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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพฒันาบคุลากรทางการกีฬาระดบัชาติ  

ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การจัดอบรมผูฝกสอน  กีฬาคาราเต ระดบัชาติ  Licence B 

*************************************** 

1. 

 ตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558 - 2577) ไดกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจ ในระยะ 20  ป เพื่อใชในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ซ่ึงเปน  4 ระยะๆ ละ 

5 ป โดยแบงออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การตางประเทศ และดานกฎหมาย    

ซ่ึงการกีฬาจะอยูในดานสงัคม  

หลักการและเหตุผล 

จากเหตุผลดงักลาว สมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทย ไดกาํหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 

ท้ังน้ีเพื่อเปนการแสดงใหเห็นความสําคัญในการพัฒนาประชากรทางการกีฬา ซ่ึงรวมถึงบุคลากรดานผูฝกสอนกีฬา    

ใหไดรับการพัฒนา และจากการดําเนินงาน การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติที่ผานมา ยังไมบรรลุเปาหมาย 

และยังมีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการและยังไมไดมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรดานผูฝกสอนกีฬา    

ทุกระดับ 

ดังน้ัน สมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทย จึงมีความจําเปนที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

พัฒนาการกีฬาแหงชาติ นํามาพัฒนาบุคลากรกีฬา ดานผูฝกสอนกีฬาคาราเต เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพผูฝกสอนอยาง

ตอเน่ือง และใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจ ความรูในทิศทางเดียวกันในการเผยแพรกีฬาคาราเต ใหเปนมาตรฐานทั่ว    

ทุกภูมิภาค ทั้งดานพ้ืนฐาน ทักษะ เทคนิค รวมถึงวัฒนะธรรม และจริยธรรมจรรยาบรรณ ของการเปนผูฝกสอนกีฬา

คาราเต สามารถนําไปถายทอดใหกับนักกีฬาซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนากีฬาอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน

เดียวกันทั่วประเทศ มุงสูความเปนเลิศระดับชาติอยางเปนระบบครบวงจร และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาใหประสบ

ความสาํเรจ็ในการแขงขนักีฬาระดบัชาติทีจ่ะสรางชือ่เสียงใหกบัประเทศและสรางความสขุใหคนไทยอยางยัง่ยืน 
 

2. 

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาใหมีความสามารถสูงข้ึน สามารถพัฒนาจากระดับชาติสูระดับนานาชาติ 

วตัถุประสงค 

2.2 เพ่ือพัฒนาผูฝกสอน ใหมีความรูความสามารถและมีมาตรฐานเพียงพอตอความตองการในทุกภูมิภาค 

     2.3 เพ่ือพัฒนาผูฝกสอนใหสามารถสรางทักษะการนําความรูไปปฏิบัติหนาที่ในการพัฒนากีฬา  

           ของชาติในการสรางขยายฐานและพัฒนานักกีฬา  
 

3. 

 -  ผูฝกสอน กีฬาคาราเต จาํนวน  30  คน 

จํานวนผูเขารับการอบรม 
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4. ระยะเวลาดาํเนินงาน/สถานทีด่าํเนินงาน

- จํานวนวันที่จัดอบรม รวม 5 วัน 

   

- ระหวางวนัที ่5 – 9 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 -  จัดอบรม ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

5. 

 1. บุคลากรทางการกีฬาไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาความรูดานทักษะกีฬา 

ความสําคัญ/ความจําเปนที่ตองการดําเนินการหรือผลที่คาดวาจะไดรับ 

 2. บุคลากรทางการกีฬามีความสามารถนําความรูไปพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. บุคลากรที่ผานการพัฒนาตองไปปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันกีฬาระดับชาติ 
  

6. ตารางการจัดการอบรม

 - รายละเอียดดังแนบ 

  

 

7. 

 7.1  นายดุลยรัตน  รัตนพันธ   

รายช่ือวิทยากร 

 7.2  น.ส.ญาณิศา  ตอรัตนวัฒนา    

 7.3  วาที่รอยตรีธเนษฐพงษ  สุขวงศ 

 7.4  ดร.เอกรัตน   ออนนอม 

  

8. คุณสมบัติ/หลักเกณฑผูเขารับการอบรมฯ 

    การพัฒนาผูฝกสอนกีฬา 

 

 1.  มีอายุไมตํ่า 20 ป  

คุณสมบัติทั่วไป 

 2.  เปนผูมีคุณวุฒิทางคาราเตสายดํา ข้ันต่ํา 1 Dan 

 3.  อดีตนักกีฬาหรือนักกีฬาท่ีมีประสบการณในกีฬาคาราเต 3 ปขึ้นไป 

 4.  ผูผานการอบรมหลักสูตร Licence C ของสมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทย 

