หลักสู ตรมาตรฐานกลางสํ าหรับผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส

(๑) ชื่ อหลักสู ตรและประกาศนียบัตร
- ชื่อภาษาไทยหลักสู ตรมาตรฐานกลางสํ าหรับผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
- ชื่อภาษาอังกฤษStandard Training Course for Coachof Bodybuilding & Physique Sports

(๒) หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ประสบความสําเร็ จในการแข่งขันหรื อการเล่นกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นักกีฬาจะต้องได้รับการฝึ กฝนให้มีทกั ษะพื้นฐานและเทคนิคที่มีความเหมาะสม ปฏิภาณ ไหวพริ บ
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับไว และสมรรถภาพทางกายที่เพียงพอ สามารถจะทําซํ้าๆได้
อย่างต่อเนื่อง
ผูฝ้ ึ กสอนกีฬา กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสจําเป็ นต้องมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิหน้าที่และจรรยาบรรณ
แห่งการเป็ นผูฝ้ ึ กสอนกีฬา ได้แก่ มีความรู ้เกี่ยวกับกีฬา อาทิเช่น ประวัติ ระเบียบ กฎ กติกา สนามและอุปกรณ์
วิธีการฝึ กสอน ระยะเวลาของการแข่งขัน แนวทางการตัดสิ น รวมถึงทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ (Tactic) ของ
กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส มีความรู ้เกี่ยวกับการเป็ นผูฝ้ ึ กสอนกีฬา อาทิเช่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผูฝ้ ึ กสอนกีฬา หลักการสอนและการสื่ อสาร การวางแผนและการเขียนแผนการฝึ กซ้อมกีฬา การบริ หาร
จัดการกีฬาทัว่ ไปและการบริ หารจัดการกีฬาในช่วงการฝึ กซ้อมและแข่งขัน มีความรู ้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา อาทิเช่น สรี รวิทยาการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายและหลักการ
เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา (ชีวกลศาสตร์ ) จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการ
การกีฬา
การไม่ใช้สารเสพติดและสารต้องห้ามในนักกีฬา ความปลอดภัยและการป้ องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา การ
ปฐมพยาบาล และสามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างตามจรรยาบรรณแห่งการเป็ นผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเพื่อที่จะเชื่อมัน่

๑

ได้วา่ ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาที่ผา่ นการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรนี้สามารถฝึ กสอนกีฬาให้แก่นกั กีฬาหรื อผูร้ ับบริ การได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการและดํารงไว้ซ่ ึ งเกียรติภูมิแห่งอาชีพผูฝ้ ึ กสอนกีฬา
ทั้งนี้หลักสู ตรการฝึ กอบรมผูฝ้ ึ กสอนกีฬา เพาะกายและฟิ ตเนส นี้ได้ถูกกําหนดขึ้น เพื่อใช้สาํ หรับ
ฝึ กอบรมเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูฝ้ ึ กสอนกีฬา
และจรรยาบรรณแห่งผูฝ้ ึ กสอนกีฬา ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างความเชื่อมัน่ ได้วา่ ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาที่ผา่ นการ
ฝึ กอบรมตามหลักสู ตรนี้สามารถฝึ กสอนกีฬาให้แก่นกั กีฬาหรื อผูร้ ับบริ การได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและดํารง
ไว้
ซึ่ งเกียรติภูมิแห่งอาชีพผูฝ้ ึ กสอนกีฬาอย่างสื บเนื่องต่อไป

(๓) วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
๑
. เพื่อพัฒนาผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส ให้มีความรู ้และทักษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นสําหรับผู ้
ฝึ กสอน กีฬา สามารถประยุกต์ใช้ในการฝึ กสอนนักกีฬาและผูร้ ับบริ การตามชนิดกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
๒
. เพื่อพัฒนาผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส ให้มีความรู ้และทักษะเฉพาะสําหรับชนิดกีฬาเพาะ
กายและฟิ ตเนส สามารถฝึ กสอนและการบริ หารจัดการกีฬาให้ประสบความสําเร็ จต่อไป
๓
. เพื่อยกระดับคุณภาพของผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส ของประเทศให้สามารถ ปฏิบตั ิหน้าที่
ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาตามมาตรฐานการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูฝ้ ึ กสอนกีฬา และจรรยาบรรณแห่งผูฝ้ ึ กสอนกีฬา ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

