โครงการอบรมสั มมนาผู้ฝึกสอนด้ านการฝึ กสอนและการบริหารระดับสู ง ประจําปี 2559
Badminton Asia Top Coaches Forum 2016
1. ชื อโครงการ
“โครงการอบรมสัมมนาผูฝ้ ึ กสอนด้านการฝึ กสอนและการบริ หารระดับสู ง ประจําปี 2559”
“Badminton Asia Top Coaches Forum 2016”
2. แผนงาน
การดําเนิ นโครงการฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในการส่ งเสริ ม
และพัฒนากีฬาแบดมินตันสู่ ความเป็ นเลิศ รวมทังการเป็ นศูนย์กลางของกีฬาแบดมินตันในภูมิภาค
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. หลักการและเหตุผล
ตามทีสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่ วมกับแบดมินตันเอเชีย ได้มีขอ้ ตกลง
ความร่ วมมื อ เพื อสร้ างโอกาส ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นการพัฒ นากี ฬ าแบดมิ นตันให้ แก่ ป ระเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชี ย นัน สมาคมฯ ร่ วมกับแบดมินตันเอเชี ย จึงจัดทําโครงการอบรมสัมมนาผูฝ้ ึ กสอนด้านการฝึ กสอน
และการบริ ห ารระดับ สู ง ประจําปี
Badminton Asia Top Coaches Forum
เพื อเป็ นการยกระดับ ผู ้
ฝึ กสอนในภูมิภาคเอเชีย ให้เพิมพูนความสามารถในการพัฒนานักกีฬาสู่ ระดับโลกต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 ส่ งเสริ มและพัฒนาผูฝ้ ึ กสอนกีฬาแบดมินตันในภูมิภาคเอเชีย ให้มีความรู ้ความสามารถ ในการถ่ายทอด
ทักษะกี ฬาแบดมินตัน กําหนดแผนการพัฒนานักกี ฬา และบริ หารจัดการการพัฒนานักกีฬาได้อย่างเป็ นระบบ
และมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2 ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น ให้ ส มาคมฯ ได้รับ การยอมรั บ ในการเป็ นศู นย์ก ลางของกี ฬ าแบดมิ นตันใน
ภูมิภาคเอเชีย
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6. เป้ าหมาย
6.1 ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาแบดมินตันในภูมิภาคเอเชียได้รับการพัฒนา แลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์
6.2 สมาคมฯ ได้รับการยอมรับในการเป็ นศูนย์กลางของกีฬาแบดมินตันในภูมิภาค
7. วิธีการดําเนินโครงการ
7.1 ประสานงานกับ Badminton World Federation (BWF) และ Badminton Asia ในการเชิ ญวิทยากรจาก
ต่างประเทศ
7.2 พิจารณาคัดเลือกผูฝ้ ึ กสอนกีฬาแบดมินตันชาวไทยเพือเข้าร่ วมการประชุมสัมมนาฯ
7.3 ประสานงานกับ Badminton Asia และสมาคมกี ฬาแบดมินตันของประเทศต่าง ๆ ในการส่ งผูฝ้ ึ กสอน
เข้าร่ วมการอบรมสัมมนาฯ
7.4 จัดการอบรมสัมมนา
7.5 ประเมินและสรุ ปผลการอบรมสัมมนา และประโยชน์ทีได้รับ
8. คณะเจ้ าหน้ าทีทํางาน
8.1 คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิตระกูล
8.2 นายมนูญ
สรรค์คุณากร
8.3 นายไพศาล
รังษีกิจโพธิ
8.4 นางณหทัย
ศรประชุม
8.5 นายวีรชัย
วิภาตวิทย์

