ระเบียบการสอบเป็นสมาชิกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี
THAILAND LPGA Q SCHOOL 2019
หลักสูตร นักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทผู้ฝึกสอน
(GOLF INSTRUCTOR)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสได้สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ (นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทผู้ฝึกสอน)
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ เพิ่มจานวน นักกอล์ฟประเภทผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟ
3. ให้ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการประกอบอาชีพผู้ฝึกสอนกอล์ฟ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. เพศหญิง
3. อายุ 18 ปีขึ้นไป
4. แต้มต่อไม่เกิน
สถานที่ตั้ง
ติดต่อ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เลขที่ 47/1 หมู่ 2 ถนน รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :+66 (0) 2834 7000 โทรสาร :+66 (0) 2834 7021
วัน เวลา เปิดทาการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น. เว้นวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
Email : thailpgagolf@gmail.com
Website : http://thailpga.com

ขั้นตอนของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 1. ปฐมนิเทศ เรียนและสอบ กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 2. การสอบภาคสนาม
2.1 สอบในรายการที่สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขัน
การสอบในรายการที่สมาคมฯ จัดแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ วันละ 18 หลุม ให้ใช้ผลคะแนน จากการ
แข่งขันรอบที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 โดยเลือกคะแนน 2 วัน ที่ดีที่สุด คะแนนรวม 2 วัน ไม่เกิน +18 นักกีฬา
นาผลคะแนนดังกล่าวมาชาระค่าเทียบโอนตามอัตราที่สมาคมฯ กาหนด (ผลคะแนนดังกล่าวที่ใช้เทียบ
โอนมีอายุไม่เกิน 2 ปี )
2.2 สอบภาคสนามในรายการแข่งขันอาชีพสตรี ที่ไม่ได้จัดโดยสมาคมฯ สามารถเทียบโอนภาคสนามได้
นักกีฬาที่ปฐมนิเทศ เรียนและสอบ กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟเบื้องต้นจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
สามารถนาผลการแข่งขันรายการอาชีพสตรีที่มีมาตรฐานการแข่งขัน มาเทียบโอนภาคสนามได้ โดยจ่าย
ค่าเทียบโอนตามอัตราที่สมาคมฯ กาหนด (ผลการแข่งขันดังกล่าวมีอายุการเทียบโอนไม่เกิน 1 ปี)
2.3 นักกอล์ฟที่ได้สิทธิ์ไม่ต้องสอบภาคสนาม
- สมาชิกสามัญ นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทแข่งขัน (Tournament Player)
- นักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนาม หลักสูตร นักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทแข่งขัน
- นักกอล์ฟที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติรับรองไม่ต้องสอบภาคสนาม (อาทิ เช่น นักกอล์ฟ
อ า ชี พ ส ต รี ไ ท ย ที่ เ ป็ น ส ม า ชิ ก LPGA TOUR, LADIES EUROPEAN TOUR, CLPGA TOUR,
AUSTRALIAN TOUR) สามารถนาผลการแข่งขันรอบควอลิฟาย หรือ รอบทัวนาเมนท์ มาเทียบโอน
ภาคสนามได้ โดยผลการแข่งขันนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ยื่นคาร้องขอ
หมายเหตุ : เรื่องอื่นที่ไม่ได้เขียนไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ขั้นตอนที่ 3. เรียนและสอบภาคทฤษฎี
ภาคทฤษฎี สาหรับหลักสูตรผู้ฝึกสอนอาชีพ เรียนทั้งหมด 4 วิชา รวม 40 ชั่วโมง ดังนี้
3.1 ข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬากอล์ฟอาชีพ
สตรีและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ 2560 (2 ชั่วโมง)
3.2 การใช้กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ (The Rule of Golf) (6 ชั่วโมง)
- การใช้กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ
- นิยามศัพท์
- กฎ ข้อ 1-24 (ทฤษฎี และ การปฏิบัติ)
- กฎการแข่งขัน

3.3 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กีฬา (Sport Science) (8 ชั่วโมง)
- ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน
- การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการลดอัตราการบาดเจ็บ
- จิตวิทยากีฬากอล์ฟกอล์ฟ และ การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ฝึกสอนและผู้เรียน
3.4 วิธีการสอนกีฬากอล์ฟ (Teaching Method of Golf & Golf School Business) (24 ชั่วโมง)
- วิธีการสอนกอล์ฟเบื้องต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง (Teaching Beginner, Intermediate, Advance
Level)
- การบริหารการเล่น การวางแผนการเล่นและการฝึกซ้อมให้นักกีฬา
- การเริ่มต้นเป็นครูสอนกอล์ฟ การประกอบอาชีพเป็นครูสอนกอล์ฟ
- การบริหารธุรกิจโรงเรียนสอนกอล์ฟ รวมถึงการนาเทคโนโลยีกีฬามาช่วยในการพัฒนาการฝึกสอน
ขั้นตอนที่ 4. การสอบสัมภาษณ์ และ การสอบภาคปฏิบัติการสอนกอล์ฟ
นักกอล์ฟที่ผ่านขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 ต้องสอบสัมภาษณ์ และ สอบภาคปฏิบัติการสอนกอล์ฟ ในวัน เวลา ที่
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ กาหนด
ขั้นตอนที่ 5. รับใบประกาศนียบัตร
นักกอล์ฟที่ผ่านขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 สมาคมฯ จัดให้มีการรับมอบใบประกาศนียบัตรในวันสุดท้ายของ
การอบรม
ขั้นตอนที่ 6. การเป็นสมาชิกสมาคม
นักกอล์ฟที่ผ่าน ขั้นตอนที่ 1-5 ต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่สมาคม เพื่อดาเนินการ ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
พ.ศ. 2558 (หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ การขาดจากสมาชิกภาพ)

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทผู้ฝึกสอน (GOLF INSTRUCTOR)
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
ปฐมนิเทศอมรมและสอบกฎข้อบังคับ
ค่าสมัครสอบภาคสนาม รายการละ
ค่าเทียบโอนภาคสนาม
อบรมภาคทฤษฎี
4.1 ข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
นักกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ 2560
4.2 การใช้กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ ฉบับผู้เล่น (Player’s Edition of the Rule of
Golf)
4.3 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กีฬา (Sport Science)
4.4 วิธีการสอนกีฬากอล์ฟ (Teaching Method of Golf & Golf School
Business))
รวม

เวลา
1 วัน

5 วัน

อัตรา/บาท
3,000.00
3,000.00
3,000.00
14,500.00

23,500.00

หมายเหตุ : การรักษาสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น กรณีที่นักกอล์ฟสมัครเข้าอบรมภาคทฤษฎี ให้ทาหนังสือถึงคณะกรรมการ
เป็นลายลักษณ์อักษร