(๔) ระยะเวลาในการฝึ กอบรม
30 ชัว่ โมง

๒

(๕) โครงสร้ างหลักสู ตร
๕.๑ รายวิชาบังคับ ได้แก่
- วิชา จรรยาบรรณแห่งการเป็ นผูฝ้ ึ กสอนกีฬา
๕.๒ รายวิชาพื้นฐาน ได้แก่
- วิชาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีฬา
- วิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
- วิชาหลักการเป็ นผูฝ้ ึ กสอน
๕.๓ รายวิชาเฉพาะได้แก่
- การฝึ กด้านนํ้าหนัก (Weight training) ขั้นพื้นฐาน
- การฝึ กด้านนํ้าหนัก (Weight training) สําหรับนักเพาะกายและฟิ ตเนส
- การจัดโปรแกรมการฝึ กสําหรับนักกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
๕.๔ รายวิชาเลือก
- โภชนาการสําหรับนักเพาะกายและฟิ ตเนส และการจัดโปรแกรมอาหารสําหรับนักเพาะกาย
และฟิ ตเนส

(๖) คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการอบรม
1. เป็ นผูท้ ี่เคยผ่านการอบรมเพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน
2. เป็ นผูท้ ี่เคยผ่านการอบรมหลักสู ตรประกาศนียบัตรผูฝ้ ึ กสอนระดับชาติ (

NBCC)

๓. มีอายุ 22 – 60 ปี

๓

(๗) ปัจจัยเกือ้ หนุน ดังนี้
๗.๑ สื่ อและเอกสารประกอบการอบรม
- คู่มือหลักสู ตรอบรมผูฝ้ ึ กสอนกีฬา เพาะกายและฟิ ตเนส
๗.๒ สถานที่และวัสดุอุปกรณ์
-

เครื่ อง Projector

-

คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Power Point

-

จอ LCD

-

ห้องฝึ กปฏิบตั ิ จํานวนอย่างน้อย 1 ห้อง พร้อมอุปกรณ์ weight training

๗.๓ แหล่งฝึ กปฏิบตั ิ
- มีการจัดให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูฝ้ ึ กสอนกีฬาในสถานการณ์จาํ ลอง

(๘) วิธีการอบรม
ได้แก่ การบรรยาย การสาธิ ต การอภิปรายซักถาม การศึกษาจากกรณี ศึกษา วิดีทศั น์ การฝึ กปฏิบตั ิ และ
อื่นๆ

(๙) กําหนดการอบรม
ตารางเวลาตลอดการอบรม เป็ นดังนี้

๔

กําหนดการอบรมหลักสู ตรมาตรฐานกลางสํ าหรับผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส

23 กค
61
24 กค
61

08.00-09.00
ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด

09.00-10.00
ความรู ้ทวั่ ไป
เกี่ยวกับกีฬา

10.00-11.00

11.00-12.00

12.0013.00

จรรยาบรรณแห่งการเป็ น
ผูฝ้ ึ กสอนกีฬา

13.00-14.00

14.00-15.00

การเป็ นผูฝ้ ึ กสอนกีฬา

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

15.00-16.00

16.00-17.00

กติกาและประเภทการแข่งขัน

- โภชนาการสําหรับนักเพาะกายและฟิ ตเนสและการจัดโปรแกรม
อาหาร สําหรับนักเพาะกายและฟิ ตเนส

25 กค
61

- การฝึ กด้านนํ้าหนัก (Weight training) ขั้นพื้นฐาน
- การฝึ กด้านนํ้าหนัก (Weight training) สําหรับนักเพาะกาย
และฟิ ตเนส
- การจัดโปรแกรมการฝึ กสําหรับนักกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส

26 กค
61

การฝึ กกล้ามเนื้อหลัง
การฝึ กกล้ามเนื้อแขน
(ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัต)ิ

27 กค
61

สรุ ป อภิปรายการฝึ กด้าน
นํ้าหนัก

สอบภาคทฤษฎี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่/
เวลา

การฝึ กกล้ามเนื้ออก
การฝึ กกล้ามเนื้อบ่าและหัวใหล่
(ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัต)ิ
การฝึ กกล้ามเนื้อขา
การฝึ กกล้ามเนื้อท้อง
(ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัต)ิ
สอบภาคปฏิบัติ

มอบวุฒิบตั ร
พิธีปิด
๕

(๑๐) การวัดและประเมินผล
๑๐.๑ เวลาที่เข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

%

๑๐.๒ การทดสอบภาคทฤษฎี ได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๖๐

%

๑๐.๓ การทดสอบภาคปฏิบตั ิ ได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 60

%

(๑๑) คําอธิบายรายวิชา ขอบเขตเนื้อหาของรายวิชาในหลักสู ตร เป็ นดังนี้
วิชา ความรู้ ทวั่ ไป
ครอบคลุม ประวัติและความเป็ นมาของกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส

วิชา กฎกติกากีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
ครอบคลุม กฎกติกา การตัดสิ นประเภทกีฬาเพาะกาย ชายและหญิง แอดเธเลติกฟิ สิ คชายและหญิง ฟิ ตเนส
ชาย และหญิง สปอร์ ตฟิ สิ คชาย และโมเดลฟิ สิ คหญิง รวมถึงระเบียบสําหรับการแข่งขันกีฬาเพาะกายและ
ฟิ ตเนส

