
ประกาศสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย 1/2563

เร่ือง โครงการฝกอมรมผูฝกสอนประจําป 2563 เพ่ือสอบสถานะภาพผูฝกสอนกีฬาวูซู

ดวยสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย โดยการสนับสนุนโครงการจากกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ การกีฬา

แหงประเทศไท กําหนดจัดการอบรมวิชาผูฝกสอนกีฬาวูซูประจําปงบมาณ พ.ศ. 2563 ระหวางวันท่ี 6 – 11 กันยายน 2563 

ณ โรงแรมอาเล็กซานเดอร(หัวหมาก ใกลลําสาลี ถนนรามคําแหง) เปนผูฝกสอนระดับ A-B เพื่อสิทธิในการปฏิบัติหนาผู

ฝกสอนอยางถูกตองตามระเบียบการแขงขันกีฬาวูซู และกฎหมายการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 

กิจกรรมดังกลาว สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย เปดรับสมัครผูสนใจการพัฒนานักกีฬาวูซู ท้ัง

ระดับพื้นฐาน และระดับกาวหนา เขารับการฝก และอบรมในเน้ือหาอันเปนสาระสําคัญวาดวยการพัฒนานักกีฬาวูซูสูความ

เปนเลิศ ตามนโยบายของภาครัฐฯ การสมัคร เร่ิมตั้งแต วันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2563 น้ี โดยผูสนใจจะเขารวม ใหย่ืนใบสมัคร

พรอมรูปถายขนาด 1 น้ิว½ สงพรอมสําเนาบัตรประชาชน และตองกรอกใบสมัครใหชัดเจนตามชองวางท่ีปรากฏใบสมัคร 

การสงใบสมัคร สามารถสงไดทาง E-Mail address : wushublue@hotmail.com หรือทางไปรษณีย : เลขท่ี 25 ถนนแกวเงิน

ทองซอย 45 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 และสอบถามรายละเอียดกับเจาหนาท่ีสมาคมฯ โทร: 063-

1912424 นายสุจินดา หยางรุงรวิน ไดตลอดเวลา จํานวนท่ีรับอยูในโคตา 30 คน นอกเหนือจากจํานวนดังกลาว สมาคมมี

ความยินดีใหทุกทานสามารถเขารวมการอบมไดโดยรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง 

ประกาศ ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2563 

ฝายวิชาการกีฬาวูซูและเทคนิกสมาคมฯ 

ขอพึงปฏิบัติ/การเตรียมตัว: 

โปรดศึกษาจากระเบียบการเขารวมประจําป 2563 

สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย 

สํานักงานเลขาธิการสมาคม 

 

mailto:wushublue@hotmail.com


ระเบียบการเขารวมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูฝกสอนกีฬาวูซูระดับชาต ิ

โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 

การพัฒนา ผูฝกสอนกีฬาวูซู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ฝายพัฒนาและเผยแพร

สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย จัดใหมีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูฝกสอน ซึ่งดําเนินการทุกป โดย

คณะกรรมการฝายเทคนิคสมาคม เปนผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการ และกําหนดระเบียบการดําเนินการใหเปนไป

ตามวัตถุประสงค 

2. วัตถุประสงค

2.1  เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาบุคลากรดานผูฝกสอนใหมคีวามเพียงพอตอกจิกรรมการแขงขัน 

2.2 เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานบุคลการในประเภทน้ีใหสูงขึ้นทัดเทียมระดับนานาชาติ 

2.3 เพื่อใหความรูความเขาใจในวิธีพัฒนานักกีฬากีฬาวูซูไปในทิศทางเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานการ

แขงขันในดียิ่งขึ้น และมีนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

3. คณะกรรมการดําเนินงาน

- นายกสมาคม: รอยตํารวจเอกสมพล พูลเกตุ 

- เลขาธิการสมาคม/ประธานฝายเทคนิคกีฬาวูซู :  นายวนารถ ดิษยบุตร เปนฝายดําเนินการ 

- ฝายพัฒนาบุคลกร การกีฬาแหงประเทศไทย และกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ ผูสนับสนุนงบประมาณ 

4. สถานท่ีติดตอ

สํานักงานเลขาธิการสมาคม 25 ถนนแกวเงินทอง ซอย 45 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม.10170     

โทร: 02-8655587 โทรสาร 02-4181732 หรือติดตอผูประสานงาน นายสุจินดา หยางรุงรวิน 063-1912424 

5. ระยะเวลาดําเนินงาน/สถานท่ีดําเนินงาน

- ระยะเวลา 6 วัน  ต้ังแตวันที่ 6-11 กันยายน 2563 (เร่ิมเวลา 08:00 – 17:00 น)   

