
  ที่  มรส. ๙๑๑๐/๕๑๖ 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เร่ือง ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม “หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐานส าหรับ

  บุคลากรทางการกีฬา ครั้งที่  ๒” 

เรียน นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์และรายละเอียดของหลักสูตร จ านวน ๑ ชุด 

  ๒. แบบกรอกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม (ใบสมัคร) ๑ ฉบับ 

  ๓. ก าหนดการฝึกอบรม 

ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมมือกันจัด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐานส าหรับบุคลากรทางกีฬา คร้ังที่ ๒” ขึ้น 

ระดับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และ ระดับเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๖๑ ณ สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ 

กันยายน ๒๕๖๑ ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทางเว็บไซด์สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต 

www.rsu.ac.th/reli/ และ เวปไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทย www.hrd.sat.or.th ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ทางโครงการฯ  จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมดังกล่าวมายัง สมาคมกีฬา/องค์กรกีฬา 

เพื่อรับสมัครบุคลากรการกีฬาที่สนใจเข้ารับการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับหลักเกณฑ์และ

รายละเอียดของหลักสูตร แบบกรอกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม และก าหนดการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ด้วยความขอบคุณยิ่ง 

 

ขอแสดงความนับถือ 

              

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล  ชอบชื่นชม) 

หัวหน้าโครงการฯ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ผู้ประสานงาน นางสาวพานิกา สังขโย  โทร  ๐๒-๗๙๑-๕๕๖๓, ๐๙-๘๘๒๗-๘๘๔๐ 

โทรสาร:  ๐๒-๗๙๑-๕๖๒๑ 



 

 

๑ 

 

 
                                                                                                             

                                   หลักเกณฑ์และรายละเอียด 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐานส าหรับบุคลากรทางการกีฬา ครั้งที่ ๒ 

โดยความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

๑. เนื้อหา  
เนื่องจากปัจจัยหลักสู่ความส าเร็จที่ส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้บรรลุ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาในระดับนานาชาติ  (ASEAN)” ของ

แผนพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) คือ การพัฒนาสมรรถนะด้าน

ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการกีฬาที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานในการแข่งขัน ระดับนานาชาติ ได้แก่ ผู้ฝึกสอน

และผู้ตัดสินกีฬา ซึ่งมีความจ าเป็นในการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับการสอบเลื่อนขั้นตามมาตรฐานสากลของแต่

ละชนิดกีฬา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับนานาชาติได้  จึงต้องมีการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นการเฉพาะ

ส าหรับบุคลากรทางการกีฬาในกลุ่มของผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาอย่างเป็นระบบ การกีฬาแห่งประเทศไทยใน

ฐานะหน่วยงานหลัก จึงมีความจ าเป็นต้องจัดอบรม “หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐานส าหรับ

บุคลากรทางการกีฬา” ทั้งหลักสูตรระดับพ้ืนฐานและระดับเข้มข้น ที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นแบบ

เข้มข้น (intensive) และจัดท าข้ึนโดยเฉพาะ (tailor made) ส าหรับบุคลากรทางการกีฬากลุ่มผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้

ตัดสินกีฬา  ที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบมาตรฐานตามแผนการพัฒนาบุคลากรของ

องค์กรกีฬา หรือเป็นบุคลากรกีฬาที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันระดับนานาชาติ  เพ่ือให้มี

ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  เป็นหลักสูตรแบบองค์รวมเชิงบูรณาการที่ใช้สื่อ

ประสมทางอิเลคทรอนิกส์และกิจกรรมในการเรียนรู้ (Holistic Digital and Activity-Based Learning)  เพ่ือ

สร้างเสริมทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการกีฬา ทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน  

เพ่ือบุคลากรทางการกีฬาสามารถน าทักษะที่ได้รับการฝึกฝนไปประยุกต์ใช้ในสองลักษณะ คือ การใช้ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารในเหตุการณ์ระหว่างการปฏิบัติงาน และการใช้ภาษาอังกฤษในการต่อยอดส าหรับการศึกษาเชิงลึก

ในเนื้อหาด้านการปฏิบัติในสายงานกีฬาของแต่ละบุคคล อาทิ กฎและกติกา การฝึกสอนกีฬา การตัดสินกีฬา เพ่ือ

ใช้ในการสอบตามมาตรฐานนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในส่วนของหลักสูตรระดับเข้มข้นจะเป็นหลักสูตรที่



 

 

๒ 

 

เน้นการเตรียมตัวในการสอบมาตรฐานในระดับนานาชาติเป็นหลัก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในการสอบและฝึกการ

วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือวางแผนการฝึกนักกีฬา หรือการประเมินค่าเพ่ือการตัดสินใจในการตัดสินการแข่งขันที่

อ้างอิงจากกฎกติกาอย่างมีเหตุผล  รวมถึงการพิจารณาสถานการณ์ ด้วยการฟังและดูเหตุการณ์และฝึกพูดเพ่ือ

ตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีความเข้าใจตรงกัน  สามารถอ้างอิงหลักการตามคู่มือที่เกี่ยวข้องตามชนิดกีฬาของ

ตนเองได ้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ หรือพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการต่อยอดองค์ความรู้ใน

สาขากีฬาที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเตรียมความพร้อมสู่การสอบตามมาตรฐานระดับ

นานาชาติต่อไป 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านการกีฬาที่พร้อมและเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานในการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๓. ระยะเวลาการพัฒนา   

การพัฒนาแบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ ๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบมาตรฐานส าหรับ

บุคลากรทางการกีฬา ระดับพ้ืนฐาน ๓๐ ชั่วโมง (๑ สัปดาห์) และหลักสูตรที่ ๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ

มาตรฐานส าหรับบุคลากรทางการกีฬา ระดับเข้มข้น ๓๐ ชั่วโมง เมื่อจบหลักสูตรหลักสูตรที่ ๑ จะเว้นระยะ ๑

สัปดาห์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทบทวนเนื้อหา ก่อนที่จะฝึกอบรมหลักสูตรที่ ๒ ต่อไป  

ส าหรับระยะเวลาการพัฒนาและรายวิชา เป็นดังนี้ 

ช่วงที่ หลักสูตร ระหว่างวันที่ วิชา/หัวข้อ 

๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสอบมาตรฐาน
ส าหรับบุคลากร

ทางการกีฬา 
ระดับพ้ืนฐาน 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑.๑ Pre-test 
๑.๒ Orientation, Rules and Regulations 
๑.๓ Pronunciation, Listening and speaking strategies 
๑.๔ Daily Routines in Sport Training 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑.๕ Lesson Learnt from the Fields: Appearance and 
Personality 
๑.๖ Quality Trainers and Referees: Feelings and 



 

 

๓ 

 

ช่วงที่ หลักสูตร ระหว่างวันที่ วิชา/หัวข้อ 

Emotions 

๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑.๗ Transportation and Giving Directions 
๑.๘ At the Hotel and Airport 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑.๙ Giving Advice I: Coach and Referee 
๑.๑๐ Giving Advice II: Coach and Referee 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑.๑๑ How to Give Instructions  
๑.๑๒ Evaluation 

๑๓ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เว้นระยะ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม ได้ท าการทบทวนความรู้ก่อนอบรมในหลักสูตรต่อไป 

๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสอบมาตรฐาน
ส าหรับบุคลากร

ทางการกีฬา ระดับ
เข้มข้น 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒.๑ Orientation to the Advance Course 
๒.๒ Preparation for Written Exam: Basic and Mock 
Exam I 
๒.๓ Pronunciation 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๒.๔ Preparation for Written Exam: Basic and Mock 
Exam II, III 

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๒.๕ Controversial Issues and Reaching a Consensus 
๒.๖ Preparation for Practice Exam 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๒.๗ Going for a Deep Interview and  Strategies for 
Interview Exam 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๒.๘ Mock Interview  
๒.๙ Post-test 

 

หมายเหตุ:   จัดการพัฒนาระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์  (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) เริ่มการพัฒนาตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น.  ของทุกวัน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมในช่วงเย็นหรือค่่า 

 



 

 

๔ 

 

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา (ทุกข้อ) 
๑. เป็นบุคลากรกีฬาที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาคมกีฬา หรือองค์กรกีฬา 

