
 
 
 
 

 
หลกัสตูรการเรยีนการสอบเพือ่เป็นสมาชกิวสิามญั  

ประเภทผูฝึ้กสอนกอลฟ์อาชพี (GOLF INSTRUCTOR) 
สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย 

ประจําปี พ.ศ.2565 
Thailand PGA Qualifying School 2022 (Golf Instructor or “GI”) 

 
  เพือ่เป็นการวางรากฐานดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฬีากอลฟ์ ใหก้บันักกอลฟ์อาชพี
ประเภทผูฝึ้กสอน ที่กําลังจะเขา้มาเป็นสมาชกิใหม่ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแห่งประเทศ
ไทย และเพื่อเป็นการสรา้งจติสํานึกที่ดตี่อการเป็นส่วนหนึ่งของวงการกอลฟ์ อันจะส่งผลถงึ
ประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาวงการกอลฟ์ ในดา้นการสรา้งนักกอลฟ์ที่มีคุณภาพเพื่อกา้วสู่
ความเป็นเลศิในระดับสากล ในการน้ีสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแห่งประเทศไทย จงึไดก้ําหนดให ้
ผูท้ีส่นใจจะเป็นสมาชกิวสิามัญประเภทผูฝึ้กสอนกอลฟ์อาชพี ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่
ประเทศไทย จะตอ้งผา่นการเรยีนการสอบของหลักสตูร Golf Instructors ดังน้ี 

วตัถปุระสงค ์
  เพื่อใหผู้ท้ี่สนใจจะเป็นสมาชกิวสิามัญประเภทผูฝึ้กสอนอาชพีของสมาคมกฬีากอลฟ์
อาชพีแหง่ประเทศไทย มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฬีากอลฟ์ กบัทัง้เป็นการสรา้งจติสํานกึทีด่ี
ตอ่การเป็นสว่นหนึง่ของวงการกอลฟ์ อันจะสง่ผลถงึประโยชนส์งูสดุของการพัฒนาวงการกอลฟ์
ไทยใหม้คีุณภาพเพือ่กา้วสูค่วามเป็นเลศิในระดับสากล และเพือ่สทิธิใ์นการเป็นสมาชกิวสิามัญ 
(นักกอลฟ์อาชพีประเภทผูฝึ้กสอน) ตามขอ้บังคับของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ.2558  

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร 
  1. เพศชาย 
  2. อาย ุ18 ปีขึน้ไป 
  3. แตม้ตอ่ไมเ่กนิ 9 (กรณีเป็นนักกอลฟ์สมคัรเลน่) 
 

5 ข ัน้ตอนการเรยีนการสอบของหลกัสตูร Golf Instructors 
 

ข ัน้ตอนที ่1: การสมคัร 
สมัครผ่านแบบฟอรม์ออนไลน์และชําระเงนิค่าสมัครเขา้บัญช ีสมาคมกอลฟ์อาชพีแห่ง

ประเทศไทย ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาเอสพลานาด บัญชอีอมทรัพยเ์ลขที ่406-260623-6 
 
ข ัน้ตอนที ่2: การอบรมและสอบกฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบักฬีากอลฟ์ (หลกัสตูร 1 วนั) 

ผูส้มัครเป็นสมาชกิวสิามัญประเภทผูฝึ้กสอนอาชพี หรอื Golf Instructor ทุกคนตอ้งเขา้
รับการอบรมและสอบกฎขอ้บังคับเกีย่วกบักฬีากอลฟ์ (กฎกอลฟ์สําหรับผูฝึ้กสอน)ใหผ้า่นกอ่นจงึ
จะมสีทิธิส์อบภาคสนาม โดยผลการสอบสามารถใชไ้ดเ้ป็นเวลา 2 ปี นับจากวันทีส่อบผ่าน หาก
พน้กําหนด 2 ปี ตอ้งเขา้รับการอบรมและสอบใหม ่
 
ข ัน้ตอนที ่3: การสอบภาคสนาม (หลกัสตูร 2 วนั) 
3.1  สอบในรายการทีส่มาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยจัดสอบ 



ระยะไม่นอ้ยกว่า 6,800 หลา วันละ 18 หลุมต่อเน่ือง 2 วัน รวม 36 หลุม สกอรร์วมไม่
เกนิ +6 
หมายเหตุ ผูส้มัครทีทํ่าสกอรใ์นรอบที ่1 มากกว่า +8 จะไม่ไดร้ับสทิธิใ์นการสอบรอบที ่
2 (ตัดตัวจากการสอบ) 

