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หลกัสตูรการเรยีนการสอบเพือ่เป็ นสมาชกิวสิามญั (ผูฝึ้กสอนกอลฟ์อาชพี) 

สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแห่งประเทศไทย 

ประจ าปี พ.ศ.2561 

Thailand PGA Qualifying School 2018 (Golf Instructor or “GI”) 

เพือ่เป็นการวางรากฐานดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกฬีากอลฟ์ ใหก้ับนักกอลฟ์อาชพี

ประเภทผูฝึ้กสอน ทีก่ าลังจะเขา้มาเป็นสมาชกิใหมข่องสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย 

และเพือ่เป็นการสรา้งจติส านกึทีด่ตีอ่การเป็นสว่นหนึง่ของวงการกอลฟ์ อันจะสง่ผลถงึประโยชน์

สงูสดุของการพัฒนาวงการกอลฟ์ ในดา้นการสรา้งนักกอลฟ์ทีม่คีณุภาพเพือ่กา้วสูค่วามเป็นเลศิใน

ระดับสากล ในการนีส้มาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย จงึไดก้ าหนดใหผู้ท้ีส่นใจจะเป็น

สมาชกิวสิามัญประเภทผูฝึ้กสอนกอลฟ์อาชพี ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย 

ประจ าปี พ.ศ.2560 จะตอ้งผา่นการเรยีนการสอบของหลักสตูร Golf Instructors ดังนี ้

วตัถปุระสงค ์

เพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจจะเป็นสมาชกิวสิามัญประเภทผูฝึ้กสอนอาชพีของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพี

แหง่ประเทศไทย มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกฬีากอลฟ์ กับทัง้เป็นการสรา้งจติส านกึทีด่ตีอ่การ

เป็นสว่นหนึง่ของวงการกอลฟ์ อันจะสง่ผลถงึประโยชนส์งูสดุของการพัฒนาวงการกอลฟ์ไทยใหม้ี

คณุภาพเพือ่กา้วสูค่วามเป็นเลศิในระดับสากล และเพือ่สทิธิใ์นการเป็นสมาชกิวสิามัญ (นักกอลฟ์

อาชพีประเภทผูฝึ้กสอน) ตามขอ้บังคับของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2558  

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร 

1. เพศชาย

2. อาย ุ18 ปีขึน้ไป

3. แตม้ตอ่ไมเ่กนิ 9 (กรณีเป็นนักกอลฟ์สมคัรเลน่)

ข ัน้ตอนการเรยีนการสอบของหลกัสตูร Golf Instructors 

ข ัน้ตอนที ่1: การสมคัร 

1.1 ยืน่ใบสมัครเรยีนและสอบ พรอ้มหลักฐาน ณ ส านักงานสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่
ประเทศไทย เลขที ่286 การกฬีาแหง่ประเทศไทย (กกท.) ชัน้ 21 ถนนรามค าแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร หรอื 

1.2 สมัครเรยีนและสอบโดยการโอนเงนิเขา้บัญช ีสมาคมกอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย ธนาคาร 
ไทยพาณชิย ์สาขาอาคารไซเบอรเ์วริล์ด (ถนนรัชดาภเิษก) บัญชอีอมทรัพยเ์ลขที ่406-
260623-6 แลว้ใหส้ง่โทรสาร ใบสมัคร และใบส าคัญการน าสง่เงนิ (pay in) กลับมาที่
สมาคมฯ ทีห่มายเลข 0 – 2136-2092 โดยสมาคมฯ จะถอืวนัทีไ่ดรั้บโทรสารเป็นวนัสมัคร 
(กรณีเคยยืน่เอกสารแลว้ไมต่อ้งยืน่อกี) 
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ข ัน้ตอนที ่2: การอบรมและสอบกฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบักฬีากอลฟ์ (หลกัสตูร 1 วนั) 

ผูส้มัครเป็นสมาชกิวสิามัญประเภทผูฝึ้กสอนอาชพี หรอื Golf Instructor ทุกคนตอ้งเขา้รับการ

อบรมและสอบกฎขอ้บังคบัเกีย่วกับกฬีากอลฟ์ (กฎกอลฟ์ส าหรับผูฝึ้กสอน)ใหผ้า่นกอ่นจงึจะมสีทิธิ์