- จัดอบรม ณ โรงแรมอาเล็กซานเดอร ถนนรามคําแหง หัวหมาก(ใกลลาํสาลี) 

6. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

6.1 สมาคมกีฬาจังหวัด หรือสมาคมวูซู ชมรมสโมสร สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถ กรอกแบบ

ใบสมัครเขารวมการอบรมได โดยไมจํากัดอายุ แตตองผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย จึงจะไดรับสิทธิ์ในการสอบ

ประเมินผลอยางเปนทางการ และหรือผูชวยผูฝกสอน หรือผูฝกสอนศิลปะวูซูจีนทุกประเภท 

6.2 ผูเขารับการอบรม ตองสามารถปฏิบัติตามธรรมเนียม/วัฒนธรรมแบบชาวยุทธจีนพึงควรปฏิบัติ และตองมี

มารยาทในการเขารวมอบรม โดยถือระเบียบปฏิบัติและวินัยในการเขารวมอยางเครงคัด 

6.3 ผูเขารับการอบรม ตองยอมรับการคัดกรองโรค และมีหนากากปองกันตามระเบียบวาดวยมาตรการผอน

คลายกิจการและกิจกรรมดานการกีฬา เพือ่ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 โดยเครงคัด 

6.4 ผูเขารับการอบรม ควรมีความรูในวิชาวูซู(กังฟู)ประเภทใดก็ได เปนพื้นฐาน หรือเปนผูฝกสอนกีฬาวูซู 

หรือผูฝกสอนวูซูเพื่อการสงเสริมสุขภาพ ก็จะยิ่งเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาตนเอง และชมรมวูซูที่ตนดํารงอยู 

5. ระยะเวลาของการสมัคร วิธีการสมัคร



       5.1 สามารถดาวลโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซดของสมาคม หรือดาวลโหลดจากทายระเบียบน้ี โดยกรอกแบบ

สมัครใหชัดเจน และสงถึงสํานักงานเลขาธิการสมาคม โดยโทรสาร หรือ ทาง E-Mail address ที่ 

wushublue@hotmail.com  พรอมติดรูปบนใบสมัครขนาด 1 น้ิว หรือน้ิวคร่ึง ต้ังแตบัดน้ี ถึงวันอบรมสัมมนา  

6. รายละเอียดคาใชจาย : ผูเขารวมอบรมสัมมนาฯ ไมตองเสียคาใชจายใดๆ โดยมีระเบียบปฏิบัติดังน้ี:- 

 6.1 สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย รวมกับฝายพัฒนาบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย ใหการรับรองผูเขารวม

อบรมฯ ไมเกิน 30 คน (นอกเหนือจากน้ัน กรณีผูสมัครเกินจํานวนที่กําหนด จะตองเสียคาใชจายเองทั้งหมด) 

 6.2 สมาคมฯ ชวยดําเนินการติดตอหองพักในราคาประหยัดใหกับผูเขารวมอบรม ยกเวนผูที่ไดรับสิทธิ์ภายใน 30 

คนแรก และกรณีผูที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไมสามารถใหการรับรองที่พักได 

 6.3 สมาคมจัดอาหารรับรองเฉพาะมื้อกลางวันเทาน้ัน และมีอาหารวางระหวางการสัมมนา วันละ 2 มื้อใหกับ

ผูเขารวมอบรมทุกคน  

7. คณะวิทยากร และภาษาท่ีใชในการจัดอบรมสัมมนาฯ 

 7.1 ประธานฝายเทคนิคเปนวิทยากรผูใหการบรรยาย โดยมีวิทยากรดานปฏิบัติอีกจํานวน 2 คน และอาจมี

วิทยากรสมทบอีก แลวแตกรณี  

 7.2 ผูเขารวมสัมมนาตองจัดเตรียมเอกสารตําราและชุดฝกซอมพรอมรองเทา และอุปกรณวูซูมาเองทั้งหมด 

8. วิธีสรุปและประเมินผล 

           8.1 ผูเขารวมการอบรมสัมมนาตองมีเวลาไมนอยกวารอยละ 80 จึงมีสิทธิ์เขารวมการประเมินผล 

            8.2 ผูเขารวมอบรมสัมมนาในกลุมผูฝกสอนใหม ตองสรางนักกีฬาเขารวมการแขงขันชิงแชมปแหงประเทศ

ไทยในปน้ันๆ และใหถือเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลของผูฝกสอนใหมน้ันๆ  

           8.3 ผูเขารวมการอมรมสัมมนาตองรับการประเมินทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมกันมีคะแนนไมนอยกวา

รอยละ 80 คะแนน ผูฝกสอนใหมตองมีคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 คะแนน 

 9.  ตารางการจัดการอบรม : อาจมีการปรับเปลี่ยนได ขึ้นอยูกับความจําเปน และความเหมาะสมตามสภาพความจําเปน

ตอสภาวการณ (ดูจากทายระเบียบน้ี) 

10.  สิทธิผูเขารวมการอบรมสัมมนาฯ 

 10.1 เสื้อประจํารุน(กรณีที่มีงบประมาณดําเนินการเทาน้ัน) 

 10.2 ใบประกาศนียบัตรผูเขารวมการอบรมสัมมนา 

 10.3 ไดรับการขึ้นทะเบียนบุคลากรผูฝกสอน ประจําป 2563 กับสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย และการกีฬา

แหงประเทศไทย 

 10.4 ผูผานการประเมินตามหลักเกณฑเทาน้ันที่จะไดรับบัตรประจําผูฝกสอน โดยแยกเปนบัตรของภาครัฐ 1 

ใบ และบัตรประจําตัวผูฝกสอนออกโดยสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย 

11. มาตรฐานการอบรม 

- หลักสูตรการอบรม กําหนดโดยฝายเทคนิคสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย อางอิงตามแนวทางพัฒนานักกีฬา

ระดับสากลและหลักสูตรระดับอุดมศึกษาดานกีฬาวูซูของประเทศจีน 

- วิธีดําเนินการ: รับฟงการบรรยายภาคทฤษฎีชวงเชา-บาย และเขาสูหลักปฏิบัติในชวง15.00-17.00 น 

- มาตรฐานผูเขารวมจะไดรับความรูดานการพัฒนานักกีฬาวูซูทั้ง 3 ประเภท(ยุทธลีลา, ประลองยุทธ, ยุทธลีลา

ราชสีห รวม 3 ประเภท 

- การดําเนินหลกัสูตรใชหลักมาตรฐานเทียบเทาระดับนานาชาติ แตลงลึกในรายละเอียดของทุกประเภท 

สํานักงานเลขาธิการฯ 

27 กรกฎาคม 2563 
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สมาคมกฬีาวูซูแหง่ประเทศไทย 

ใบสมัครเขา้รว่มการอบรม ผูฝ้ึกสอนกฬีา วซู ู ประจ าปี 2563 

ระหวา่งวนัที ่6 – 11 กนัยายน 2563 ณ โรงแรมอาเลก็ซานเดอร ์
2020 年 武術龍獅運動教練培訓班 

1. ประวัติส่วนตัว 
ช่ือชมรม/สังกัด...................................................................................................จังหวดั........................................... 
   
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ................................................................สกุล...................................................................... 
 
เกิดวันที่...............เดือน................................พ.ศ. ................ อายุ...........ปี ต าแหนง่................................................ 
 
หมู่บ้าน.........................................................เลขที่.................... หมู่ที่ ...........ถนน................................................... 
 
ต าบล/แขวง.............................................. อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................                                
รหัสไปรษณยี์.......................  
เบอร์โทรศัพทท์ี่สามรถติดต่อได้...........................................Email.................................................ขนาดเสื้อ.......... 
 

        เลขบัตรประชาชน 
2. ประสบการณ์ 
   เคยเป็นนักกฬีาวูซ ู ประเภท................................ เมื่อระหว่างปี.................................. ผลงาน............................  
 
               ประสบการณ์หน้าที่กีฬาวูซู/เจ้าหน้าที่ ..................................... เมื่อระหว่างปี......................... จ านวนครั้ง........... 
 
               เคยเข้าร่วมอบรมแล้ว.......................ครั้ง เมื่อระหว่างปี ....................................................................................... 
 
  เคยสอบผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติ ............. ครั้ง เมื่อระหว่างปี ............................. ณ ประเทศ........................... 
 
สอบได้เมื่อปี............................ ปฏิบัติหน้าท่ีในต่างประเทศใดบ้าง .................................................................................... 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในสถานะปจัจุบัน......................................................................................................................................... 
ผู้ให้การรับรองสถานะ    ลงช่ือผู้สมัคร 
                                   ........................................................         …………………………………… 

                              (..............................................)        (..............................................) 
   ต าแหน่ง..................................................     วันที.่........ /........................./2562 
ใบสมัครนี้ให้สามารถถ่ายเอกสารได้ตามจ านวนที่ต้องการส่ง/ โปรดกรอกรายละเอยีดให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของท่านและสะดวกต่อการท างานของเจ้าหน้าที ่

 

 

ติดรูปขนาด 1 
นิ้วหรือ1½ 