ณ ปัจจุบัน โดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาจังหวัด หรือ องค์กรกีฬา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนให้การรับรอง  

๒. เป็นบุคลากรกีฬาที่สมาคมกีฬา หรือองค์กรกีฬา มีแผนในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกีฬาที่เข้า
รับการพัฒนามีโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ด้านกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติ ภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

๓. ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ฝึกสอนหรือผู้ตัดสินระดับชาติเบื้องต้นของสมาคมกีฬาหรือ C License ขึ้นไป 
๔. เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
๕. มีทักษะในการฟัง พูด และเข้าใจภาษาอังกฤษพอสมควร  

๕. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
 จะมีการประเมินผลศักยภาพบุคลากรกีฬาที่ส าเร็จการพัฒนาภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังส าเร็จการพัฒนา 
ดังนี้ 

- บุคลากรกีฬาที่ส าเร็จการพัฒนา จะต้องได้รับมอบหมายจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา
จังหวัด องค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้อง ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ด้านกีฬาในระดับชาติ หรือ นานาชาติ อย่างน้อย ๑ รายการ 
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่มาที่การกีฬาแห่งประเทศไทย    

๖. เกณฑ์การพิจารณาผู้เข้ารับการพัฒนา  
๑. รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๓๐ คน 
๒. เป็นบุคลากรกีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  
๓. กรณีสมาคมกีฬา หรือองค์กรกีฬา ที่มีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนามากกว่า ๑ ท่าน   

ขอให้จัดอันดับบุคลากรกีฬา  
๔.จะแจ้งผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาผ่านทางเวปไซด์สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรังสิต  

www.rsu.ac.th/reli/  และเว็บไซต ์http://hrd.sat.or.th 

๗. ขั้นตอนการสมัคร 
ผู้เข้ารับการพัฒนาส่งเอกสารการสมัครมาที่มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ทาง

ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 
๑) ทางไปรษณีย ์ให้ส่งเอกสารการสมัครมาท่ี  
รองศาสตราจารย์ ดร. วิมล ชอบชื่นชม 
โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐานส าหรับบุคลากรทางกีฬา ครั้งที่ ๒” 
โดยความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต 

http://hrd.sat.or.th/


 

 

๕ 

 

ห้อง ๑-๖๐๔ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ๕๒/๓๔๗  หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.
หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
๒) ทางโทรสาร ให้ส่งเอกสารการสมัครมาท่ี หมายเลข Fax: ๐๒-๗๙๑-๕๖๒๑ 
๓) ทาง อิ เ ล กทรอนิ ก ส์  เ มล  ให้ ส่ ง เ อกส ารก ารสมั ค ร มาที่  e-mail: wimol@rsu.ac.th หรื อ 

panika.s@rsu.ac.th         
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๗๙๑-๕๖๒๐, ๐๘-๓๐๔๖-๔๘๓๒, ๐๘-๑๙๖๙-๒๙๕๒) 

๘. ข้อก าหนดในการส าเร็จหลักสูตร       
๑.  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการพัฒนาให้ครบทั้งสองหลักสูตร  
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาที่จะได้รับประกาศนียบัตร  (Certificate) จะต้องมีคุณสมบัติทั้ง ๒ หลักสูตร (ทุก

ข้อ) ดังนี้ 
  ๒.๑ มีเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบ  
  ๒.๒ เข้ารับการทดสอบภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ให้แล้วเสร็จภายในช่วงที่ด าเนินการพัฒนา และ

ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
  ๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และน าเสนองานรายบุคคลหรือรายกลุ่มกับวิทยากร (ทั้งนี้อาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

๙. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
เมื่อส าเร็จหลักสูตรผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับประกาศนียบัตร 

๑๐. วิทยากร 
 คณะวิทยากรจากสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต  

๑๑. สิ่งท่ีผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับ 
  ๑. เอกสารประกอบการพัฒนา (ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจัดท า และเปลี่ยนแปลงเอกสารตามความ
เหมาะสม) 

๒. อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๓. เสื้อโปโล จ านวน ๑ ตัว 