สอบภาคสนาม โดยผลการสอบสามารถใชไ้ดเ้ป็นเวลา 2 ปี นับจากวนัทีส่อบผา่น หากพน้ก าหนด 2 

ปี ตอ้งเขา้รับการอบรมและสอบใหม ่

ข ัน้ตอนที ่3: การสอบภาคสนาม (หลกัสตูร 2 วนั) 

3.1 สอบในรายการทีส่มาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยจัดสอบ 

ระยะไมน่อ้ยกวา่ 6,800 หลา วนัละ 18 หลมุตอ่เนือ่ง 2 วนั รวม 36 หลมุ สกอรร์วมไมเ่กนิ 

+20 

หมายเหต ุผูส้มัครทีท่ าสกอรใ์นรอบที ่1 มากกวา่ +16 จะไมไ่ดรั้บสทิธิใ์นการสอบรอบที ่2 

(ตัดตัวจากการสอบ) 

3.2 สอบในรายการแขง่ขนัทีรั่บรองการแขง่ขนัโดยสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ 
ประเทศไทย 
ผูส้มัครทีเ่ลน่จบ 2 วนัแรกของการแขง่ขนั ดว้ยสกอรร์วมไมเ่กนิ + 20 โดยสามารถน าผล

การสอบมาเทยีบเป็นผลสอบภาคสนามได ้

3.3 ขอ้ยกเวน้ไมต่อ้งสอบภาคสนาม 

(i) นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของ International Federation of PGA Tours (ไดแ้ก ่

สมาชกิของ Asian Tour, Australasia Tour, Japan Tour, European Tour, 

Sunshine Tour หรอื US PGA Tour) 

(ii) นักกอลฟ์ทีค่ณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ มมีตรัิบรองไมต่อ้งสอบตามขอ้ 4.1 และ 

4.2 

(iii) นักกอลฟ์ทีส่อบผา่นภาคสนามของหลักสตูร Tournament Player 

ข ัน้ตอนที ่4: การลงทะเบยีนเรยีนภาคทฤษฎตีามวชิาทีเ่ปิดการอบรม (หลกัสตูร 5 วนั) 

วชิาตา่งๆ ทีก่ าหนดใหเ้รยีนนี ้เป็นการปรับพืน้ฐานใหผู้ส้มัครทกุคนมคีวามรูเ้ป็นไปในทศิทาง

เดยีวกัน และชว่ยใหน้ าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปปรับปรงุจดุออ่นของตนเอง เพือ่ชว่ยใหก้าร

เลน่กอลฟ์มมีาตรฐานดขีึน้ ตลอดจนน าเอาความรูท้ีไ่ดไ้ปถา่ยทอดไดถ้กูหลกัการ เป็นมาตรฐาน

เดยีวกัน 

หมายเหต ุวชิาพืน้ฐานทัง้ 6 วชิานี ้เป็นวชิาทีผู่ส้มัครสอบเป็นสมาชกิวสิามัญประเภทผูฝึ้กสอน

อาชพี หรอื Golf Instructor ทกุคนตอ้งเรยีนและสอบใหผ้า่นอยา่งนอ้ย 80 เปอรเ์ซ็นต ์โดย

สามารถเลอืกลงทะเบยีนเรยีนไดก้อ่นหรอืหลังการอบรมกฎขอ้บังคับเกีย่วกับกฬีากอลฟ์ และการ

สอบภาคสนาม ดังนี ้

1. Introduction of Golf Coaching I

1.1 Golf Biomechanics 1 

1.2 Golf Anatomy 1 

2. Introduction to Golf Business

2.1 การสรา้ง Business Branding  

2.2 การบรหิารจัดการ ธรุกจิโรงเรยีนสอนกอลฟ์ 
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3. Equipment Technology I

3.1 Club Making 

3.2 Club Fitting 

4. Coaching Children

Long term development goal (แผนพัฒนานักกฬีากอลฟ์เยาวชนระยะยาวอยา่งตอ่เนือ่ง) 

