
ATUS โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวมิมิ่ง ระดับชาติ  Level  1 ประจำป ี2563   

 

หลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาฟินสวิมมิ่ง 
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย Association of Thailand Underwater Sports 

การจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ระดับชาติ  Level  1 ประจำปี 2563 

 

1. วัตถุประสงค ์

1.1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

1.2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการกีฬา  ให้มีโอกาส ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ  

1.3. เพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และต่อยอด เพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ  มีมาตรฐานสากล และมีอาชีพอย่างยั่งยืน 

1.4. เพื่อบุคลากรทางด้านผู้ตัดสินฯ   มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ในระดับประเทศ และระดับโลก 

2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ  

 ผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำ ฟินสวิมมิ่ง  จำนวน  35 คน 

 หมายเหตุ -  ตามหลักสูตร การฝึกอบรมแต่ละรุ่นใช้เวลา  5 วัน  ผู้เข้าอบรมจำนวน  35  คน  ต้องใช้วิทยากรปฏิบัติ  จำนวน   2  คน 
  

3.  ระยะเวลาดำเนินงาน/สถานที่ดำเนินงาน   

-   ระหว่าง  วันที่  9 - 13 กันยายน  2563 ( รวม 5 วัน ) 

 -   จัดอบรม  ห้องประชุม โรงแรมบูกิตตา โฮเทล แอนด์  สปา  จังหวัดภูเก็ต 

4.  ตารางการจัดการอบรม (โดยระบุจำนวนวัน/จำนวนชั่วโมง/จำนวนวิทยาการที่ใช้) 

 -รายละเอียดดังแนบ- 
 

5. รายชื่อวิทยากร 

 5.1   นางสาวรัตนพร   พรหมชู  ผู้ตัดสินนานาชาติกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง 

 5.2   นางสาวกมลวรร  พุดแก้ว  ผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง 
 

 

 

   



ATUS โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวมิมิ่ง ระดับชาติ  Level  1 ประจำป ี2563   

6. คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ผู้เข้ารับการอบรมฯ 

การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวมิมิ่ง   
คุณสมบัติทั่วไป 

 1.  สัญชาติไทย  
 2.  อายุ 20 ปีขึ้นไป 

3.  เป็นผู้ตัดสินในมหาวิทยาลัย ชมรม สโมสร ที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
 4.  ต้องมีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน ในระดับจังหวัดขึ้นไป 
 5.  ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 
 6.  มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ 
  7.  ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
7.  หลักสตูรการอบรมโดยสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนด และใช้กฎกติกาของสหพันธ์ดำน้ำโลก CMAS  
 7.1   มีระยะเวลาในการเข้ารว่มการอบรมไม่น้อยกว่า   5  วัน  
 7.2   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีส่มาคมกำหนดตามหลักสูตร 
 7.3   ได้รับวุฒิบัตรผา่นการอบรม  
 7.4   ต้องสอบผ่านทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏบิัติตามหลักสตูร 
 7.5   ได้รับขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ในระบบบุคลากรกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  
 
 

8.  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสหพันธ์ดำน้ำโลกโดยรับรองจากสมาคมกีฬา 
ดำน้ำแห่งประเทศไทย และสหพันธ์ดำน้ำโลก  
 

9.  การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการติดตามและประเมินผล หลังการอบรมในปีถัดไป ในการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ระดับภาค การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและรอบคัดเลือกระดับภาค การแข่งขันชิงแชมป์
ประเทศไทย การแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย การแข่งขันกีฬานักเรียน การ
แข่งขันระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค หรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ หรือรายการอื่น ๆ 

10.  ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะ ๆ หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ ภายใน 2 ปี จะถูกคัดรายชื่อออกจาก
ทะเบียนบุคลากรกีฬา และจะมีผลต่อการพัฒนาและส่งเสริมในโอกาสต่อไป 
11. วิธีการสอบและการกำหนดเกณฑ์การประเมิน 

          วิธีการสอบ 

 -  สอบภาคทฤษฏี 

 -  สอบภาคปฏิบัติ 

      -  เกณฑ์การประเมิน 

   บุคลากรทางการกีฬา มีขีดสมรรถนะสูง สามารถผ่านเกณฑใ์นระดับมาตรฐานของสหพันธ์ดำน้ำโลก  
 

 

  



วัน/เวลา 08.00 น. - 10.00 น. 10.00 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 15.00 น. 15.00 น. - 17.00 น. 17.00 น. - 18.00 น.