ประธานโครงการ

9. สถานทีดําเนินการ
โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
10. ระยะเวลาดําเนินการ
3 วัน ระหว่างวันที 9 - 11 ตุลาคม 2559
11. ผู้เข้ าร่ วมการอบรมสั มมนา
11.1 วิทยากร
11.1.1 Mr. Ian Wright, Development Director, Badminton World Federation (BWF)
11.1.2 Mr. Pullela Gopichand, Chief National Coach, Indian Badminton team
11.1.3 Mr. Ricky Subagja, PBSI Manager Team, Badminton Association of Indonesia (BAI)
11.1.4 Mr. Morten Frost Hansen, Technical Director, Badminton Association of Malaysia (BAM)
11.2 หัวหน้าผูฝ้ ึ กสอนกีฬาแบดมินตันจากประเทศต่าง ๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย จํานวน 24 คน
11.3 หัวหน้าผูฝ้ ึ กสอนกีฬาแบดมินตันจากประเทศไทย จํานวน 10 คน ทีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย
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12. ตัวชี วัดความสํ าเร็จ
จํา นวนหั วหน้าผูฝ้ ึ กสอนกี ฬ าแบดมิ น ตัน ชาวไทย ที สามารถถ่ ายทอดทัก ษะกี ฬ าแบดมิ น ตัน กําหนด
แผนการพัฒนานักกีฬา และบริ หารจัดการการพัฒนานักกีฬาได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
13. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
13.1 การส่ งเสริ มและพัฒนากีฬาแบดมินตันในประเทศไทย
13.2 การพัฒนาความรู ้ ความสามารถและทักษะของผูฝ้ ึ กสอนกี ฬาแบดมิ นตันชาวไทย ในการถ่ายทอด
ทักษะกีฬาแบดมินตัน กําหนดแผนการพัฒนานักกี ฬา และบริ หารจัดการการพัฒนานักกีฬาได้อย่าง
เป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
13.3 สมาคมฯ ได้รับการยอมรับในการเป็ นศูนย์กลางของกีฬาแบดมินตันในภูมิภาค
13.4 วางรากฐานในการเสนอตัวเป็ นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงแชมป์ โลก
13.5 การส่ งเสริ ม และประชาสัมพันธ์การท่องเทียวไทยให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมการประชุมสัมมนา
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กําหนดการอบรมสั มมนา วันที 9 - 11 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุ งเทพฯ
Badminton Asia Top Coaches Forum Agenda 9 - 11 October 2016
Sunday 9th October
Hours Content
20.00hrs Introduction from BADMINTON ASIA
20.10
Introduction to research on high performance environments
and Latest research in Talent Identification (TID)
20.45
Group discussion on national TID programmes
21.30
Close and snack
Monday 10th October
Hours Content
9.00hrs Talent Development models in elite sport
9.30
Group discussion on National Talent Development
programmes
10.30
Break
11.00
National Player Pathway considerations
12.30
Lunch
14.00
Discussion: An Athlete Centred Approach to coaching
15.30
Break
16.00
Coaches panel Q and A session
17.00
Summary and close
Tuesday 11th October
Hours Content
9.00hrs Upskilling of coaches and support staff – role of
BADMINTON ASIA
9.45
BADMINTON ASIA plans and new initiatives
10.30
Break
11.00
Open forum
12.15
Summary and close
12.30
Lunch

Presenter

Presenter
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* เกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกหัวหน้ าผู้ฝึกสอนแบดมินตันของประเทศไทย (จํานวน 10 คน) *
1. เคยผ่านหลักสู ตรอบรมผูฝ้ ึ กสอน ทีรับรองโดยการกีฬาแห่ งประเทศไทย หรื อ สมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. มีผลงานและได้รับรางวัลจากการส่ งนักกีฬาเข้าแข่งขันแบดมินตันในระดับ International Tournaments
3. ผ่านการพิจารณาจากคณะทํางานจัดการประชุม
ผู้สนใจสมัครเข้ าร่ วมการประชุ ม กรุ ณาส่ งประวัติส่วนตัวและผลงานการฝึ กสอน มาที jthakul@yahoo.com
หรื อสอบถามข้ อมูลเพิมเติมที สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ 02 255 3391 - 2
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมการประชุ ม วันที 4 ตุลาคม 2559 ที http://www.badmintonthai.or.th

5

