ระเบียบการสอบเป็นสมาชิกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี
THAILAND LPGA Q SCHOOL 2019
หลักสูตร นักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทแข่งขัน
(TOURNAMENT PLAYER)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสได้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ (ประเภทนักกอล์ฟแข่งขัน)
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ เพิ่มจานวน นักกอล์ฟแข่งขันอาชีพสตรี
3. ให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมีการพัฒนาทักษะทางกีฬากอล์ฟและสามารถนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ใน
การ แข่งขันกีฬากอล์ฟในระดับอาชีพ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. เพศหญิง
3. อายุ 15 ปีขึ้นไป
4. แต้มต่อไม่เกิน 5
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 สอบภาคสนามในรายการที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดแข่งขัน
การสอบในรายการที่สมาคมฯ จัดแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ วันละ 18 หลุม ให้ใช้ผลคะแนน จากการ
แข่งขันรอบที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 โดยเลือกคะแนน 2 วัน ที่ดีที่สุด คะแนนรวม 2 วัน ไม่เกิน +8
นักกีฬานาผลคะแนนดังกล่าวมาชาระค่าเทียบโอนตามอัตราที่สมาคมฯ กาหนด (ผลคะแนนดังกล่าวที่ใช้
เทียบโอนมีอายุ ไม่เกิน 1 ปี )
2.2 สอบภาคสนามในรายการแข่งขันอาชีพสตรี ที่ไม่ได้จัดโดยสมาคมฯ สามารถเทียบโอนภาคสนามได้
นักกีฬาที่ปฐมนิเทศ เรียนและสอบ กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟเบื้องต้นจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
สามารถนาผลการ แข่งขันรายการอาชีพสตรีที่มีมาตรฐานการแข่งขัน มาเทียบโอนภาคสนามได้ โดย
จ่ายค่าเทียบโอนตามอัตราที่สมาคมฯ กาหนด (ผลการแข่งขันดังกล่าวมีอายุการเทียบโอนไม่เกิน 1 ปี)
2.3 นักกอล์ฟที่ได้สิทธิ์ไม่ต้องสอบภาคสนาม
นักกอล์ฟที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติรับรองไม่ต้องสอบภาคสนาม (อาทิ เช่น นักกอล์ฟอาชีพ
สตรีไทยที่เป็น สมาชิก LPGA TOUR, LADIES EUROPEAN TOUR) สามารถนาผลการแข่งขันรอบควอ
ลิฟาย หรือ รอบทัวนาเมนท์ มาเทียบโอนภาคสนามได้ โดยผลการแข่งขันนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันที่ยื่นคาร้องขอ
หมายเหตุ : เรื่องอื่นที่ไม่ได้เขียนไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ขั้นตอนที่ 3. เรียนและสอบภาคทฤษฎี
ภาคทฤษฎี สาหรับหลักสูตรผู้แข่งขันกอล์ฟอาชีพ เรียนทั้งหมด 4 วิชา รวม 24 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 การเตรียมตัวเพื่อการแข่งขัน การวางแผนบริหารการเล่น การฝึกซ้อม และการนาเทคโนโลยีทางการ
กีฬามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการแข่งขัน (8 ชั่วโมง)
- การมาร์คสนาม การทาสมุดบอกระยะ การวางแผนการเล่น
- การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน ระหว่างแข่งขันและระหว่างวันของการแข่งขัน
- การวางแผนบริหารการเล่น เทคนิคการเล่น และการวางแผนการฝึกซ้อม
- การนาเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการแข่งขัน
3.4 การบริหารร่างกายและจิตใจ (Physical Training & Mental Training) (8 ชั่วโมง)
3.4.1 การบริหารร่างกาย (Physical Training) (4 ชั่วโมง)
- ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน
- การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และการบริหารร่างกายก่อน ขณะ และหลังแข่งขัน
- การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและการลดอัตราการบาดเจ็บ
3.4.2 การบริหารจิตใจ (Mental Training) (4 ชั่วโมง)
- จิตวิทยาการเล่น
- วิธีการฝึกสภาพจิตใจ
- วิธีการคิด
- การสร้างขวัญและกาลังใจให้ตัวเอง
ขั้นตอนที่ 4. การสอบสัมภาษณ์
นักกอล์ฟที่ผ่านขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 ต้องสอบสัมภาษณ์ และ ทาข้อสอบเพื่อวัดมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณนักกีฬากอล์ฟ ในวัน เวลา ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ กาหนด
ขั้นตอนที่ 5. รับใบประกาศนียบัตร
นักกอล์ฟที่ผ่านขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 สมาคมฯ จัดให้มีการรับมอบใบประกาศนียบัตรในวันสุดท้ายของการ
อบรม
ขั้นตอนที่ 6 การเป็นสมาชิกสมาคม
นักกอล์ฟที่ผ่าน ขั้นตอนที่ 1-5 ต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกสามัญ พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่สมาคม เพื่อดาเนินการ ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
พ.ศ. 2558 (หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ การขาดจากสมาชิกภาพ)

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทแข่งขัน (Tournament Player)
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 การเตรียมตัวเพื่อการแข่งขัน การวางแผนบริหารการเล่น การฝึกซ้อม และการ
นาเทคโนโลยีทางการกีฬามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการแข่งขัน
4.4 การบริหารร่างกายและจิตใจ (Physical Training & Mental Training)
รวม

เวลา
1 วัน

3 วัน

อัตรา/บาท
3,000.00
3,000.00
3,000.00
10,500.00

19,500.00

หมายเหตุ : การรักษาสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น กรณีที่นักกอล์ฟสมัครเข้าอบรมภาคทฤษฎี ให้ทาหนังสือถึงคณะกรรมการ
เป็นลายลักษณ์อักษร