บรรยาย บรรยาย  ปฏิบัติ  ปฏิบัติ  ปฏิบัติ

หัวข้อ ประวัติความเป็นมาของกีฬาด้าน ้า หัวข้อ ข้อบังคับทางเทคนิคและเทคนิค หัวข้อ ข้อบังคับทางเทคนิคและเทคนิค หัวข้อ อุปกรณ์และข้อจ้ากัดในการ หัวข้อ การตรวจอุปกรณ์

Finswimming และประเภทรายการแข่งขัน การว่ายในแต่ละท่า การว่ายในแต่ละท่า แข่งขันกีฬาด้าน ้า Finswimming แข่งขันกีฬาด้าน ้า Finswimming

ภายใต้สหพันธ์ด้าน ้าโลก CMAS

วิทยากร  น.ส.รตนพร  พรหมชู วิทยากร  น.ส.รตนพร พรหมชู วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร

บรรยาย บรรยาย  ปฏิบัติ  ปฏิบัติ  ปฏิบัติ

หัวข้อ กฎระเบียบส้าหรับการแข่งขันใน หัวข้อ คณะผู้ตัดสินและคณะบริหาร หัวข้อ กฎระเบียบส้าหรับการแข่งขันใน หัวข้อ อุปกรณจับเวลาและการบันทึก หัวข้อ  เทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการ

สระว่ายน ้าและน่านน ้าเปิด จัดการแข่งขัน สระว่ายน ้า เวลาอัตโนมัติ แข่งขันในทะเล

วิทยากร  น.ส.กมลวรร พุดแก้ว วิทยากร  น.ส.กมลวรร พุดแก้ว วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร

 ปฏิบัติ  ปฏิบัติ  ปฏิบัติ  ปฏิบัติ  ปฏิบัติ

หัวข้อ ขั นตอนในการแข่งขันในสระว่ายน ้า หัวข้อ การแข่งขันในสระว่ายน ้า หัวข้อ การแข่งขันในทะเล หัวข้อ ใช้อุปกรณ์ส่ือสารในทะเล หัวข้อ การดูนักกีฬาและสัญญาณมือในทะเล

วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร

 ปฏิบัติ  ปฏิบัติ  ปฏิบัติ  ปฏิบัติ  ปฏิบัติ

หัวข้อ หน้าท่ีและการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้ตัดสิน หัวข้อ หน้าท่ีและการปฏิบัติงานของหัวหน้าเลขานุการ หัวข้อ ผู้ปล่อยตัว หัวข้อ กรรมการผู้เตรียมปล่อยตัว หัวข้อ  หัวหน้ากรรมการจับเวลา

วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร

 ปฏิบัติ  ปฏิบัติ ปฏิบัติ  ปฏิบัติ ปฏิบัติ

หัวข้อ กรรมการจับเวลา หัวข้อ ผู้ตัดสินท่ีเส้นชัย หัวข้อ  ผู้ตัดสินท่าว่าย หัวข้อ ผู้ตัดสินจุดกลับตัว หัวข้อ วางต้าแหน่งคณะผู้ตัดสิน

วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร วิทยากร  น.ส.รตนพร , น.ส.กมลวรร

รายช่ือวิทยากร

1   นางสาวรตนพร  พรหมชู    ต้าแหน่ง  ผู้ตัดสินนานาชาติกีฬาด้าน ้าฟินสวิมม่ิง  (เอกชน)   สหพันธ์ด้าน ้าโลก CMAS

2   นางสาว กมลวรร พุดแก้ว ต้าแหน่ง  ผู้ตัดสินกีฬาด้าน ้าฟินสวิมม่ิง  (เอกชน)   สหพันธ์ด้าน ้าโลก CMAS

ตารางอบรม

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาด้าน ้าฟินสวิมม่ิง Level 1 ประจ้าปี 2563

ณ จังหวัดภูเก็ต   ระหว่างวันท่ี  9 - 13 กันยายน 2563
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