๑๒. ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 
 ใช้ภาษาอังกฤษในการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาควรมีทักษะในการฟัง พูด และเข้าใจภาษาอังกฤษ
พอสมควร เพ่ือความเข้าใจในการเรียนการสอน 

๑๓. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องจัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนตได้ 
เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนและ/หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

mailto:wimol@rsu.ac.th


 

 

๖ 

 

๑๔. สถานที่จัดการพัฒนา 
 - สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 

 - สถานที่พัก โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (มีรถรับส่งจากโรงแรมไปยังมหาวิทยาลัยรังสิต) 

๑๕. การขอตัวหน่วยงานต้นสังกัด 

 กรณีต้องการหนังสือขอตัวจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ ต้นสังกัดของผู้เข้ารับ 
การพัฒนาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

๑๖. ที่พัก 
 กกท . สนับสนุนงบประมาณส าหรับค่าที่ พัก  ส าหรับผู้ เข้ารับการพัฒนาจากต่างจังหวัด  ห้องละ 
๒ ท่าน กรณีท่ีประสงค์จะพักเดี่ยว ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง ตามระเบียบฯ  

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

งานพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ 
กองพัฒนาบุคลากรกีฬา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

การกีฬาแห่งประเทศไทย  
สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 



 
                         

                                 แบบกรอกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐานส าหรับบุคลากรทางการกีฬา ครั้งที่ ๒ 

โดยความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑                              
**************************************** 

โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน 

ชื่อสมาคมกีฬา / องค์กรกีฬา 
............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อ่ืนๆ โปรดระบุ) 
........................................................................................................................................................... ................... 
Name – Surname (Mr./ Mrs./ Miss / Ms.) (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) 
...............................................................................................................................................................................  
ต าแหน่งของท่านในสมาคมฯ 
............................................................................................................. .................................................................. 
วัน เดือน ปีเกิด....................................................... ....................... อายุ ........................... ........ .................. ป ี
ขนาดเสื้อโปโล )คอปก  (   S  M  L  XL    XXL   
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  )กรุดากรอกใหรชัดเจน(  ---- 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที.่....... ......................  ถนน.........................................................................................  

ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต....................................... ........ .......................... ... 

จังหวัด......................................................... ..... .... รหัสไปรษดีย์ ....................... .................................................... 

โทรศัพท.์.............................................................. โทรสาร.................................................................................... 

มือถือ............................................................ ....... อีเมล์ .......................................................................... ............. 

สถานที่ท างาน ................................................................................................................................. ........................... 

เลขที.่....... ............................................................  ถนน.........................................................................................
ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต.............................................................................. 

จังหวัด..................................................................  รหัสไปรษดีย์..................................................................... ...... 

รูปถ่ายขนาด 

๑ นิ้ว 



โทรศัพท.์.............................................................. โทรสาร.................................................................................... 

มือถือ...................................................................  อีเมล์ ............................................................................... ........ 

ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

    

    

    

ทักษะภาษาอังกฤษ    ดีมาก     ดี    ปานกลาง   

 ขอรับรองว่าขรอความดังกล่าวขรางตรนเปดนความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ ..............................................................         ลงชื่อ.......................................................................                                   
(............................................................)                 (............................................. ................................) 

ผูรเขรารับการอบรม   นายก/เลขาธิการ สมาคม .............................................. 
      วันที่....................................            วันที่............................................. 

 
หมายเหตุ    ผู้สมัครที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการบริหารสมาคมตาม ส.ฬ.8 ให้มีหนังสือรับรองการปฏิบัติ
หน้าที่โดยให้นายกหรือเลขาธิการสมาคมเป็นผู้รับรอง 
เอกสารการสมัคร 

๑) แบบกรอกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน 
๒) รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ติดตรงต าแหน่งที่ก าหนด) 
๓) แบบขอรับหนังสือขอตัว (ถ้ามี) การน าส่งเอกสารการสมัครสามารถใช้ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 
๔) ทางไปรษณีย ์ให้ส่งเอกสารการสมัครมาท่ี 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิมล ชอบชื่นชม  
โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐานส าหรับบุคลากรทางกีฬา ครั้งที่ 
๒” โดยความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
รังสิต   ห้อง  ๑-๖๐๔ อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์  มหาวิทยาลัยรังสิต  ๕๒/๓๔๗ 
หมู่บ้านเมืองเอก  ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 

