
Method
การฝึ กวิชาเตาซู่
Daoshu Event

Chang quan Event

Jianshu Event

Qiang shu Event

Gunshu Event

Pattern Training

การฝึ กวิชาหนานฉวน

การฝึ กวิชาหนานเตา

การฝึ กวิชาหนานกุ้น

การฝึ กวิชาไท่จี๋

ระบบการบันทึกคะแนน

Nanquan Event

Nandao Event

Nangun Event

Taiji Event

Dimension
Training Program

Event of Sanda
Combat Techniques

Combat & ต่อสู้ฯ
Throwing
Techniques

Physiology &
Biomechanics

Fitness Training
for Wushu

Herbs & Medical
Treatment

Judge scoring
techniques

สรีระ/การเคลื่อนไหว

การฝึ กสมรรถภาพ

ความรู้เรื่องวูซเู วชศาสตร์

การฝึ กยุทธลีลา
ทัว่ ไปRoutine

Racing &
Obstacle
Scoring
Techniques

Traditional
Performance

Jumping poles
Techniques

Welcome to the
Games(New)

การฝึ กประลองยุทธ์

จิตวิทยา

Fundamental of
Dragon & Lion
Dance

ความเข้ าใจท่ายาก/รหัส

คุณสมบัติทา่ เพลงยุทธ์

ท่าบังคับของเท่าลู่

Difficulty & connection
Movements

Quality of
Movement

Compulsory
Movements

วิธีการบันทึกส่งทะเบียน
How to summit’s

วิธีการประเมินผล
Assessment’s

Examination
การทดสอบประเมินผล

ประเภทต่อสู้ประลองยุทธ์
25 เม.ย. 61

26 เม.ย. 61

หมายเหตุ:

Martial Arts
Psychology (Wushu)

Wushu Coach

Cultural /Ethics
of Wushu

การฝึ กลักษณะสัน้

วิชาฝึ กวูซขู นพื
ั ้ ้นฐาน
Basic
Training
การฝึ กยุทธลีลา
ทัว่ ไปRoutine
Training

Training

เตรียมลงสนาม
ออกใบประกาศ
จบการสัมมนา

1. ตารางการอบรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม

2. ผู้เข้ ารับการอบรมต้ องเตรี ยมชุมฝึ กซ้ อมและอุปกรณ์ที่จาเป็ น โดยเฉพาะเอกสารประกอบการอบรม
3. ผู้เข้ ารับการอบรมต้ องเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรม จึงมีสทิ ธิเข้ ารับการสอบประเมินผล
4. ผู้รับการประเมินต้ องได้ ผล 80% ขึ ้นไป ให้ ถือว่าผ่านการประเมิน
5. ผู้เข้ ารับการอบรมต้ องสามารถฝึ กส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันในระดับต่างของชาติ และของสมาคม อย่างน้ อย 1 ครัง้ จึงมีสทิ ธิได้ รั บบัตรประจาตัวผู้ฝึกสอน

