โครงการฝึ กอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็ นเลิศ
ผู้ตัดสิ นกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค Class 3
โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทยร่ วมกับการกีฬาแห่ งประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
ด้วยกี ฬ าเทควันโด ซึ่ งในปั จจุบ นั เป็ นที่ นิยมและมี การเรี ยนการสอน รวมถึ งการจัดการ
แข่งขันกันเป็ นจานวนมาก ด้วยเหตุที่สมาคมฯได้มีการพัฒนาศักยภาพ ของนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ
ไทยที่เข้าร่ วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาต่างๆทัว่ โลก จนมีผลงานที่โดดเด่น อาทิ เช่น
-

ระดับเหรี ยญทอง
ระดับเหรี ยญทอง
ระดับเหรี ยญทอง
ระดับเหรี ยญทอง
ระดับเหรี ยญเงิน

ในกีฬาซี เกมส์
ในกีฬาชิงแชมป์ เอเชีย
ในการแข่งขันชิงแชมป์ โลก
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเกมส์

นับเป็ นความภาคภูมิใจของวงการเทควันโดไทย อนึ่งการพัฒนาที่ดีและยัง่ ยืนนั้น
จะต้องอาศัยการวางแผนยุทธศาสตร์ และการเตรี ยมตัวที่จะต้องสร้างผลงานที่ดียงิ่ ๆขึ้นไปใน
อนาคต ฉะนั้นโครงการอบรมความรู ้ให้แก่ผตู ้ ดั สิ นกีฬาเทควันโด เพื่อเพิ่มจานวนผูต้ ดั สิ น ให้
เพียงพอต่อเกมส์การแข่งขันที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ นัน่ จะเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะสร้างพื้นฐานที่ดี ให้กบั
นักกีฬาเทควันโดที่จะเติบโตขึ้นมาเป็ นนักกีฬาตัวแทนของประเทศไทยในอนาคต อีกทั้งยังเป็ นการ
ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันในแต่ละเกมส์การแข่งขัน ให้มีมาตรฐานสู งขึ้น และมีทิศทางการ
ตัดสิ นไปในทิศทางเดียวกันทัว่ ประเทศ
วิธีการปฏิบัติ
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขั้นต้น ดังนี้
- การกีฬาแห่งประเทศไทย
- จังหวัดเจ้าภาพ
2. ทาเอกสารขออนุมตั ิโครงการ
- จัดทาหลักสู ตร
- ระบบติดตามประเมินผลโครงการ

3. ประสานส่ วนเกี่ยวข้องขั้นปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 จังหวัดเจ้าภาพ
o จัดเตรี ยมสถานที่ฝึกอบรม
 ภาคทฤษฎี พร้อมจอฉายโปรเจคเตอร์
โต๊ะ+เก้าอี้ สาหรับเรี ยน
 ภาคปฏิบตั ิ (อยูใ่ กล้เคียงกันกับห้องภาคทฤษฎี)
 จัดเตรี ยมพิธีเปิ ด และ พิธีปิดการอบรม
o อานวยการที่พกั +อาหาร
 ที่พกั สาหรับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
 ที่ พ กั ส าหรั บ ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมที่ ต้อ งการห้ อ งพัก (ผูเ้ ข้าร่ ว ม
อบรมชาระเงินเอง)
 จัดเตรี ยมอาหารสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมการอบรม
o ธุรการและงานทะเบียนร่ วมกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
 รับสมัครผูเ้ ข้าร่ วมอบรม
3.2 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
o ติดต่อวิทยากร
o แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามโครงการ
o แผนการเดินทาง
o จัดเตรี ยมเอกสารการอบรม
o จัดเตรี ยมเสื้ อสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมการอบรม

-

ตารางการฝึ กอบรมและสถานที่ อบรม
ภาค 1 จ.ชลบุรี
โรงแรมนานาชาติบางแสน ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563
ภาค 2 จ.สุ พรรณบุรี โรงแรมคุม้ สุ พรรณ
ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563
ภาค 3 จ.อุดรธานี โรงแรมเจริ ญโฮเต็ล
ระหว่างวันที่ 10-12 สิ งหาคม 2563
ภาค 4 จ.สงขลา โรงแรมAC Sport Hotel ระหว่างวันที่ 3-5 สิ งหาคม 2563
ภาค 5 จ.พิษณุโลก โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ ระหว่างวันที่ 17-19 สิ งหาคม 2563