๕) ทางโทรสาร ให้ส่งเอกสารการสมัครมาที่ หมายเลข Fax: ๐ ๒ ๗๙๑ ๕๖๒๑ 
๖) ทาง อิ เ ล กทรอนิ กส์  เ มล  ให้ ส่ ง เ อกสา รกา รสมั ค ร มาที่  e-mail: wimol@rsu.ac.th ห รื อ 

panika.s@rsu.ac.th 

mailto:wimol@rsu.ac.th


๗) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
๘) พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาอบรมโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการที่เก่ียวข้อง 
๙) ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทางเว็บไซด์สถาบันภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย  
www.rsu.ac.th/reli/ และเวปไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทย www.hrd.sat.or.th วันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๖๑ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๗๙๑-๕๖๒๐, ๐๘-๓๐๔๖-๔๘๓๒, ๐๘-๑๙๖๙-๒๙๕๒ 
 
 

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

http://www.rsu.ac.th/reli/
http://www.hrd.sat.or.th/


ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสอบมำตรฐำนส ำหรับบุคลำกรทำงกำรกีฬำ โดยควำมร่วมมือระหว่ำง 

กำรกีฬำแห่งประเทศไทยและสถำบันภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรังสิต (ระดับพื้นฐำน) 
 สถำบันภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรังสิต 

วันจันทร์ที่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น.  ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 

๒๔ กันยายน 
๒๕๖๑ 

Pre-test 
Orientation, Rules 
and Regulations 

Pronunciation, 
Listening and 

Speaking Strategies 

รับประทาน 
อาหาร 
กลางวัน 

Daily Routines in 
Sport Training 

Wrap up Activity 

วันอังคารที่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 

๒๕ กันยายน 
๒๕๖๑ 

Lesson Learnt from the Fields: Appearance and Personality 
Quality Trainers and 
Referees: Feelings 

and Emotions 
Wrap up Activity 

วันพุธที่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 
๒๖ กันยายน 

๒๕๖๑ 
Transportation and Giving Directions 

At the Hotel and 
Airport 

Wrap up Activity 

วันพฤหัสที่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 
๒๗ กันยายน 

๒๕๖๑ 
Giving Advice I: Coach and Referee 

Giving Advice II: Coach 
and Referee 

Wrap up activity 

วันศุกร์ที่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 
๒๘ กันยายน 

๒๕๖๑ 
How to Give Instructions Evaluation 

เดินทางกลับ 
โดยสวัสดิภาพ 

 
หมำยเหตุ : - ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  
   - รับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ ๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๑๕ น. 

 
 
 



ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสอบมำตรฐำนส ำหรับบุคลกรทำงกำรกีฬำ โดยควำมร่วมมือระหว่ำง 

กำรกีฬำแห่งประเทศไทยและสถำบันภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรังสิต (ระดับเข้มข้น) 
 สถำบันภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรังสิต 

วันจันทร์ที่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 

๘ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

Orientation  
Preparation for 

Written Exam: Basic 
and mock Exam I 

รับประทาน 
อาหาร 
กลางวัน 

Pronunciation Wrap up Activity 

วันอังคารที่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 

๙ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

Warm up and Agenda of the Day 
Preparation for Written Exam: Basic and 

Mock Exam II 

Preparation for Written Exam: 
Basic and Mock Exam II 

Wrap up Activity 

วันพุธที่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 

๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

Warm up and Agenda of the Day 
Controversial Issues and Reaching a 

Consensus 
Preparation for Practice Exam  Wrap up Activity 

วันพฤหัสที่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 

๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

Warm up and Agenda of the Day  
Going for a Deep Interview and Strategies 

for Interview Exam I 

Going for a Deep Interview and 
Strategies for Interview Exam II 

Wrap up Activity 

วันศุกร์ที่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 
๑๒ ตุลาคม 

๒๕๖๑ 
Warm up and Agenda of the Day  

Mock Interview 
Post-test 

เดินทางกลับ 
โดยสวัสดิภาพ 

 
หมำยเหตุ : - ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  
   - รับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ ๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๑๕ น. 


