ประกาศสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย 1/2564
เรื่อง โครงการฝึกอมรมผูต้ ัดสินกีฬาวูซูประจาปี 2564 เพื่อสอบสถานะภาพผูต้ ัดสินกีฬาวูซู

ด้วยสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนโครงการจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬา
แห่งประเทศไท กาหนดจัดการอบรมวิชาผูต้ ัดสินกีฬาวูซปู ระจาปีงบมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2564 ณ
โรงแรมอาเล็กซานเดอร์(หัวหมาก ใกล้ลาสาลี ถนนรามคาแหง) เป็นผูต้ ัดสินระดับ A-B เพื่อสิทธิในการปฏิบัตหิ น้าผูต้ ัดสิน
อย่างถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันกีฬาวูซู และกฎหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
กิจกรรมดังกล่าว สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ สนใจการพัฒนาวิทยาการวูซู ทั้งระดับ
ปฏิบัติการพื้นฐาน และระดับก้าวหน้า โดยการฝึกอบรมมีเนื้อหาอันเป็นสาระสาคัญ ว่าด้วยการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาวูซูสู่
ความเป็นเลิศ ตามนโยบายของภาครัฐฯ การสมัคร เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 นี้ ทั้งนี้ สมาคมกีฬาวูซูแห่ง
ประเทศไทย จะพิจารณารับไว้ในโคต้าเฉพาะผู้มีความรู้ศิลปะวิชาไท้เก็กเป็นพิเศษ ส่วนผู้ไม่มีพื้นฐานสนใจจะเข้าร่วม ให้ยื่น
ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ½ ส่งพร้อมสาเนาบัตรประชาชน และต้องกรอกใบสมั ครให้ชัดเจนตามช่องว่างที่ปรากฏ
ใบสมัคร โดยให้ถือเป็นผู้สมัครนอกเหนือโคต้าของสมาคมฯ ได้
การส่งใบสมัคร สามารถส่งได้ทาง E-Mail address : wushublue@hotmail.com หรือทางไปรษณีย์ : เลขที่ 25 ถนนแก้วเงิน
ทองซอย 45 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 และสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทร: 0631912424 นายสุจินดา หยางรุ่งรวิน ได้ตลอดเวลา จานวนที่รับอยู่ในโคต้า 40 คน นอกเหนือจากจานวนดังกล่าว สมาคมฯ มี
ความยินดีให้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาได้ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
ฝ่ายวิชาการกีฬาวูซูและเทคนิกสมาคมฯ
ข้อพึงปฏิบตั ิ/การเตรียมตัว:
โปรดศึกษาจากระเบียบการเข้าร่วมประจาปี 2564
สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
สานักงานเลขาธิการสมาคม

ระเบียบการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูต้ ัดสินกีฬาวูซรู ะดับชาติ
โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
การพัฒนา ผูต้ ัดสินกีฬาวูซู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่
สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย จัดให้มกี ารอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูต้ ัดสิน ซึ่งดาเนินการทุกปี โดย
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคสมาคม เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ และกาหนดระเบียบการดาเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินให้มีความเพียงพอต่อกิจกรรมการแข่งขัน
2.2 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานบุคลการในประเภทนี้ให้สูงขึ้นทัดเทียมระดับนานาชาติ
2.3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีพัฒนานักกีฬากีฬาวูซูไปในทิศทางเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
แข่งขันในดียิ่งขึ้น และมีนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น
3. คณะกรรมการดาเนินงาน
- นายกสมาคม: ร้อยตารวจเอกสมพล พูลเกตุ
- เลขาธิการสมาคม/ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาวูซู : นายวนารถ ดิษยบุตร เป็นฝ่ายดาเนินการ
- ฝ่ายพัฒนาบุคลกร การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ผูส้ นับสนุนงบประมาณ
4. สถานที่ติดต่อ
สานักงานเลขาธิการสมาคม 25 ถนนแก้วเงินทอง ซอย 45 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม.10170
โทร: 02-8655587 โทรสาร 02-4181732 หรือติดต่อผูป้ ระสานงาน นายสุจินดา หยางรุ่งรวิน 063-1912424
5. ระยะเวลาดาเนินงาน/สถานที่ดาเนินงาน
- ระยะเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2564 (เริ่มเวลา 08:00 – 17:00 น)
- จัดอบรม ณ โรงแรมอาเล็กซานเดอร์ ถนนรามคาแหง หัวหมาก(ใกล้ลาสาลี)
6. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
6.1 สมาคมกีฬาจังหวัด หรือสมาคมวูซู ชมรมสโมสร สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถ กรอกแบบ
ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ โดยมีอายุ ไม่ต่ากว่า 18 ปี หรือผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย จะได้รับสิทธิ์ในการสอบ
ประเมินผลอย่างเป็นทางการ และหรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน หรือผูต้ ัดสินศิลปะวูซทู ุกประเภท
6.2 ผู้เข้ารับการอบรม ต้องสามารถปฏิบัติตามธรรมเนียม/วัฒนธรรมแบบชาวยุทธ์จีนพึงควรปฏิบัติ และต้องมี
มารยาทในการเข้าร่วมอบรม โดยถือระเบียบปฏิบัติและวินัยในการเข้าร่วมอย่างเคร่งคัด
6.3 ผู้เข้ารับการอบรม ต้องยอมรับการคัดกรองโรค และมีหน้ากากป้องกันตามระเบียบว่าด้วยมาตรการผ่อน
คลายกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเคร่งคัด
6.4 ผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีความรู้ในวิชาวูซู ไท่จี๋ ประเภทต่างๆ เป็นพื้นฐาน หรือเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาวูซู
ประเภทไท่จี๋ หรือผู้ฝึกสอนวูซูประเภทไท่จี๋เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ก็จะยิ่งเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง
และชมรมวูซูที่ตนดารงอยู่
5. ระยะเวลาของการสมัคร วิธีการสมัคร