วิชา โภชนาการ
ครอบคลุม หลักโภชนาการสําหรับกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส และ การคํานวณโปรแกรมอาหาร

วิชา การฝึ กด้ านนํา้ หนัก (Weight training) ขั้นพืน้ ฐาน
ครอบคลุม หลักการฝึ กด้านนํ้าหนัก (Weight training) ขั้นพื้นฐาน การฝึ กด้านนํ้าหนัก (Weight training)
สําหรับนักเพาะกาย และฟิ ตเนส การจัดโปรแกรมการฝึ กสําหรับนักกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส

6

วิชาหลักการฝึ กกล้ ามเนือ้ อก การฝึ กกล้ ามเนือ้ บ่ าและหัวไหล่
ครอบคลุม หลักการฝึ กและรู ปแบบการฝึ กกล้ามเนื้ออก การฝึ กกล้ามเนื้อบ่าและหัวไหล่

วิชาหลักการฝึ กกล้ ามเนือ้ หลัง การฝึ กกล้ ามเนือ้ แขน
ครอบคลุม หลักการฝึ กและรู ปแบบการฝึ กกล้ามเนื้อหลังและ การฝึ กกล้ามเนื้อแขน

วิชาหลักการฝึ กกล้ ามเนือ้ ขา การฝึ กกล้ ามเนือ้ ท้อง
ครอบคลุม หลักการฝึ กและรู ปแบบการฝึ กกล้ามเนื้อขาและการฝึ กกล้ามเนื้อท้อง

วิชา จรรยาบรรณ
ครอบคลุม หลักการด้านความเคารพ หลักการด้านความรับผิดชอบ หลักการด้านการใส่ ใจดูแลผูร้ ับบริ การ
หลักการด้านความซื่ อสัตย์ หลักการด้านความยุติธรรม หลักการด้านความเป็ นพลเมืองที่ดี รวมถึงการ
ส่ งเสริ มนักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชา ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับกีฬา
ครอบคลุม ประวัติความเป็ นมาของกีฬา กฎ กติกา

วิชา การเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬา
ครอบคลุม การปฏิบตั ิตน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผูฝ้ ึ กสอนกีฬา หลักการสอนและการ
สื่ อสาร

7

การประชาสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร นักกีฬา ผูป้ กครอง สื่ อมวลชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุน แนวทางการ
ฝึ กสอนให้เป็ นไปตามปรัชญาของการฝึ กสอน โดยเน้นนักกีฬาเป็ นศูนย์กลาง

วิชา การบริหารจัดการกีฬา
ครอบคลุม ความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนและการเขียนแผนการฝึ กซ้อมกีฬา หลักการบริ หารจัดการกีฬา การ
บริ หารจัดการกีฬาทัว่ ไป และการบริ หารจัดการกีฬาในช่วงการฝึ กซ้อมและแข่งขัน
วิชา วิทยาศาสตร์ การกีฬา
ครอบคลุม ความรู ้เกี่ยวกับสรี รวิทยาการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
และหลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย พัฒนาการเจริ ญเติบโต การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการฝึ กนักกีฬาในแต่ละช่วงอายุ หลักการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา (ชีวกลศาสตร์ )
จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา การไม่ใช้สารเสพติดและสารต้องห้ามในนักกีฬา ความปลอดภัยและ
การป้ องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา การปฐมพยาบาล

(๑๒) คุณสมบัติของวิทยากร ได้ ระบุชื่อและคุณสมบัติของวิทยากรพร้ อมหลักฐานให้ ครบถ้ วน ดังนี้
๑๒.๑ วิทยากรภาคทฤษฎี
เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในกีฬาที่สอน มีประสบการณ์ในการทํางานเรื่ องที่ทาํ การสอน และ
ได้รับการรับรองจากองค์กรกีฬาระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ ดังหลักฐานแนบ
๑๒.๒ วิทยากรภาคปฏิบตั ิ
เป็ นผูท้ ี่มีความชํานาญในกีฬาที่สอนปฏิบตั ิ มีประสบการณ์ในการทํางานเรื่ องที่ทาํ การสอนปฏิบตั ิ
หรื อได้รับการรับรองจากองค์กรกีฬาระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ ดังหลักฐานแนบ
๑๒.๓ ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ในหัวข้อที่ทาํ การสอน ดังหลักฐานแนบ
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(๑๓) ลักษณะของหน่ วยงานทีข่ อดําเนินการฝึ กอบรม ตามหลักสู ตรมาตรฐานกลางสํ าหรับผู้ฝึกสอนกีฬา
ชนิดกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
เป็ นหน่วยงานสามารถดําเนินการอบรมตามหลักสู ตรมาตรฐานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น สมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หรื อสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ ที่มีความ
พร้อมในการจัดการฝึ กอบรม ฯลฯ

..................................................................
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