ระเบียบการและระดับการฝึ กอบรมผู้ฝึกสอนวิชาชีพกีฬาวูซู

泰國武術教練培訓等級與規程
1. หลักสู ตรวิชาชีพผูฝ้ ึ กสอนกีฬาวูซูระดับ A - B และ C เพื่อขึ้นทะเบียนวิชาชีพผูฝ้ ึ กสอนกับทางราชการ
- Wushu Coaching Techniques Level A - B & C Licence
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกี ฬ าวูซู เป็ นศิ ล ปะวัฒนธรรมของประเทศจี น อันเป็ นที่ ย อมรั บ กันทัว่ โลกว่า เป็ นศิ ล ปะ
ศาสตร์ ที่อุดมไปด้วยแนวทางพัฒนาสุ ข ภาพและเป็ นศิ ลปะต่อสู ้ ป้องตัวทั้งยังเป็ นรู ปแบบการแสดงเพื่อความ
บันเทิง อีกทั้งในปั จจุบนั ได้รับการพัฒนาเป็ นกีฬาสากลซึ่ งมีการแข่งขันระดับต่างๆ ทั้งนี้ เนื่ องจากศิลปะวิชาวูซู
มิ ใ ช่ เ ป็ นเพี ย งการแข่ ง ขัน ในรู ป แบบกี ฬ าสากลเท่ า นั้น ยัง รวมถึ ง การแข่ ง ขัน ในรู ป แบบศิ ล ปะวัฒ นธรรมที่
หลากหลายไปตามภูมิประวัติที่มีความแตกต่างไปตามภูมิภาคของประเทศจีนอีกด้วย ความถูกต้องในการฝึ กสอน
เพื่อสุ ขภาพหรื อเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นตามคุณสมบัติของศิลปะศาสตร์ วซู ู น้ นั ทั้งผูร้ ับและผูถ้ ่ายทอดต้องมี
ความรู้จริ งในเชิงลึกของศิลปะ เพื่อลดปั ญหาด้านการบาดเจ็บจากการฝึ กและเพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรของ
ชาติบรรลุเป้ าหมายแห่ งความเป็ นเลิศ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในด้านผูฝ้ ึ กสอนกีฬาวูซูจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
เพื่อให้ได้มาซึ่ งบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถจริ ง ทั้งวิธีการถ่ายทอดและวิธีการบ่มเพาะบุคลากรของชาติท้ งั ใน
ด้านปรัชญาธรรม คุณธรรมและจาริ ย ะธรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง จึงได้กาหนดหลักสู ตรในการอบรมพัฒนาผู ้
ฝึ กสอนกี ฬาวูซูและเพื่อเป็ นการรองรับกฎหมายส่ งเสริ มผูฝ้ ึ กสอนกี ฬาและผูต้ ดั สิ นกี ฬา โดยสมาคมกีฬาวูซูแห่ ง
ประเทศไทยซึ่ งรั บผิดชอบต่อชนิ ดกี ฬาวูซูทุก ประเภทจะเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดอบรมผูฝ้ ึ กสอนกี ฬาวูซูในระดับ
วิชาชีพ และให้สามารถขึ้นทะเบียนต่อทางราชการเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
3. วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม
3.1 เพื่อเพิ่มพูนบุคลากรผูฝ้ ึ กสอนให้เพียงพอต่อความพัฒนาบุคคลทัว่ ไปและนักกีฬาระดับรากหญ้า
3.2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถผูฝ้ ึ กสอนชาวไทยให้โดดเด่นและทัดเทียมยิง่ กว่าระดับนานาชาติ
3.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านความรู ้วชิ าวูซูอย่างแท้จริ งประโยชน์ต่อด้านพัฒนาสุ ขภาพมวลชน
3.4 เพื่อส่ งเสริ มผูฝ้ ึ กสอนกี ฬาวูซูก้าวสู่ ระดับมื ออาชี พ และให้สามารถขึ้นทะเบี ยนกับทางการได้
ถูกต้องตามข้อกฎหมาย
4. ลักษณะโครงสร้างหลักสู ตร: เป็ นหลักสู ตรประยุกต์รวบลัด ทั้ง 3 ระดับ รวม 24 ชัว่ โมง
5. คุณสมบัติผเู ้ ข้ารับการอบรม แบ่งตามคุณสมบัติได้ดงั นี้
5.1 เป็ นผูฝ้ ึ กสอนทัว่ ไปที่สนใจและหรื อมีความรู ้ในวิชาวูซู-กังฟู
5.2 มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
5.3 มีสุขภาพดี สามารถร่ วมการฝึ กภาคปฏิบตั ิได้
