ระเบียบการสอบเป็ นสมาชิ กสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี
THAILAND LPGA Q SCHOOL 2013
หลักสูตร นักกอล์ฟอาชีพ ประเภทผู้ฝึกสอน (GOLF INSTRUCTOR)
วัตถุประสงค์
เพื่อสอบเป็นสมาชิก นักกอล์ฟอาชีพสตรี ประเภทผูฝ้ ึกสอน
คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1. สัญชาติไทย
2. เพศหญิง
3. อายุ 18 ปีขน้ึ ไป
4. แต้มต่อไม่เกิน 9
สถานที่ และการสมัคร
ติดต่อ ขอแบบฟอร์มและสมัครได้ทส่ี มาคมกอล์ฟอาชีพสตรี
ทีอ่ ยู่ สานักงานเลขาธิ การสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี
เลขที่ 99/1 หมู่ 6 ถนน รามอินทรา (กม. 9) บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02 943 0000 ต่อ 441, โทรสาร 02-519-5843
http://www.thailpga.com/
ขัน้ ตอนของหลักสูตร
ขัน้ ตอนที่ 1. ปฐมนิ เทศ เรียนและสอบ กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟเบือ้ งต้น
ขัน้ ตอนที่ 2. การสอบภาคสนาม
2.1 สอบในรายการที่สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีจดั การแข่งขัน
ใช้คะแนน 2 วัน ทีด่ ที ส่ี ุด 36 หลุม วันละ 18 หลุม คะแนนรวม 2วัน ไม่เกิน +18
หมายเหตุ
นักกอล์ฟทีท่ าคะแนนในแต่ละรอบมากกว่า + 20 จะไม่ได้รบั สิทธิ ์ในการสอบรอบต่อไป (ตัดตัวจากการสอบ)
2.2 นักกอล์ฟที่ได้สิทธิ์ ไม่ต้องสอบภาคสนาม
- นักกอล์ฟทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติรบั รองไม่ตอ้ งสอบภาคสนาม
- นักกอล์ฟทีส่ อบผ่านหลักสูตรผูเ้ ล่นอาชีพ (Tournament Player)
หมายเหตุ
เรือ่ งอื่นทีไ่ ม่ได้เขียนไว้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
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ขัน้ ตอนที่ 3. เรียนและสอบภาคทฤษฎี
ภาคทฤษฎีสาหรับหลักสูตรผูฝ้ ึกสอนอาชีพ เรียนทัง้ หมด 4 วิชา ดังนี้
3.1 กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ (Rule of Golf)
- มารยาทและการประพฤติตนในสนาม
- นิยามศัพท์
- กฎข้อบังคับในการเล่น ข้อ 1-28
3.2 การบริ หารการเล่น (Course Management)
- การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน ระหว่างแข่งขัน และระหว่างวันของการแข่งขัน
- การมาร์คสนาม (Course Marking)
- การทาสมุดบอกระยะ (Yardage Book)
- การวางแผนการเล่น และเทคนิคการเล่น
- การฝึกซ้อม
3.3 การบริ หารร่างกายและจิ ตใจ (Mental & Physical Training)
- จิตวิทยาการเล่น
- วิธกี ารฝึกสภาพจิตใจ
- วิธกี ารคิด
- การสร้างขวัญและกาลังใจให้ตวั เอง
- วิทยาศาสตร์การกีฬา
- การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
- การบริหารร่างกายก่อน ขณะ และหลังแข่งขัน
3.4 วิ ธีการสอนกีฬากอล์ฟ (Teaching Method of Golf)
- การเริม่ ต้นเป็นครูสอนกอล์ฟ
- วิธกี ารสอนกอล์ฟเบือ้ งต้น (Teaching Beginner Level)
- วิธกี ารสอนกอล์ฟขัน้ ปานกลาง (Teaching Intermediate Level)
- วิธกี ารสอนกอล์ฟขัน้ สูง (Teaching Advance Level)
- การประกอบอาชีพเป็นครูสอนกอล์ฟ
ขัน้ ตอนที่ 4. การสอบสัมภาษณ์
นักกอล์ฟทีผ่ ่านขัน้ ตอนที่ 1, 2 และ 3 ต้องสอบสัมภาษณ์ในวัน เวลา ทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมฯ กาหนด
ขัน้ ตอนที่ 5. การฝึ กงาน
นักกอล์ฟทีผ่ ่านขัน้ ตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 แล้วให้ตดิ ต่อรับแบบฟอร์มการฝึกงานทีส่ มาคมกอล์ฟอาชีพสตรี โดย
นักกอล์ฟจะต้องฝึกงาน และทารายงานการฝึกงานการสอนเป็นเวลา 144 ชัวโมง
่ ส่งทีส่ มาคมกอล์ฟอาชีพสตรี
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ขัน้ ตอนที่ 6. รับใบประกาศนี ยบัตร และรับบัตรสมาชิ กสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี
รับบัตรสมาชิกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี ตามวัน เวลา ทีส่ มาคมฯ กาหนด
ค่าใช้จ่ายหลักสูตรผู้ฝึกสอนอาชีพ (Golf Instructor)
ลาดับ

รายการ

เวลา

อัตรา/บาท

1

ค่าสมัครเป็นสมาชิก TOURNAMENT

1 ปี

2,500.00

2

ปฐมนิเทศอมรมและสอบกฎข้อบังคับ

1 วัน

2,500.00

3

ค่าสมัครสอบภาคสนาม

3 วัน

4

อบรมภาคทฤษฏี จานวน 4 วิชา

4 วัน

2,500.00
14,500.00

4.1 Rules of Golf
4.2 Course Management
4.3 Mental and physical training
4.4 Teaching Method
รวม

22,000.00

หมายเหตุ :
การรักษาสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น กรณีทน่ี กั กอล์ฟสมัครสอบภาคสนาม นักกอล์ฟต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ
และลงชื่อว่ามีความประสงค์เพื่อการทดสอบ และไม่ประสงค์รบั เงินรางวัล (ถ้ามี) ในรายการทีท่ ดสอบนัน้
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