
                                        

ที่ สพว.อ 215/216 
 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 
 

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬาวูซูประจ าปี 2562 (ช่วงที่1) 
เรียน นายกสมาคมกีฬาจังหวัด/ประธานชมรมวูซู/สถานบันกีฬาวูซู(กังฟู) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางการสัมมนาฯ 
 

  ตามที่สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับวิธีการตัดสินกีฬาวูซูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่สร้างความเข้าใจกีฬาวูซูและเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินให้มีจ านวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นั้น 
  เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญ
หน่วยงานของท่าน โปรดพิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินประจ าปี 2562 นี้ด้วย ก็จักขอบคุณอย่างยิ่ง โดยสมาคมฯ ได้ก าหนดจัดขึ้น ณ โรงแรม
อาเล็กซาน(ใกล้ล าสาลี) ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ระหว่างวันที่ 21 – 26 
กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดตารางสัมมนาฯ ที่ได้แนบมาพร้อมนี ้
  อนึ่ง เพื่อเป็นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัดสินกีฬาวูซูระดับนานาชาติ ซึ่งจะต้องมี
การวัดผลศักยภาพผู้ตัดสินก่อนการจัดสรรผู้ตัดสินลงปฏิบัติหน้าจริงในมหกรรมการแข่งขันระดับต่างๆ 
และ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของตนต่อผู้แทนนักกีฬาระดับจังหวัด  สมาคมฯ จึงขอให้ผู้ตัดสินที่มีชื่อ
ปรากฏตามรายชื่อแต่งตั้งคณะผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 35 ที่จะมีขึ้นในเดือน
มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องเข้าร่วมการสัมมนาฯ และรับการประเมินวัดผลทุกคน  
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหวังว่า คงจะได้รับการสนับสนุนจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอ
แสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายบลู ดิษยบุตร) 
เลขาธิการ/ประธานฝ่ายเทคนิคฯ 

 

 

www. Wushu Sports of Thailand.com 

25 ถนนแก้วเงินทอง ซอย 45 เขตตล่ิงชัน กทม 10170 โทร 02-8655-587 

แฟ็ก (02-4181-732)  สายตรงเลขาธิการสมาคม : 081-917-1634 

25 Kaew Ngenthong Road soi 45 Talingchan Bangkok 10170 

Tel : 662-8655-587 Fax: 662-4181-732  Mobile phone 6681-917-1634  

E-Mail : wushublue@hotmail.com 

 
 

 

 



 

 

  

ระเบียบการเขารวมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูตัดสินกีฬาวูซูระดับชาต ิ

โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 

การพัฒนา ผูตัดสินกีฬาวูซู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ฝายพัฒนาและเผยแพร 

สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย จัดใหมีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูตัดสิน ซึ่งดําเนินการทุกป 

โดยคณะกรรมการฝายเทคนิคสมาคม เปนผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการ และกําหนดระเบียบการ

ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

2.  วัตถุประสงค  

2.1  เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาบุคลากรดานผูตัดสินใหมีความเพียงพอตอกจิกรรมการแขงขัน 

2.2  เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานบุคลการในประเภทน้ีใหสูงขึ้นทัดเทยีมระดับนานาชาติ 

2.3  เพื่อสรางความรูความเขาใจในกติกาการตัดสินกีฬาวูซูสูทุกระดับในภูมิภาคตาง ๆ  

3. คณะกรรมการดําเนินงาน 

 - นายกสมาคม พันตํารวจโท: ดร. จินดา หนังสือ 

 - เลขาธิการสมาคม/ประธานฝายเทคนิคกีฬาวูซู :  นายบลู ดิษยบุตร 

 - ฝายพัฒนาบุคลกร การกีฬาแหงประเทศไทย และกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ 

4. สถานท่ีติดตอ 

สํานักงานเลขาธิการสมาคม 25 ถนนแกวเงินทอง ซอย 45 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม.10170 

โทร: 02-8655587 โทรสาร 02-4181732 หรือติดตอผูประสานงาน นายสุจินดา หยางรุงรวิน 080-9160672 

5.  ระยะเวลาดําเนินงาน/สถานท่ีดําเนินงาน 

- ระยะเวลา 6 วัน  ต้ังแตวันที่ 21-26 กุมภาพันธ 2562 (เร่ิมเวลา 08:00 – 17:00 น)    

- จัดอบรม ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร ใกลลําสาลี ถนนรามคําแหงหัวหมาก บางกะป กทม.10170 

6. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม  

6.1 สมาคมกีฬาจังหวัด หรือสมาคมวูซู ชมรมสโมสร สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถ 

กรอกแบบใบสมัครเขารวมการอบรมได โดยไมจํากัดอายุ แตผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายเทาน้ัน ที่จะ