6. ตารางการฝึ กอบรม (แนบท้ายระเบียบการฝึ กอบรม)
7. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่

สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยจะประเมินผลในด้านศักยภาพของผูเ้ ข้าสาเร็ จการอบรมในระยะ 1 ปี
หลังซึ่ งต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
7.1 ผูส้ าเร็ จการอบรมต้องได้รับการแต่งตั้งจากสถานองค์กรกี ฬาที่ ตนสังกัดอยู่ให้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ผู้
ฝึ กสอนกีฬาวูซูในระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติแล้วแต่กรณี
7.2 ผูส้ าเร็ จการอบรมต้องมีนกั กีฬาในสังกัดของตน และส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
7.3 ผูส้ าเร็ จการอบรมอาจเข้าร่ วมกิจกรรมด้านการฝึ กสอนกีฬากับสมาคมกีฬาวูซูแห่ งประเทศไทยก็
ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับข้อกาหนดของสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
8. หลักเกณฑ์การเข้าร่ วมรับการอบรมและขั้นตอนการสมัคร
8.1 รับจานวน 50 คนแรกที่จะได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย ส่ วนที่เกิน
จาก 50 คนแรก อาจต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมการอบรม
8.2 ผูส้ มัครเข้ารั บการอบรม ให้ก รอกใบสมัครให้ชัดเจน พร้ อมรู ปถ่ ายหน้า ตรงขนาด 1 นิ้ วครึ่ ง
จานวน 2 รู ป ยืน่ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
8.3 รายละเอียดอื่นๆ บันทึกไว้ตอนท้ายใบสมัครแล้ว ให้ตรวจสอบและดาเนินการตามใบสมัคร
9. สถานที่ จัดอบรม
สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยจัดการอบรมผูฝ้ ึ กสอนหลักสู ตรรวบลัดเป็ นระยะเวลา 6 วัน เริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 21 – 26 เมษายน 2561 ณ เสม็ดงามรี สอร์ท อ. เมือง จังหวัดจันทบุรี โทร 090-9248683..092-4385853
10. ข้อกาหนดในการสาเร็ จหลักสู ตร
10.1 ต้องเข้ารับการอบรมให้ครบทุกรายวิชา
10.2 ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร(Certificate of Wushu National Coach) ต้องมีเวลา
ในการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของวิชาทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ รับการสอบประเมินผล
10.3 ผลสอบทางด้านทฤษฎี ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 รวมกับภาคปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
11. สิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับ
10.4 ผูส้ าเร็ จการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา
11.1 ผูส้ าเร็ จการอบรมสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลื อกเพื่อพิจารณาเข้ารั บการพัฒนาต่อเนื่ องใน
ระดับชาติและนานาชาติ
11.2 ผูส้ าเร็ จการอบรมจะได้รับการสิ ทธิ ในการพัฒนาหรื อการสนับสนุ นอื่ นๆ จากสมาคมกี ฬาวูซู
แห่งประเทศไทย
12. วิทยากรในการให้การอบรม
ด้านทฤษฎี เป็ นวิทยากรผูท้ รงคุ ณวุฒิจากสมาคมกี ฬาวูซูแห่ งประเทศไทยและฐานะผูบ้ ริ หารกี ฬาวูซูใน
ระดับนานาชาติ ด้านปฏิบตั ิเป็ นวิทยากรสมทบซึ่ งเป็ นนักกีฬาในโครงการของสมาคมฯ ตลอดรายการทุกวิชา
สานักงานเลขาธิการสมาคม
5 มีนาคม 2561