ขั้นตอนการสรุ ปประเมินผลโครงการ
- วัดผลและประเมินความรู ้โดยการทาข้อสอบภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ
- เก็บข้อมูลการปฏิบตั ิงานตามเกมส์การแข่งขันจริ ง
เป้ าหมายผู้เข้ าอบรม
กลุ่มผู้เข้ าอบรม
- นักเทควันโดผูท้ ี่สนใจที่จะเป็ นกรรมการผูต้ ดั สิ น
- บุคคลทัว่ ไปพิจารณาตามกรอบคุณสมบัติผตู ้ ดั สิ นสมาคมฯ
จานวนผู้เข้ าอบรม
รับสมัครผูเ้ ข้ารับการอบรมภาคละ 35 คน
หมายเหตุ มีผผู ้ า่ นเกณฑ์ประเมินจากการเข้าฝึ กอบรมไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 %
ค่ าธรรมเนียมในการเข้ าร่ วมอบรม
- ค่าธรรมเนียมในการอบรม 500 บาท
ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับ
1. ใบประกาศผ่ า นการอบรมเป็ นผู ้ต ัด สิ น กี ฬ าเทควัน โด ออกโดยการกี ฬ าแห่ ง
ประเทศไทย (เฉพาะผูท้ ี่ผา่ นการสอบประเมิน)
2. ขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ ดั สิ นของสมาคมฯแบ่งตามลาดับคลาส (เฉพาะผูท้ ี่ผา่ นการสอบ
ประเมิน)
3. อาหารเที่ยง พร้อม เบรค 2 มื้อ
4. เสื้ อโครงการการอบรม
* ผูท้ ี่ผา่ นการอบรม จะต้องมีชวั่ โมงเรี ยนครบตามหลักสู ตรการอบรม *
คุณสมบัตขิ องผู้ทสี่ ามารถสมัครเข้ าร่ วมการอบรม
1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. มีคุณวุฒิทางด้านเทควันโด สายดาดั้ง 1
3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติกรรมการผู้ตัดสิ นสารอง (P Class)สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทย
1. อายุไม่ต่ากว่า 18
2. เป็ นผูท้ ี่ ผ่านการอบรมและทดสอบวัดความรู ้ จากสมาคมเทควันโดแห่ งประเทศไทย
หรื อการอบรบที่ได้รับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
3. มีคุณวุฒิทางด้านเทควันโด สายดาดั้ง 1
4. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติกรรมการผู้ตัดสิ นชั้น 3(Class 3 )สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทย
1. อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
2. เป็ นผูท้ ี่ ผ่านการอบรมและทดสอบวัดความรู ้ จากสมาคมเทควันโดแห่ งประเทศไทย
หรื อการอบรบที่ได้รับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
3. ต้องผ่านการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ ดั สิ นของสมาคมฯรับรองไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ
4. มีคุณวุฒิทางด้านเทควันโด สายดาดั้ง 2
5. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สาเนาวุฒิทางการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาคุณวุฒิทางเทควันโด
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป

การสมัคร
- ภาค 1
- ภาค 2
- ภาค 3
- ภาค 4
- ภาค 5

จ.ชลบุรี
จ.สุ พรรณบุรี
จ.อุดรธานี
จ.สงขลา
จ.พิษณุโลก

ติดต่อได้ที่
ติดต่อได้ที่
ติดต่อได้ที่
ติดต่อได้ที่
ติดต่อได้ที่

คุณวิษณุ พันพรหม
โทร 081-8394643
คุณอรพินท์ บรรเทาวงษ์
โทร 0865293793
คุณกฤษฎา เพียยุระ
โทร 095-663-5461
คุณธัญญ์วรรณวริ น วรโชติธนภัทร โทร 0826626397
คุณทนุชยั ประชาเกษม
โทร 0886954287

วิทยากร
1.
2.
3.
4.

นางสาวจตุพร
นายติณณ์
นายปรัชญา
นายอัครพร

เหมวรรณโณ
เผ่าวงศากุล
เผ่าพันธุ์
โบสุ วรรณ

ตารางการฝึ กอบรม

วันที่ 1

9:00-9:30

9:30-12:00

วันที่ 3

เปิ ดการอบรม
แนะนาวิทยากร
9:30-11:00
จรรยาบรรณผูต้ ดั สิ น
(Lecture Room)
10:30-12:00
กติกาการแข่งขัน 1
(Lecture Room)

12:00-13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-16:00

สัญญาณมือ
(Sports Hall)

16:00-17:00

วันที่ 2

Q&A
ถาม-ตอบปั ญหา
(Lecture Room)

9:00-12:00
กติการแข่งขัน 2
(Lecture Room)

9:00-11:00
สอบภาคทฤษฎี
11:00-12:00

สอบกดคะแนน

พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
ทดสอบการกดคะแนน
และ การจาลองสถาการณ์การ
แข่งขัน
(Sports Hall)
Q&A
ถาม-ตอบปั ญหา
(Lecture Room)

สอบภาคปฏิบตั ิ

กล่าวปิ ด และมอบ
ประกาศนียบัตร
(Lecture Room)