 5.  ผูฝกสอนท่ีมีประสบการณในการทําทีมกีฬาคาราเต 2 ปขึ้นไป 

 4.  เปนสมาชิกชมรม สโมสร สถาบันการศึกษา ที่ไดรับรองจากสมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทย 

 5.  เปนตัวแทนของสมาคมกีฬาจังหวัดหรือสถาบันอ่ืนๆ 

 6.  ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาอยางเปนลายลักษณอักษรใหเขารับการอบรมไดตลอดหลักสูตร 

 7.  มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง เหมาะสม และพรอมที่จะรับการฝกในภาคปฏิบัติ 

  

 

 



หนา้ 3 

 

 

 

 1.  หลักสูตรการอบรมโดยสมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทยเปนผูกําหนด 

มาตรฐานหลักสูตร 

 2.  ไดรับเกียรติบัตรเขารวมการอบรม เม่ือ 

      2.1  มีระยะเวลาในการเขารวมการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 

      2.2  มีความสนใจ มุงมัน่ ต้ังใจที่จะรับความรูจากวิทยากร 

 3.  ไดรับวุฒิบัตรผานการอบรม เม่ือ 

      3.1  มีระยะเวลาในการเขารวมการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 

     3.2  มีความสนใจ มุงมัน่ ต้ังใจที่จะรับความรูจากวิทยากร 

     3.3  ตองสอบผานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตามที่หลักสูตรกําหนด 

 4.  ไดรับบัตรประจําตัวผูฝกสอน (เม่ือข้ึนทะเบียนกับ กกท.) 

 5.  ข้ึนทะเบียนเปนผูฝกสอนของประเทศไทยโดยความรวมมือ จากสมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทย และ 

       การกีฬาแหงประเทศไทย  

6. การกีฬาแหงประเทศไทยมีการติดตามและประเมินผล หลังการอบรมในปถัดไป ในการปฏิบัติหนาที่ในการ   

         แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ รอบคัดเลือก ระดับภาค การแขงขันกีฬาแหงชาติและรอบคัดเลือกระดับภาค    

การแข งข ันช ิงแชมป ประเทศไทย การแข งข ัน เยาวชนช ิงแชมป ประเทศไทย การแข งข ันก ีฬา   

มหาวิทยาลัย การแขงขันกีฬานักเรียน การแขงขันระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนแขงขันระดับภาค 

หรือการแขงขันในระดับนานาชาติ หรือรายการอ่ืน ๆ 

 7. ตองมีการรายงานผลการปฏิบัติหนาที่เปนระยะๆ หากไมมีการดําเนินการใดๆ ภายใน 2 ป จะถูกคัดรายชื่อ 

    ออกจากทะเบียนบุคลากรกีฬา และจะมีผลตอการพัฒนาและสงเสริมในโอกาสตอไป 
 

 9. วิธีการจัดอบรม

 1. ประชุมวางแผน การพัฒนาบุคลากรกีฬาโดยเชิญผูเกี่ยวของประชุมหารือ โดยใหทางสมาคมกีฬาแหง

ประเทศไทย รวมกับการกีฬาแหงประเทศไทย  

  

 2. ดําเนินการประสานงานและประชาสัมพันธ กําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติผู เขารับการพัฒนาบุคลากร

ทางการกีฬา โดยพิจารณาบุคลากรกีฬาในการเขารับการอบรมรวมกับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 

 3. ประสานงานสวนที ่เ กี ่ยวของเพื ่อขอใช สถานที ่ทั ้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบ ัต ิและคาใช จ ายตาง ๆ 

โดยใหผูประสานงานที่ไดรับมอบหมายจากการกีฬาแหงประเทศไทยเปนผูดูแลและควบคุมการใชจายงบประมาณใน

การเนินงาน 

 4. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬาโดยใหมีการปฐมนิเทศและพิธีเปดการอบรม 

     -ดําเนินการอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการไดกําหนด 

     -ประเมินผลหลังการอบรม 

     -พิธีปดการอบรมพรอมมอบเกียรติบัตร 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 
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10. 

 วิธีการสอบ 

วิธีการสอบและการกําหนดเกณฑการประเมิน 

 - สอบภาคทฤษฏี 

 - สอบภาคปฏิบัติ 

 เกณฑการประเมิน 

     ผูเขารับการอบรมตองสอบผาน เกณฑ 80% ทั้งภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ 

 

 ( ขออนุมัติภายหลังจํานวน 30 คน ) 

12. รายช่ือผูเขารับการอบรมฯ 

 

 

ผูเสนอโครงการ 

 

 

       (ดร.อนิวัธต์ิ  ศิริเดชวราวงศ) 

        นายกสมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทย 