ไดรับสิทธิ์ในการปฏิบัติหนาที่ผูตัดสิน หรือผูชวยผูตัดสินแลวแตกรณี 

6.2 ผูเขารับการอบรม ตองสามารถปฏิบัติตามวัฒนธรรมแบบชาวยุทธจีนพึงควรปฏิบัติ และตองมี

มารยาทในการเขารวมอบรม โดยถือระเบยีบปฏิบัติและวินัยในการเขารวมอยางเครงคัด 

5.  ระยะเวลาของการสมัคร วิธีการสมัคร  

       5.1 สามารถดาวลโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซดของสมาคม หรือดาวลโหลดจากทายระเบียบน้ี โดยกรอก

แบบสมัครใหชัดเจน และสงถึงสํานักงานเลขาธิการสมาคม โดยโทรสาร หรือ ทาง E-Mail address 

ที่ wushublue@hotmail.com  พรอม 1ติดรูปบนใบสมัครขนาด 1 น้ิว หรือน้ิวคร่ึง ต้ังแตบัดน้ี ถึงวันอบรม

สัมมนา  

mailto:wushublue@hotmail.com%20%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1


 

6. รายละเอียดคาใชจาย : ผูเขารวมอบรมสัมมนาฯ ไมตองเสียคาใชจายใดๆ แตมีระเบียบปฏิบัติดังน้ี:- 

 6.1 สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย รวมกับฝายพัฒนาบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย ใหการ

รับรองผูเขารวมอบรมฯ ไมเกิน 30 คน นอกเหนือจากน้ัน ผูเขารวมการอบรมตองเสียคาใชจายดานที่พักและ

อาหารดวยตนเอง 

 6.2 สมาคมฯ ชวยดําเนินการติดตอหองพักในราคาประหยัดใหกับผูเขารวมอบรม ยกเวนผูที่ไดรับสิทธิ์

ภายใน 30 คนแรก กรณีผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไมสามารถใหการรับรองที่พักได 

 6.3 สมาคมจัดอาหารรับรองเฉพาะมื้อกลางวันเทาน้ัน แตมีอาหารวางระหวางการสัมมนา วันละ 2 มื้อ  

7. คณะวิทยากร และภาษาท่ีใชในการจัดอบรมสัมมนาฯ 

 7.1 ประธานฝายเทคนิคเปนวิทยากรผูใหการบรรยาย โดยมีผูชวยวิทยากรดานปฏิบัติจํานวน 2 คน 

 7.2 ผูเขารวมสัมมนาตองจัดเตรียมเอกสารตําราและชุดฝกซอมมาเองทั้งหมด 

8. วิธีสรุปและประเมินผล 

           8.1 ผูเขารวมการสัมมนาตองมีเวลาเขารวมไมนอยกวารอยละ 80 จึงมีสิทธิ์เขารวมการประเมินผล 

            8.2 ผูเขารวมสัมมนาในกลุมผูตัดสินใหม ตองเขารวมการปฏิบัติหนาที่ผูตัดสินไมนอยกวา 3 คร้ัง 

           8.3 ผูเขารวมการสัมมนาตองรับการประเมินทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมกันมีคะแนนไมนอย

กวารอยละ 80 คะแนน ผูตัดสินใหมตองมีคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 คะแนน 

 9.  ตารางการจัดการอบรม : อาจมีการปรับเปลี่ยนได ขึ้นอยูกับความจําเปน และความเหมาะสมตามสภาพ

ความจําเปนตอสภาวการณ 

10.  สิทธิผูเขารวมการอบรมสัมมนาฯ 

 10.1 เสื้อประจํารุน(กรณีที่มีงบประมาณเดินการเทาน้ัน) 

 10.2 ใบประกาศนียบัตรผูเขารวมการอบรมสัมมนา 

 10.3 ไดรับการขึ้นทะเบียนบุคลากรผูตัดสิน ประจําป 2562 กับสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย และ

การกีฬาแหงประเทศไทย 

 10.4 ผูผานการประเมินตามหลักเกณฑเทาน้ันที่จะไดรับบัตรประจําผูตัดสิน โดยแยกเปนบัตรของ

ภาครัฐ 1 ใบ บัตรใชสําหรับบันทึกประวัติการปฏิบัติหนาที่จากสมาคมฯ อีก 1 ใบ 

11. มาตรฐานการอบรม 

- หลักสูตรการอบรมโดยสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทยเปนผูกําหนด กฎ-กติกากีฬาวูซูป 2005 

ฉบับแปลเปนไทยโดยสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย 

- วิธีดําเนินการโดยใหความรูในกฎ-กติกามารยาทในชวงเชา-บาย และเขาสูหลักปฏิบัติในชวงเย็น 

- มาตรฐานผูเขารวมจะไดรับความรูกฎ-กติกามารยาทกีฬาวูซูทั้ง 3 ประเภท(ยุทธลีลา, ประลองยุทธ, 

และกฎ-กติกาแขงขันสิงโตประเภทสิงโตใต ทั้ง 4 ประเภท 

- การดําเนินหลักสูตรใชหลักมาตรฐานเทียบเทาระดับนานาชาติ แตลงลึกในรายละเอียดของทุก

ประเภท 

สํานักงานเลขาธิการฯ 

25 ธันวาคม 2561 
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ใบสมคัรเขารวมการอบรม ผูตดัสินกฬีา วซู ู ประจาํป 2562 

ระหวางวนัท่ี 21 – 26 กมุภาพันธ 2558 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร 

 

1. ประวัติสวนตัว 

ชื่อชมรม/สังกัด...................................................................................................จังหวัด........................................... 