5.1 สามารถดาวล์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซ้ด์ของสมาคม หรือ ดาวล์โหลดจากท้ายระเบียบนี้ โดยกรอกแบบ
สมั ค รให้ ชั ด เจน และส่ ง ถึ ง ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสมาคม โดยโทรสาร หรื อ ทาง E-Mail
address
ที่
wushublue@hotmail.com พร้อมติดรูปบนใบสมัครขนาด 1 นิ้ว หรือนิ้วครึ่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอบรมสัมมนา
6. รายละเอียดค่าใช้จ่าย : ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ภายในโคต้าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีระเบียบปฏิบัติดังนี:้ 6.1 สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย ร่วมกับฝ่ายพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การรับรองผู้เข้าร่วม
อบรมฯ ไม่เกิน 40 คน (โดยให้คณะสิทธิผู้ที่เคยเข้าร่วมการอบรมเมื่อปี 2563 ก่อน นอกเหนือจากนั้น กรณีผู้สมัครเกิน
จานวนที่กาหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด)
6.2 สมาคมฯ ช่วยดาเนินการติดต่อห้องพักในราคาประหยัดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมนอกเหนือโคต้า ยกเว้นผู้ที่ได้รับ
สิทธิ์ภายใน 40 คนแรก และกรณีผทู้ ่มี ีภูมิลาเนาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถให้การรับรองที่พักได้
6.3 สมาคมจัดอาหารรับรองเฉพาะมื้อกลางวันเท่านั้น และมีอาหารว่างระหว่างการสัมมนา วันละ 2 มื้อ ให้กับ
ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน(บุคคลนอกโคต้า จะต้องเสียค่าอาหารให้กับทางโรงแรม 500/วัน รวม 6 วัน เป็นเงิน 3,000บาท)
7. คณะวิทยากร และภาษาที่ใช้ในการจัดอบรมสัมมนาฯ
7.1 ประธานฝ่ายเทคนิคเป็ นวิทยากรผู้ให้การบรรยาย โดยมี วิทยากรด้านปฏิบัติ อีกจานวน 3 คน และอาจมี
วิทยากรสมทบอีก แล้วแต่กรณี
7.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องจัดเตรียมเอกสารตารา/ชุดฝึกซ้อมพร้อมรองเท้า และอุปกรณ์ไท่จี๋ประเภทพัดมาเอง
8. วิธสี รุปและประเมินผล
8.1 ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมินผล
8.2 ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในกลุ่มผูต้ ัดสินใหม่ ต้องเข้าร่วมการตัดสิน(ผู้ฝึกหัดใหม่)ของปีนั้นๆ และให้ถือเป็น
ตัวชี้วัดในการประเมินผลของผูต้ ัดสินใหม่ผู้นั้น โดยการเข้าร่วมฝึกหัด ผู้ตัดสินใหม่ผู้นั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
8.3 ผู้เข้าร่วมการอมรมสัมมนาต้องรับการประเมินทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมกันมีคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 คะแนน ผู้ตัดสินใหม่ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คะแนน
9. ตารางการจัดการอบรม : อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ขึน้ อยู่กับความจาเป็น และความเหมาะสมตามสภาพความจาเป็น
ต่อสภาวการณ์ (ดูจากท้ายระเบียบนี้)
10. สิทธิผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาฯ
10.1 เสื้อประจารุ่น(กรณีที่มีงบประมาณดาเนินการเท่านั้น)
10.2 ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา
10.3ได้รับการขึ้นทะเบียนบุคลากรผู้ตัดสิน ประจาปี 2564 กับสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย และการกีฬา
แห่งประเทศไทย
10.4 ผู้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์เท่านั้นที่จะได้รับบัตรประจาผู้ตัดสิน โดยแยกเป็นบัตรของภาครัฐ 1 ใบ
และบัตรประจาตัวผู้ตัดสินออกโดยสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
11. มาตรฐานการอบรม
- หลักสูตรการอบรม กาหนดโดยฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาวูซแู ห่งประเทศไทย อ้างอิงตามแนวทางพัฒนาผู้ตัดสิน
ระดับสากลและหลักสูตรระดับอุดมศึกษาด้านกีฬาวูซูของประเทศจีน
- วิธีดาเนินการ: รับฟังการบรรยายภาคทฤษฎีช่วงเช้า-บ่าย และเข้าสู่หลักปฏิบัติในช่วง15.00-17.00 น ทั้งนี้ช่วง
ระหว่างภาคทฤษฎี ผู้เข้าร่วมอบรมต้องพร้อมเรียนรู้ภาคปฏิบัติในช่วงระหว่างภาคทฤษฎีด้วย
- มาตรฐานผู้เข้าร่วมจะได้รับความรูด้ ้านการพัฒนากีฬาวูซู ประเภทไท่จี๋ โดยเฉพาะพัดไท่จี๋ และกติกาไท่จี๋
- การดาเนินหลักสูตรใช้หลักมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ แต่ลงลึกในรายละเอียดของการตัดสินกีฬาวูซู
- กรอกใบสมัคร และส่งแจ้งภายในวัน 30 เมษายน 2564 นี้ เลยเวลากาหนดจะไม่รับพิจารณา เนื่องจากโคต้าเต็ม
สานักงานเลขาธิการฯ
15 กันยายน 2563