3.2  สอบในรายการแขง่ขันทีร่ับรองการแขง่ขันโดยสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ 
ประเทศไทย 
ผูส้มัครทีเ่ล่นจบ 2 วันแรกของการแขง่ขัน ดว้ยสกอรร์วมไม่เกนิ +6 โดยสามารถนําผล
การสอบมาเทยีบเป็นผลสอบภาคสนามได ้โดยสกอรจ์ากรายการแขง่ขันน้ีสามารถใชไ้ด ้
ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันทีท่ีเ่ล่นรอบสุดทา้ยของรายการนัน้ หากพน้กําหนด 2 ปีไม่
สามารถนํามาเทยีบได ้

3.3 ขอ้ยกเวน้ไมต่อ้งสอบภาคสนาม 
(i)  นักกอล์ฟที่เป็นสมาชกิของ International Federation of PGA Tours (ไดแ้ก่ 

สมาชิกของ  Asian Tour, Australasia Tour, Japan Tour, European Tour, 
Sunshine Tour หรอื US PGA Tour) 

(ii) นักกอลฟ์ที่คณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ มีมตริับรองไม่ตอ้งสอบตามขอ้ 3.1 
และ 3.2 

(iii) นักกอลฟ์ทีส่อบผา่นภาคสนามของหลักสตูร Tournament Player 
 

ข ัน้ตอนที ่4: การลงทะเบยีนเรยีนภาคทฤษฎตีามวชิาทีเ่ปิดการอบรม (หลกัสตูร 5 วนั) 
วชิาต่างๆ ที่กําหนดใหเ้รียนน้ี เป็นการปรับพื้นฐานใหผู้ส้มัครทุกคนมคีวามรูเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกัน และชว่ยใหนํ้าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปปรับปรุงจุดออ่นของตนเอง เพือ่ชว่ยให ้
การเล่นกอล์ฟมีมาตรฐานดีขึน้ ตลอดจนนําเอาความรูท้ี่ไดไ้ปถ่ายทอดไดถู้กหลักการ เป็น
มาตรฐานเดยีวกนั 
หมายเหตุ วชิาพืน้ฐานทัง้ 6 วชิาน้ี เป็นวชิาทีผู่ส้มัครสอบเป็นสมาชกิวสิามัญประเภทผูฝึ้กสอน
อาชพี หรือ Golf Instructor ทุกคนตอ้งเรียนและสอบใหผ้่านอย่างนอ้ย 80 เปอร์เซ็นต ์โดย
สามารถเลอืกลงทะเบยีนเรียนไดก้่อนหรือหลังการอบรมกฎขอ้บังคับเกีย่วกับกฬีากอลฟ์ และ
การสอบภาคสนาม ดังน้ี 
 
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 
3. Equipment Technology I  
 3.1 Club Making 
 3.2 Club Fitting 
4. Coaching Children  

Long term development goal (แผนพัฒนานักกฬีากอลฟ์เยาวชนระยะยาวอยา่ง
ตอ่เน่ือง) 

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 ทักษะการวาง
แผนการ 
ซอ้มใหส้มัพันธก์บัการแขง่ขันในแตล่ะชว่ง 

6.4 Mental   
   (i)  การสรา้งแรงจงูใจ 

(ii)  การเสรมิสรา้งสมาธ ิ  
(iii)  การควบคมุความคดิ 
(iv)  การควบคมุอารมณ์ 
 

หมายเหต:ุ วชิาทีเ่รยีนอาจมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 

ข ัน้ตอนที ่5: การรบัใบประกาศนยีบตัรและบตัรสมาชกิ 
ผูส้มัครทีเ่รียนและสอบผ่านทุกขัน้ตอนโดยสมบูรณ์แลว้ของหลักสูตร Golf Instructor 

สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแห่งประเทศไทย จะจัดงานวันรับใบประกาศนียบัตร บัตรสมาชกิ พรอ้ม
ทัง้ขึน้ทะเบยีนเป็นสมาชกิวสิามัญ (ประเภทผูฝึ้กสอนอาชพี) โดยกําหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมงานตอ้ง
สวมชดุสทูสากลสกีรมทา่ และผกูเนคไท  
 
หมายเหต ุ  

1. ในกรณีทีผู่เ้รยีนไม่สามารถลงทะเบยีนเรยีนตอ่เน่ืองไดต้ลอดหลักสตูรได ้สามารถสมัคร
เรียนเป็นรายวิชาได ้โดยสมาคมฯ จะเก็บขอ้มูลของแต่ละวิชาไว ้ทั ้งน้ีขอใหผู้ท้ี่
ลงทะเบยีนเรยีนเก็บใบเสร็จไวเ้พือ่เป็นหลักฐานยนืยันสทิธิ ์

2. สมาคมฯ จะถอืวา่ผูล้งทะเบยีนเรยีนผา่นการอบรมฯ ตอ่เมือ่มเีวลาเรยีนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
80 และสอบผา่นเกณฑร์อ้ยละ 80 ในแตล่ะวชิา 

