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   ที่ สคท.๒๗๘/๒๕๖๕ 
  

๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

  เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดขั้นพ้ืนฐาน สำหรับครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

เรยีน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โด  จำนวน ๑ ฉบับ 

 

ตามที่ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพ่ือความเป็นเลิศ
ในโรงเรียน ซึ่งในโครงการได้จัดให้มีการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดขั้นพ้ืนฐาน สำหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่วาง
กิจกรรมไว้แล้วนั้น 

เพ่ือให้การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพ่ือความเป็นเลิศใน
โรงเรียน  สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้ง
ไว้ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งกำหนดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดขั้นพ้ืนฐาน สำหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑๐๓ (ประชาราษฎร์ธำรง) โรงเรียน
โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร และขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครบุคลากรทีม่ีความสนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน  

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดำเนินการต่อไป 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
                         พลเอก 
                          ( สุรชาติ  จิตต์แจ้ง ) 
                      นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำหนดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดขั้นพื้นฐาน  

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจำปีงบประมาณ 2566 

ระหว่างวันที่ 5 – 8 ตลุาคม 2565 
ณ ห้องประชุม 103 (ประชาราษฎร์ธำรง) โรงเรียนโยธิณบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

 

เวลา เนื้อหาสาระ วิทยากร 
วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม เจ้าหน้าท่ีสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

09.00 – 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดการอบรมผู้ฝึกสอน พล.อ.สุรชาติ  จิตต์แจ้ง 
นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

09.30 – 11.00 น. ความรู้เบื้องต้นของการแข่งขันประเภทท่ารำและ
กติกาการแข่งขันประเภทท่ารำ 

อ.ณัฐภาส ภู่สว่าง 
ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

11.00 – 11.15 น. พัก 
11.15 – 12.15 น. ความรู้เบื้องต้นของการแข่งขันประเภทท่ารำและ

กติกาการแข่งขันประเภทท่ารำ 
อ.ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา 
หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย 

12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. ความรู้เบื้องต้นของการแข่งขันประเภทต่อสู้และ

กติกาการแข่งขันประเภทต่อสู้ 
อ.ณัฐภาส ภู่สว่าง 
ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

14.15 – 14.30 น. พัก 
14.30 – 16.30 น. ความรู้เบื้องต้นของการแข่งขันประเภทต่อสู้และ

กติกาการแข่งขันประเภทต่อสู้ 
อ.ดร.พลวศิน  สารธรรม 
ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 
08.00 – 09.00 น. รายงานตัว เจ้าหน้าท่ีสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

09.00 – 10.15 น. โภชนาการกับนักกีฬาคาราเต้โด อ.นวรัตน์  วิทวัสศุกล 
10.15 – 10.30 น. พัก 
10.30 – 12.00 น. จิตวิทยาการกีฬา อ.ดร.ชูศักดิ์  พัฒนะมนตรี 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. การสอนและฝึกซ้อมกีฬาคาราเต้ประเภทท่ารำ  

(โกจูริว) (เบื้องต้น) 
อ.พนา เลิศเชิดชูพงศ์ 
เลขาธิการสมาคมกีฬาคาราเตแ้ห่งประเทศไทย 

14.15 – 14.30 น. พัก 
14.30 – 16.30 น. การสอนและฝึกซ้อมกีฬาคาราเต้ประเภทท่ารำ  

(โชโตกัน) (เบื้องต้น)  
อ.เขมภัสร์ อิทธิวัตน์จารุกรณ์ 
กรรมการบริหารสมาคมกีฬาคาราเต้แหง่ประเทศไทย 

 

 



 

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 
08.00 – 09.00 น. รายงานตัว เจ้าหน้าท่ีสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

09.00 – 10.00 น. สมรรถภาพทางกายพ้ืนฐานสำหรับกีฬาคาราเต้โด อ.ดร.มาโนช  บุตรเมือง 
10.15 – 10.30 น. พัก 
10.30 – 12.00 น. สมรรถภาพทางกายพ้ืนฐานสำหรับกีฬาคาราเต้โด อ.ดร.มาโนช  บุตรเมือง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. การสอนและฝึกซ้อมกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้

(เบื้องต้น) 
อ.พนา เลิศเชิดชูพงศ์ 
เลขาธิการสมาคมกีฬาคาราเตแ้ห่งประเทศไทย 

14.15 – 14.30 น. พัก 
14.30 – 16.30 น. การสอนและฝึกซ้อมกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้

(เบื้องต้น)  
อ.ดร.พลวศิน  สารธรรม 
ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย 

วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565 
08.00 – 16.30 น. ศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดโรงเรียน สพฐ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 

ชิงถ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

 
ผู้ดำเนินการในการอบรม  อ.ดร.พลวศิน  สารธรรม ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย 
ผู้ประสานงาน    เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 