5. Introduction to Sport Science

5.1 Golfing Activity 

5.2 Golf Exercise 

5.3 Statistic, Research & Development 

5.4 Injuries & Aging 

6. Introduction of Golf Coaching II

6.1 Technique (ทักษะการเลน่กอลฟ์เบือ้งตน้) 

(i)  New Ball Fight Law 

(ii)  ทักษะพืน้ฐาน Swing  

(iii) ทักษะการเลน่ลกูสัน้และการพัตต ์

6.2 Physical 

Physical I ทักษะการเสรมิสรา้งรา่งกายในกฬีากอลฟ์ 

6.3 Tactic (ทักษะการวางแผนการเลน่กอลฟ์เบือ้งตน้)  

(i)  Tactic I, ทักษะการวางแผนการเลน่กอลฟ์เบือ้งตน้ 

(ii) Tactic II, การเก็บสถติ ิและ Periodization ทักษะการวางแผนการ 

ซอ้มใหส้มัพันธก์ับการแขง่ขนัในแตล่ะชว่ง 

6.4 Mental  

(i) การสรา้งแรงจงูใจ 

(ii) การเสรมิสรา้งสมาธ ิ

(iii) การควบคมุความคดิ 

(iv) การควบคมุอารมณ์ 

ข ัน้ตอนที ่5: สอบสอน สอบตช็ีอตประเภทตา่งๆ และสอบสมัภาษณ์  
หลังจากผา่นขัน้ตอนที ่4 มาแลว้ผูส้มัครจะตอ้งสอบสอน สอบตชี็อตประเภทตา่งๆ และสอบ

สมัภาษณ์เกีย่วกับเจตคตกิับวงการกอลฟ์ โดยจะมคีณะกรรมการเป็นผูป้ระเมนิผล ถา้คณะกรรมการ

ประเมนิไมผ่า่น ผูส้มัครจะตอ้งสอบแกต้ัวใหมจ่นกวา่จะผา่น 

หมายเหต:ุ อาจใชว้ธิกีารสง่รายงาน แทนการสอบสมัภาษณ์ 

ข ัน้ตอนที ่6: การรบัใบประกาศนยีบตัรและบตัรสมาชกิ 

ผูส้มัครทีเ่รยีนและสอบผา่นทกุขัน้ตอนโดยสมบรูณ์แลว้ของหลักสตูร Golf Instructor สมาคมกฬีา
กอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย จะจัดงานวนัรับใบประกาศนยีบัตร บัตรสมาชกิ และงานเลีย้ง พรอ้ม
ทัง้ขึน้ทะเบยีนเป็นสมาชกิวสิามัญ (ประเภทผูฝึ้กสอนอาชพี) โดยก าหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมงานตอ้งสวม
ชดุสทูสากลสกีรมทา่ และผกูเนคไท  
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หมายเหต ุ 

1. ในกรณีทีผู่เ้รยีนไมส่ามารถลงทะเบยีนเรยีนตอ่เนือ่งไดต้ลอดหลักสตูรได ้สามารถสมัคร
เรยีนเป็นรายวชิาได ้โดยสมาคมฯ จะเก็บขอ้มลูของแตล่ะวชิาไว ้ทัง้นีข้อใหผู้ท้ีล่งทะเบยีน
เรยีนเก็บใบเสร็จไวเ้พือ่เป็นหลักฐานยนืยันสทิธิ์

2. สมาคมฯ จะถอืวา่ผูล้งทะเบยีนเรยีนผา่นการอบรมฯ ตอ่เมือ่มเีวลาเรยีนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80
และสอบผา่นเกณฑร์อ้ยละ 80 ในแตล่ะวชิา

3. สาหรับผูท้ีจ่บการเรยีนการสอบมาจากสถาบันการศกึษาอืน่ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศทีม่กีาร
เรยีนการสอบเป็นภาคเรยีนการศกึษา มรีายชือ่วชิา มคี าอธบิายรายวชิาสอดคลอ้งกับวชิา
ตา่งๆ ทีท่างสมาคมฯ จัดการเรยีนการสอบ จะไดรั้บการยกเวน้ใหไ้มต่อ้งมาน่ังเรยีน และ
สามารถเทยีบโอนวชิาทีเ่รยีนได ้แตจ่ะไมไ่ดรั้บการเทยีบโอนการสอบสอน สอบตชีอ็ต และ
สอบสมัภาษณ์

คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูร Golf Instructor 

1. อบรมและสอบกฎขอ้บังคบักฬีากอลฟ์ จ านวนเงนิ 3,000 บาท 

2. คา่สมัครสอบภาคสนาม ตอ่ครัง้ (ไมร่วมคา่กรนีฟีและแคดดี ้ จ านวนเงนิ 6,000 บาท 

3. คา่อบรมภาคทฤษฎ ี(วชิาพืน้ฐาน 4 วชิา) จ านวนเงนิ 21,000 บาท 

รวม 30,000 บาท 

หมายเหต ุ

1. กรณีทีผู่ส้มัครไปท าการสอบนอกรายการทีส่มาคมฯ จัดสอบ (ตามขอ้ 3.2) ตอ้งแจง้ใหส้มาคมฯ

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และตอ้งชาระคา่ธรรมเนยีมเป็นจานวนเงนิ 6,000.-บาท 

2. กรณีทีผู่ส้มัครสมคัรสอบภาคสนามโดยระบวุา่สอบเฉพาะ TP (Tournament Player) แลว้สอบ

ไมผ่า่น (สกอร ์2 วนั รวมเกนิ +12 แตไ่มเ่กนิ +20) แตต่อ้งการนาผลการสอบมาเทยีบเป็น GI 

(Golf Instructor) โดยทีไ่มไ่ดส้มัครสอบเป็น GI นัน้ สามารถเทยีบไดภ้ายใน 1 ปี นับจากวนัที่

สมัครสอบ แตผู่ส้มัครจะตอ้งชาระคา่ลงทะเบยีน 3,000.-บาท และคา่เทยีบการสอบเป็น GI อกี 

6,000.-บาท รวมเป็น 9,000.-บาท ซึง่ในจานวนนีย้ังไมร่วมคา่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาพืน้ฐาน 6 วชิา 

3. ผูท้ีผ่า่นการอบรมกฎขอ้บังคับมาจากสถาบันอืน่ทีส่มาคมฯรับรอง (มใีบรับรองผลการสอบ) จะ

ไดรั้บการยกเวน้ ใหเ้ทยีบโอนได ้โดยไมต่อ้งเขา้อบรมอกี แตต่อ้งจา่ยคา่ลงทะเบยีนตามทีก่ าหนด 

เวลาทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอบ 

ภาคเชา้เริม่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. 

ภาคบา่ยเริม่เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

กฎ ระเบยีบการเขา้เรยีน และการสอบ 

1. ตอ้งสวมใสช่ดุสภุาพ เสือ้คอปก กางเกงขายาว (งดเวน้กางเกงยนีส)์ รองเทา้หุม้สน้

2. ตอ้งเขา้เรยีนตรงเวลา ในแตล่ะวชิา

3. หา้มใชโ้ทรศัพทใ์นหอ้งเรยีน
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การเขา้สอบภาคสนามของนกักอลฟ์สมคัรเลน่ 

 สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย เปิดโอกาสใหนั้กกอลฟ์สมคัรเลน่ สามารถเขา้
รว่มการแขง่ขนัและทดสอบในรายการ  Thailand PGA Q School ไดโ้ดยไมเ่สยีสถานภาพ
นักกอลฟ์สมคัรเลน่ โดยกอ่นเริม่การแขง่ขนั นักกอลฟ์ไดท้ าหนังสอืยนืยันวา่ขอเขา้แขง่ขนั
ในฐานะนักกอลฟ์สมัครเลน่และขอสละสทิธิใ์นการรับเงนิรางวลัของการแขง่ขันนัน้
หมายเหต:ุ ก าหนดใหนั้กกอลฟ์สมัครเลน่มหีนา้ทีต่อ้งแจง้ความประสงคด์ังกลา่วใหก้ับ
เจา้หนา้ทีส่มาคมฯในวนัสมัครเขา้รว่มการสอบ

 ในกรณีทีนั่กกอลฟ์สมคัรเลน่สอบผา่นภาคสนามตามขอ้ก าหนดแลว้ แตไ่มใ่ชส้ทิธิใ์นการ
สมัครเป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย เนือ่งจากยังคงตอ้งการ
รักษาสถานภาพนักกอลฟ์สมัครเลน่ตอ่ไปนัน้ สามารถปฏบิัตไิด ้แตต่อ้งใชส้ทิธิก์ารสมัคร
เป็นสมาชกิ ภายใน 1 ปี นับจากการสอบภาคสนามวนัสดุทา้ย หากพน้ระยะเวลาดังกลา่ว
นักกอลฟ์ตอ้งสอบภาคสนามใหม่
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