3. สาหรับผูท้ีจ่บการเรียนการสอบมาจากสถาบันการศกึษาอืน่ๆ ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ี
การเรยีนการสอบเป็นภาคเรยีนการศกึษา มรีายชือ่วชิา มคีําอธบิายรายวชิาสอดคลอ้งกบั
วชิาต่างๆ ทีท่างสมาคมฯ จัดการเรยีนการสอบ จะไดร้ับการยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งมาน่ังเรียน 
และสามารถเทียบโอนวชิาที่เรียนได ้แต่จะไม่ไดร้ับการเทียบโอนการสอบสอน สอบ
ตชี็อต และสอบสมัภาษณ์ 

คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูร Golf Instructor 
1. อบรมและสอบกฎขอ้บังคบักฬีากอลฟ์    จํานวนเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่สมัครสอบภาคสนาม ตอ่ครัง้ (ไมร่วมคา่กรนีฟีและแคดดี)้ จํานวนเงนิ 6,000 บาท 
3. คา่อบรมภาคทฤษฎ ี(วชิาพืน้ฐาน 4 วชิา)   จํานวนเงนิ 21,000 บาท 

รวม 30,000 บาท 
 



หมายเหต ุ

1. กรณีที่ผูส้มัครไปทําการสอบนอกรายการที่สมาคมฯ จัดสอบ (ตามขอ้ 3.2) ตอ้งแจง้ให ้
สมาคมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และตอ้งชาระคา่ธรรมเนียมเป็นจํานวนเงนิ 6,000.-บาท 

2. กรณีที่ผูส้มัครสมัครสอบภาคสนามโดยระบุว่าสอบเฉพาะ TP (Tournament Player) แลว้
สอบไมผ่า่น (สกอร ์2 วัน รวมเกนิ +4 แตไ่มเ่กนิ +6) แตต่อ้งการนําผลการสอบมาเทยีบเป็น GI 
(Golf Instructor) โดยทีไ่ม่ไดส้มัครสอบเป็น GI นัน้ สามารถเทยีบไดภ้ายใน 1 ปี นับจากวันที่
สมัครสอบ แต่ผูส้มัครจะตอ้งชาระคา่ลงทะเบยีน 3,000.-บาท และค่าเทยีบการสอบเป็น GI อกี 
6,000.-บาท รวมเป็น 9,000.-บาท ซึง่ในจํานวนน้ียังไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนวชิาพื้นฐาน 6 
วชิา 

3. ผูท้ีผ่า่นการอบรมกฎขอ้บังคับมาจากสถาบันอืน่ทีส่มาคมฯรับรอง (มใีบรับรองผลการสอบ) จะ
ไดร้ับการยกเวน้ ใหเ้ทียบโอนได ้โดยไม่ตอ้งเขา้อบรมอีก แต่ตอ้งจ่ายค่าลงทะเบียนตามที่
กําหนด 

 

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 

การเขา้สอบภาคสนามของนกักอลฟ์สมคัรเลน่ 

• สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย เปิดโอกาสใหนั้กกอลฟ์สมัครเลน่ สามารถเขา้
ร่วมการแข่งขันและทดสอบในรายการ  Thailand PGA Q School ไดโ้ดยไม่เสีย
สถานภาพนักกอลฟ์สมัครเล่น โดยกอ่นเริม่การแขง่ขัน นักกอลฟ์ไดทํ้าหนังสอืยนืยันว่า
ขอเขา้แข่งขันในฐานะนักกอลฟ์สมัครเล่นและขอสละสทิธิใ์นการรับเงนิรางวัลของการ
แขง่ขันนัน้  
หมายเหตุ: กําหนดใหนั้กกอลฟ์สมัครเล่นมหีนา้ทีต่อ้งแจง้ความประสงคด์ังกล่าวใหก้ับ
เจา้หนา้ทีส่มาคมฯในวันสมัครเขา้รว่มการสอบ 
  

ในกรณีทีนั่กกอลฟ์สมัครเล่นสอบผ่านภาคสนามตามขอ้กําหนดแลว้ แต่ไม่ใชส้ทิธิใ์นการสมัคร
เป็นสมาชกิของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เน่ืองจากยังคงตอ้งการรักษา
สถานภาพนักกอลฟ์สมัครเล่นต่อไปนัน้ สามารถปฏบิัตไิด ้แต่ตอ้งใชส้ทิธิก์ารสมัครเป็นสมาชกิ 
ภายใน 1 ปี นับจากการสอบภาคสนามวันสดุทา้ย หากพน้ระยะเวลาดังกลา่ว นักกอลฟ์ตอ้งสอบ
ภาคสนามใหม ่