สมาคมกีฬาวูซแ
ู ห่งประเทศไทย
ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม ผู้ตด
ั สินกีฬา วูซู ประจาปี 2564
ระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก
2021 年 武術龍獅運動總會裁判培訓班
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เกิดวันที่...............เดือน................................พ.ศ. ................ อายุ...........ปี ตาแหน่ง..............................................
หมู่บา้ น.........................................................เลขที่.................... หมู่ที่ ...........ถนน.................................................
ตาบล/แขวง.............................................. อาเภอ/เขต................................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์.......................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามรถติดต่อได้.........................................Email.................................................ขนาดเสื้อ..........
เลขบัตรประชาชน
2. ประสบการณ์
เคยเป็นนักกีฬาวูซู ประเภท................................ เมื่อระหว่างปี.................................. ผลงาน...........................
ประสบการณ์หน้าที่กีฬาวูซู/เจ้าหน้าที่ ..................................... เมื่อระหว่างปี......................... จานวนครั้ง........
เคยเข้าร่วมอบรมแล้ว.......................ครั้ง เมื่อระหว่างปี .....................................................................................
เคยสอบผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติ ............. ครั้ง เมื่อระหว่างปี ............................. ณ ประเทศ...........................
สอบได้เมื่อปี......................... ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศใดบ้าง ....................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ในสถานะปัจจุบัน......................................................................................................................................
ผู้ให้การรับรองสถานะ
......................................................

(..............................................)
ตาแหน่ง..................................................

ลงชื่อผู้สมัคร
…………………………………

(..............................................)
วันที.่ ........ /........................./2562

ใบสมัครนี้ให้สามารถถ่ายเอกสารได้ตามจานวนที่ต้องการส่ง/ โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของท่านและสะดวกต่อการทางานของเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมอุปกรณ์ กระบี, พัดไท่จี๋ซ่าน,รองเท้าฝึก,ชุดฝึกซ้อม,ยาดม-ยาหม่อง,ยาแก้เคล็ดขัดยอกมากันเองด้วย