   

(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ................................................................สกุล...................................................................... 

 

เกิดวันที่...............เดือน................................พ.ศ. ................ อายุ...........ป ตําแหนง................................................ 

 

หมูบาน.........................................................เลขที่.................... หมูที่ ...........ถนน................................................... 

 

ตําบล/แขวง.............................................. อําเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................                                 

รหัสไปรษณีย.......................  

เบอรโทรศัพทที่สามรถติดตอได...........................................Email.................................................ขนาดเสื้อ.......... 

 

        เลขบัตรประชาชน 

2. ประสบการณ 

   เคยเปนนักกีฬาวูซู  ประเภท................................ เมื่อระหวางป.................................. ผลงาน............................  

 

               ประสบการณหนาที่กีฬาวูซู/เจาหนาที่ ..................................... เมื่อระหวางป......................... จํานวนคร้ัง........... 

 

               เคยเขารวมอบรมแลว.......................คร้ัง เมื่อระหวางป ....................................................................................... 

 

  เคยสอบผูตัดสินระดับนานาชาติ ............. คร้ัง เมื่อระหวางป ............................... .. ณ ประเทศ........................... 

 

สอบไดเมื่อป............................ ปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศใดบาง .................................................................................... 

 

ตําแหนงหนาที่ในสถานะปจจุบัน......................................................................................................................................... 

ผูใหการรับรองสถานะ    ลงช่ือผูสมัคร 

                                   ........................................................         …………………………………… 

                              (..............................................)        (..............................................) 

        ตําแหนง.............................................     วันที่......... /........................./2562 

ใบสมัครนี้ใหสามารถถายเอกสารไดตามจํานวนที่ตองการสง/ โปรดกรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพ่ือประโยชนของทานและสะดวกตอการทํางานของเจาหนาที่ 

 

 
 

ติดรูปขนาด 1 

นิ้วหรือ1½ 



ตารางฝึกอบรมผูต้ัดสินกีฬาวูซ ู

ระหว่างวันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ โรงแรมอาเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานครฯ 

           
เวลา 

วัน เดือนปี 

 
08.00- 09.00 น 

 
09.00-10.00 น 

10.30-
11.00

น 

 
11.00 -12.00 

 
11.30-12.03 น 

12.30-
13.00  

 
13.00-14.00 น 

 
14.00-15.00 น 

 
 14.30น 

 
15.00-16.00 น 

 
16.00 -17.00 น 

21 ก.พ. 62 ลงทะเบียน พิธีเปิด  บรรยายพิเศษ  

 

คุณสมบัติผู้ตัดสิน  
Qualifications of 

the Judges 

 Competition 

management 

บริหารงานจดัการแข่งขัน 

ประเภทการแข่งขัน 

Competition Events 
 ลักษณะยุทธลีลา 

all Taolu 
Introduction  

Taolu 
Training  

22 ก.พ. 62 กฎ-กติกาท่ัวไป (New) 

General Rules 
Require of Quality 

Movements 

A Group Judge’s duty Require of Difficulty & 
Connecting  Move 

C Group Judge’s duty กฎกติกาการตัดสิน 
Rules & Regulation 
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26 ก.พ. 62 สรุปปัญหา / ค าถาม  สอบประเมนิผลการอบรมสมัมนา  การมอบใบประกาศ/พิธีปิดการอบรม  กลับสูภู่มิล าเนาเดิม 

  

หมายเหต:ุ   1. ตารางการอบรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมชมุฝึกซ้อม-รองเท้าการฝึก และอุปกรณป์ระจ าตัว อื่นๆที่จ าเป็น  

3. ส าคัญใหเ้ตรียมน ากติกากีฬาวูซูฉบับ 2005 ฉบับภาษาไทยแปลโดย สมาคมกีฬาวูซูแหง่ประเทศไทย  

  4. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเวลาไมน่้อยกวา่ 80% ของเวลาอบรม จงึมีสิทธิเขา้รับการประเมินผล 

  5. ผู้รับการประเมินต้องได้ผล 80% ขึ้นไป ให้ถือว่าผ่านการประเมนิ 

พักทานอาหารวา่ง 
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พักทานอาหารวา่ง 


